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“The daily life of the Chinese is richly detailed on a Semarang sarong made in the 1860s.
Four zigzag bands are filled with processions of people; a fifth shows Europeans viewing
a party with gamelan players. Domestic scenes, such as a woman cooking rice, are
represented in the triangles at the edges.”
“Sarong, Semarang, ca. 1865
Cotton, handspun, natural dyes, tulis
Warp 212 cm./Weft 112 cm.
Collection: Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden/Series 101/No. 22
Life of Chinese on Java’s north coast is detailed in this lively sarong. Body divided by
large zigzagged bands, four filled with processions of people on foot and seated on
fantastic animals. Tandak party is represented on fifth band with gamelan, and Europeans
shown as onlookers. Representation from daily life such as a woman cooking rice is
shown in triangles on long sides. Donated to Leiden museum in 1869 by Colonial
Ministry. Batik shown at Paris Exhibition in 1867.”
Uit Batik, Fabled Cloth of Java, Periplus, 2004, pag. 115 & 214.

Achteromslag: Oma Bangka met de drie dochters van haar jongste dochter.
Pangkalpinang, 1948.
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Please tell me, who are the Chinese?
Show me how to cherish memory,
Please tell me of this people’s greatness.
Softly tell me; don’t shout it out.
Uit: Prayer, 1927, Wen Yidao1

1

Wen Yidao (1899-1946) was hoogleraar en een erudiet dichter die, hoewel hij enorme kennis had van de
Chinese klassieke literatuur, bij voorkeur dichtte in de volkstaal. Hij studeerde in China en in de Verenigde
Staten en was politiek geëngageerd. Na een toespraak gegeven te hebben waarin hij zich afzette tegen de
Guomintang-regering, werd hij vermoord.
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WOORD VOORAF
Voordat ik mijn dank betuig aan personen wil ik God danken, die mij niet alleen de
kracht heeft gegeven om door te zetten in soms moeilijke omstandigheden maar ook
op de juiste momenten personen op mijn pad heeft gezet die mij inspireerden en
onderwezen. De eerste persoon die mij, zij het waarschijnlijk onbewust, op het idee
bracht de beeldvorming na te gaan van de Chinezen in de Indisch-Nederlandse
letterkunde is Olf Praamstra. Aan hem veel dank. Professor Claudine Salmon, Kees
Groeneboer, Alexander Claver, Adrienne Zuiderweg, Oen Ien Siang, Lilie Suratminto,
Paul Peters en Rits de Koningh ben ik dankbaar voor het onder mijn aandacht brengen
en toesturen van belangrijke maar mij onbekende teksten, waaronder die van henzelf.
Dank aan Hans Groot voor zijn raadgevingen en aanmoediging, zo ook aan Gerard
Termorshuizen. Dank aan Alfred Birney die mij inzage verschafte in de lijst van 1000
titels van de meestgelezen Indische romans, voordat die ter perse ging.
In universiteitsbibliotheken in Jakarta, Sydney, Wollongong, Singapore, Leiden,
Amsterdam, de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) in Leiden, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de
kleine, maar interessante bibliotheek in het Indonesisch-Nederlands cultureel centrum
Widya Mitra in Semarang heb ik primaire en secundaire literatuur kunnen verzamelen,
evenals wetenschappelijke teksten op het gebied van sociale psychologie,
beeldvorming en geschiedenis. Dankzij de elektronische catalogi die de meeste
bibliotheken ter beschikking stellen op het internet kon ik reeds in Semarang een
complete bibliografie samenstellen mét de vindplaatsen. Van de vele duizenden
pagina’s Indisch-Nederlands literair proza waar sprake was van Chinezen heb ik
foto’s gemaakt, die ik op schijfjes mee kon nemen naar Indonesië. Anders zou ik met
honderden kilo’s overwicht hebben moeten vliegen – een kostbare zaak. Voor hun
efficiënte en vriendelijke hulp gaat mijn oprechte dank uit naar het
bibliotheekpersoneel in alle plaatsen waar ik een beroep op hun deskundigheid deed,
maar vooral in de bibliotheek van het KITLV. Dank aan Rini Hogewoning en
Josephine Schrama die alles wisten te vinden waar ik naar zocht en nog meer.
Sommige teksten vond ik op het internet. Vooral de DBNL (Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren) is een waardevolle bron gebleken.
Dankbaar ben ik degenen die mij onderdak hebben verleend tijdens mijn
maandenlange verblijven in Nederland en mij met liefdevolle zorgen omringden: Hian
Lhee en Alfred Nijkerk in Amsterdam en Yayah en John Kokkedee in Leiden. Hun
huis was niet alleen een plaats waar ik rustig kon schrijven maar ook een beetje mijn
thuis, hun gezin een beetje mijn gezin. Ik dank dr. Suwandi en dr. Jumanto, de
directeuren van de Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 oftewel AKABA 17 te
Semarang, die mij iedere keer weer toestemming gaven om naar Nederland te
vertrekken, en mijn collega’s Daniel Tangkilisan en Sri Sulihingtyas die met groot
verantwoordelijkheidsgevoel mijn onderwijs- en administratieve taken overnamen. Zo
ook Satrio Seno Prakoso voor wat betreft het werk voor de Nederlands-Indonesische
culturele stichting Widya Mitra. Ik dank mijn pleegdochter Wayan Ariasih voor haar
inspanningen om het huishouden draaiende te houden tijdens de maanden dat ik in
Nederland vertoefde.
Professor Djuliati Suroyo, voorzitter van de Indonesisch-Nederlandse culturele
stichting, en dr. Kees Groeneboer, adviseur van de Nederlandse Taalunie voor
Indonesië, dank ik voor hun recommendatiebrieven aan de Nederlandse Taalunie. De
Nederlandse Taalunie, in de persoon van mevrouw Linde van den Bosch en Marc le
Clercq, dank ik van harte voor de promotiebeurzen waar ik gebruik van kon maken.
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Zonder de beurzen zou het mij niet mogelijk zijn geweest aan dit onderzoek te
beginnen en het tot een goed einde te brengen. Inger McCabe Elliott dank ik voor haar
toestemming om de foto van de prachtige batikstof voor de vooromslag te gebruiken.
Rits de Koningh dank ik hartelijk voor het meezeulen van de loodzware complete
serie tijdschriften Weerzien met Indië van Nederland naar Semarang. Hij is het ook
geweest die toezicht heeft gehouden op het drukken van mijn proefschrift. Heel
speciaal dank ik ambassadeur Nikolaos van Dam, die niet alleen belangstellend
informeerde hoever ik gevorderd was met mijn onderzoek iedere keer wanneer hij mij
zag, maar mij ook boeken schonk om mijn persoonlijke bibliotheek aan te vullen. Een
oproep voor informatie in het tijdschrift Indische Letteren leverde reacties op van
onder andere Magda en Hans Snoeck-Henkemans, Jan van Wezer en Rob Oei,
waarvoor ik ze erkentelijk ben. Met hen onderhoud ik nog steeds hartelijke contacten,
waarmee meteen bewezen is dat mensen die zich interesseren voor en bezighouden
met Indisch-Nederlandse leterkunde één grote familie vormen. Eén persoon hoop ik
weer op het spoor te kunnen komen: Sjoukje van Enst, die mij verblijdde met een lijst
van titels van romans waar Chinezen in voorkomen, waar ben je?
Bapak Goenawan Mohamad, Donny Danardono, Tubagus P. Svarajati en
Gunawan Budi Susanto dank ik omdat zij mijn onderzoek onder de aandacht hebben
gebracht van een breder Indonesisch publiek. Het bestuur van de kleine, maar
invloedrijke vereniging Inisiatip in Den Haag – ik denk met name aan Bian Hong
Liem – heeft mij, door mij uit te nodigen om een voordracht aan haar leden te geven,
laten zien dat er in Nederland ook buiten de academische kringen belangstelling
bestond voor mijn onderzoek, dat zich toen nog in de prille beginfase bevond.
Hartelijk dank daarvoor. Naast de genoemde namen zijn er nog vele hier niet
genoemde personen die mij stimuleerden met hun belangstelling – ‘Hoe ver ben je nu
eigenlijk met je proefschrift?’ ‘Schiet je op?’ ‘Wanneer zou je ook alweer
promoveren?’ – en mij aanspoorden met hun aanmoedigingen en discussies; soms
betrof het mensen die ik in Nederland in de trein ontmoette en wier namen ik niet ken,
aan hen allen hartelijk dank. Samen hebben ze een wolk gecreëerd die me droeg tot
waar ik nu ben.
Professor Bert Paasman, mijn promotor, ben ik innig dankbaar voor zijn tijd,
zijn deskundigheid, zijn peptalks, de gezamenlijke lunches, waarvan heerlijke (door
hem) zelfgemaakte soep het belangrijkste deel uitmaakte, de verfrissende
wandelingen door de Puttense bossen en zijn geduld, dat meer dan eens op de proef
werd gesteld. Dankzij zijn bemiddeling mocht ik een bijkomende beurs ontvangen
van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, waarvoor dank.
Ik dank mijn familie van vaders- en moederskant voor hun interesse voor wat ik
aan het doen was en ben, met name mijn ‘grote zussen’ Tan Lhee Hiang, die zoveel ze
kon mijn lezingen bijwoonde en Tan Ting Lhie, die met haar verhalen over vroeger
een onbekende wereld voor mij opende, mijn broer Widayat Basuki Dharmowiyono
(Tan Tjoan Pie) voor de foto’s van tempo doeloe, waarvan er een op de achteromslag
prijkt, mijn neef Tan Tjoan Ik die het spoor van onze voorvader Tan Bing is nagegaan
en mij, door mij bij zijn onderzoek te betrekken, het gevoel gaf zoiets ook wel te
kunnen doen, mijn nicht en neef Hian Lhee en Alfred Nijkerk voor de vele
gesprekken rond de eettafel, altijd met groente die ik tot het laatste blaadje moest
opeten, hoe kan ik jullie ooit genoeg danken, en mijn nicht Bernadette Saka die
informatie verzameld heeft over de ons onbekende grootvader, Opa Bangka. Telkens
als ik verhalen las waarin Chinese officieren of pachters in Semarang en op Bangka
een rol speelden vroeg ik me af of die geschreven waren met mijn groot- en
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voorvaders in gedachten, wat bij nadere beschouwing toch niet zo positief geweest
zou zijn.
En dan mijn gezin. Mijn kinderen – alle drie geboren in Leuven maar, mea
culpa, onbekend met het Nederlands – zijn volwassen geworden met een schrijvende,
onderzoekende, af en toe gestreste en gefrustreerde moeder op de achtergrond van hun
leven in Australië. Ik hoop dat ik hun een goed voorbeeld heb gegeven, maar intussen
gaven zij mij de grootste steun door te laten zien hoezeer ze in mij geloofden. Kim
bood mij zijn zelfverdiende geld aan toen het nog niet zeker was of ik een beurs zou
krijgen. Aris wendde zijn talenten aan om de diagrammen in het proefschrift te maken
en de omslag te ontwerpen. Gita heeft me gestimuleerd zo snel mogelijk te
promoveren: zij een masterstitel, ik een doctorstitel. Het is niet zó snel gegaan als wij
wel wilden, maar ik kan nu met veel plezier melden dat zij de wedstrijd gewonnen
heeft. Hun vader, Teguh – ook hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Van
scepticisme – wat op mij juist een stimulerende werking had – tot laaiend
enthousiasme, zozeer dat hij het nu is die anderen interviewt, naar hun
levensgeschiedenis en die van hun ouders vraagt en van dat alles videofilms maakt.
Terima kasih semuanya! Luv u so much.
Zo komen wij op míjn ouders. En dan denk ik aan de gamelanmuziek die iedere
zondag uit onze oude radio klonk, onze rood-witte vlag die gehezen werd – de eerste
in onze straat – toen Indonesia voor het eerst de Thomas Cup voor badminton won,
het schitterende huisaltaar voor onze voorouders, voor wie op de eerste en vijftiende
dag van de Chinese kalendermaand thee werd geschonken in petieterig kleine blauwwitte porseleinen kommetjes, de geur van koffie uit mijn vaders koffiebranderij, de
smaak van de door mijn moeder geproduceerde hopjes, de dagelijkse onderonsjes in
het ouderlijk bed toen ik nog klein was, de vele wijze raadgevingen toen ik opgroeide.
En de leeslessen. Mijn moeder was onderwijzeres en voor haar was het een erezaak
dat haar kinderen Nederlands konden lezen1 voordat ze naar school gingen. Kennelijk
had ik daar andere ideeën over. Want veel en lang waren de uren die ik mokkend en
heel alleen doorbracht op de open loteng van ons huis, starend naar de berg die ik van
daar kon zien – of was dat een heuvel – en af en toe schichtig achteromkijkend naar
de gesloten deur waarachter een oude tijgervacht, compleeet met vervaarlijke kop en
enge slagtanden, uitgespreid lag. Wie weet kwam het beest tot leven en verslond het
me, als straf voor mijn weerbarstigheid. Het moet een grote opluchting zijn geweest
voor mijn moeder toen later bleek dat ik op school toch meekon. Het was in ieder
geval een grote opluchting voor mij. Pap en Mam, dank voor het voorbeeld dat jullie
me altijd gesteld hebben en voor het telkens hoger leggen van de lat. Ik hoop dat jullie
trots op mij zijn.
Ik eindig dit voorwoord met de geijkte, maar belangrijke formule dat, hoewel ik
van velerlei kanten raad, aanwijzingen en suggesties heb gekregen tijdens het
schrijven van dit proefschrift, ik alleen verantwoordelijk ben voor de inhoud en
tekortkomingen. Selamat membaca.

Semarang, juni 2009

1

Mijn moeder leerde mij lezen uit W. Hogewoning, Jaap en Joop: lezen in de eerste klas van de lagere school.
Batavia: Noordhoff Kolff. 1939-19xx.
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Inleiding

1. INLEIDING
Het is dit jaar honderd jaar geleden dat mijn moeder werd geboren. In Pangkalpinang
op het eiland Bangka, een plaats die ik nu beter ken uit verhandelingen en romans dan
van de verhalen van mijn moeder. Een plaats waar ik gebracht ben door mijn moeder,
die mij aan haar moeder wilde laten zien. Ongeveer het enige dat ik bezit als bewijs
van dat bezoek is een fotootje van mezelf, negen maanden oud, op een strand in de
armen van Oma Bangka. Veel later begreep ik dat de familie van mijn moeder
Hakka‟s waren, een andere etnische groep dan die waaruit mijn vader voortkwam, de
Hokkians. In de literatuur – dat zal ook wel in werkelijkheid zo geweest zijn – wordt
vermeld dat er zich voortdurende conflicten voordeden tussen de verschillende
groepen. Maar in het huwelijk van mijn ouders was geen plaats voor conflicten van
welke aard dan ook. Hun kinderen brachten ze begrip bij voor hun omgeving, gaven
ze gedragscodes mee opdat geen van hen aanstoot zou geven door wat ze deden of
zeiden. We waren – zijn – Chinees maar ook Javaans en vooral: Indonesisch.
Peranakans.
Het Chinees nieuwjaar was een onontkoombaar gebeuren, dat voor mij begon
als wij, kinderen, vier keer voor onze ouders neerknielden en voorover bogen tot ons
voorhoofd de vloer raakte. De dag voor nieuwjaar kwamen familieleden bij elkaar in
ons huis om te bidden voor de offertafel, die vol stond met een allegaartje van twaalf
gerechten, met twaalf kleine kommetjes rijst en twaalf kleine glaasjes wijn – toen wijn
later moeilijk te krijgen was, namen we een frisdrank van een zeker merk als
surrogaat – borden met torentjes van op elkaar gestapelde vruchten, en bloemen, bij
voorkeur sedap malam, die vooral ‟s avonds heerlijk geuren. We hadden geen
behoefte om nieuwjaar buiten de familiekring te vieren. Anderen, die thuis geen
offertafel hadden, moesten naar de tempel gaan. Tijdens het presidentschap van
Soeharto mocht dat niet. Maar dit jaar is het voor de zevende keer dat Chinees
nieuwjaar een nationale feestdag is. Handelingen die tien jaar geleden in Indonesië
nog bij de wet verboden waren voor de Chinezen – hun nieuwjaar vieren in het
openbaar, bidhuizen („kelenteng‟ genoemd) bouwen of renoveren, leeuwen- en
drakendansen uitvoeren, teksten in Chinees schrift invoeren en verspreiden – worden
thans verricht alsof dat altijd mocht. Men mag weer Chinees zijn. Maar wat voor
Chinees? Wordt er geopteerd voor resinificatie, assimilatie of integratie, lees
acculturatie? De Indonesische Chinezen staan, zoals meer dan een eeuw geleden, op
een driesprong en nog is er de vrees voor de gevolgen van een verkeerde keuze. Maar
men kan veel leren door achterom te kijken en wellicht kan dit onderzoek daarbij een
hulpmiddel zijn, of op zijn minst als inspiratie dienen.
1.1.

Aanleiding

Mijn kennismaking met de Indisch-Nederlandse letterkunde vond plaats in 1994, op
het taleninstituut in Semarang waar ik nu nog altijd werk. Op een dag kwam er een
gastdocent uit Nederland een voordracht geven over Augusta de Wit. Van haar had ik
nog nooit gehoord. Opgeleid in Leuven als psycholinguïst had ik geen belangstelling
voor letterkunde, en al helemaal niet voor Indisch-Nederlandse literatuur. Onder de
toehoorders was een Indische mevrouw, die een vraag stelde die ik me nu met geen
mogelijkheid kan herinneren, maar ineens hoorde ik Olf Praamstra zeggen, want hij
was de gastdocent, dat Augusta de Wit in haar werk een negatief beeld schetste van de
Indo. En de Chinees dan? Kwamen er überhaupt wel Chinezen voor in haar romans?
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Het lot, in de gedaante van de Nederlandse Taalunie, zond een jaar later nog
iemand anders op mijn pad die een heel grote rol zou spelen in mijn keuze om nader
onderzoek te verrichten over de Chinezen in de Indisch-Nederlandse letterkunde. Dr.
Bert Paasman gaf een college aan de docenten van ons instituut. Afgezien van de
klacht van een collega, ver over de tachtig, over de toename van het gebruik van
schuttingwoorden in het Nederlands, dat juist een update van haar kennis op dat
gebied ten gevolge had, herinner ik me ook van dit college niet veel. Dat kan
gebeuren als je behalve toehoorder ook nog de enige organisator bent. Ik leerde de
gast pas de volgende dag beter kennen, toen ik hem alle belangrijke plaatsen in
Semarang liet zien. Aan de rand van de Nederlandse begraafplaats zag hij voor het
eerst een waringin met zijn vele neerhangende luchtwortels. Op weg naar het
vliegveld plukte ik nog gauw even een cempaka van onze eigen boom, want ook die
bloem kende hij alleen uit gedichten en verhalen. Eén dag lang was ik zijn gids, hij
werd de mijne in de jaren die volgden op mijn beslissing het beeld na te gaan van de
Chinezen in de Indisch-Nederlandse literatuur.
Drie jaar na dat bezoek barstte de antipathie tegen de Chinezen in Indonesië in
volle hevigheid los. Van de economische crisis die het land teisterde kregen de
Chinezen de schuld. Iedereen geloofde immers dat zij de economische macht in
handen hadden. Op veel plaatsen in de stad stond in grote letters op muren en deuren
„Usir Cina!‟ „Bunuh Cina!‟ geschilderd (Verjaag de Chinezen! Vermoord de
Chinezen!). Grote delen van Jakarta, Solo en Medan werden in mei 1998 in de as
gelegd, duizenden winkels en huizen van Chinezen werden vernield.1 Er was sprake
van massaverkrachtingen van Chinese en Chinees-uitziende vrouwen en meisjes, een
aantal van hen heel jong, vooral in Jakarta.2
Naderhand verschenen allerlei analyses in kranten en boeken. Veel aandacht
werd besteed aan het hoe en waarom van de rellen. Dat zijn intrigerende vragen. Een
van de meest aangehaalde theorieën, zoals vermeld door Kwik Kian Gie, 3 was dat het
conflict tussen de autochtone en allochtone Indonesiërs (met de laatsten werd
overigens uitsluitend de Chinezen bedoeld) een erfenis was van de Nederlandskoloniale tijd. Die scheiding werd door de autochtone bevolkingsgroepen (de
„pribumi‟) gezien als in het voordeel van de Chinezen – laatstgenoemden waren
immers de „anak emas‟4 van de koloniale regering – die nu bij wijze van correctie
gediscrimineerd moesten worden.5 Takashi Shiraishi, hoogleraar geschiedenis aan de
Universiteit van Tokyo, betoogt juist dat de Nederlanders van de Chinezen paria‟s
hadden gemaakt, door onderscheid te hebben gemaakt tussen de verschillende
bevolkingsgroepen in Indië en te ver te zijn gegaan in hun pogingen de inheemse
bevolking te „beschermen‟ tegen de Chinezen. Pas na 1910 kwamen ze tegemoet aan
de wensen van de Chinezen, maar toen was het gevaar van raciale vermenging reeds
geweken; „a new order was in place, built along racial lines and based on deeply
ingrained racial antagonism‟.6 Volgens beide theorieën zou het dus het Nederlandse
1

Enkele cijfers: in Jakarta alleen waren dat 5723 gebouwen, waarvan het grootste deel uit winkels en
woonwinkels bestaat, 1948 auto‟s en bromfietsen en 516 publieke faciliteiten. Dit zijn officiële
gegevens van het stadsbestuur van Jakarta. Jusuf e.a. 2008, pag. 129.
2
Het jongste slachtoffer was 6 jaar. Jusuf e.a. 2008, pag. 138.
3
Kwik Kian Gie is een in Nederland opgeleid econoom. Hij was coördinerend minister voor
economische zaken onder het presidentschap van Abdurrahman Wahid en minister voor nationale
ontwikkelingsplanning in het kabinet van Megawati Soekarnoputri.
4
Anak emas: letterlijk „gouden kind‟; een kind dat altijd voorgetrokken wordt ten nadele van de andere
kinderen.
5
Kwik 1998, pag. 36.
6
Shiraishi 1997, pag. 188
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koloniale beleid zijn geweest dat had en heeft bijgedragen tot de voortdurende
wrijvingen tussen de Indonesiërs van Chinese en niet-Chinese afkomst. Was dat
werkelijk zo?
Ik begon, aanvankelijk in het wilde weg, boeken te lezen waarin ik op die vraag
wellicht een antwoord kon vinden, en was helemaal geboeid door een zin in De
laatste eeuw van Indië, ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project (1994)
van socioloog J.A.A. van Doorn: „Zonder de Chineezen zou ons veel hebben
ontbroken, en toch verfoeiden wij die hondeneters‟.7 De zin in kwestie was een citaat
uit een boek van W.A. van Rees, officier bij het Nederlands-Indische leger, die met
zijn manschappen strijd leverde onder andere tegen de Chinezen van de
goudmijnkongsi‟s in West-Borneo. Maar wat haast nog belangwekkender was dan het
citaat zelf, was de wijze waarop Van Doorn het introduceerde: „De officier Van Rees,
die rond 1850 op Java was, zei in zijn memoires meer dan openhartig wat velen in
bedekter termen zullen hebben uitgesproken‟. Er bestonden dus twee meningen over
de Chinezen die met elkaar in tegenspraak waren – er werd erkend dat de Chinezen
nodig waren maar zij werden tegelijkertijd veracht – en Van Rees leek niet de enige te
zijn die zich op deze manier opstelde tegenover de Chinezen. Dat te weten was een
stimulans om het bewuste boek van Van Rees te lezen, en ander literair proza waarin
hetzelfde, of een ander, beeld van de Chinezen werd gepresenteerd. De verwachting
was dat het zou gaan om een klein aantal boeken. In werkelijkheid zijn het er bijna
driehonderd.
1.2.

Corpus

Bij het bepalen van mijn corpus heb ik mij in de eerste plaats laten leiden door wat
Rob Nieuwenhuys verstaat onder Indisch-Nederlandse literatuur, zoals dat
weerspiegeld is in de ondertitel van zijn gezaghebbend werk, Oost-Indische spiegel
(1972): „Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven
vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden‟. Nieuwenhuys stelt vast dat de
Indisch-Nederlandse letterkunde zo weinig „litteratuur‟ is, dat als de onderzoeker uit
wil gaan van literaire genres zoals het verhaal, de novelle of de roman, hij zal merken
dat ze „langs lijnen van geleideljkeid overgaan in de memoire, het dagboek, de brief,
het feuilleton, de brochure of het pamflet‟. Voor alle duidelijkheid vat Nieuwenhuys
samen: „Tot de Indisch-Nederlandse letterkunde behoren litteraire en niet-litteraire
genres‟.8
Voor dit onderzoek maak ik gebruik van „images‟. Een image is een basisbegrip
in de imagologie, waar ik in de volgende hoofdstukken op zal terugkomen. Daarop
vooruitlopend, stel ik alvast dat een image de mentale of discursieve representatie of
reputatie van een persoon, groep, etniciteit of volk is. Ik geef er de voorkeur aan het
Nederlandse woord „beeld‟ te gebruiken in plaats van „image‟. Het is niet alleen
interessant maar ook noodzakelijk om te zien wat het onderzoeksveld van imagologie
beslaat. Joep Leerssen, een van de voorlopers van de studie van images, stelt dat
imagologen teksten bestuderen die „non-trivial, non-banal, non-ephemeral‟ zijn. Het
zijn dus geen krantenberichten, etnische moppen en interactieve telefoongesprekken
in radio- of televisieprogramma‟s. Die kunnen goede bruikbare bronnen zijn voor
sociologen die een publieke opinie meten. Imagologen daarentegen houden zich bezig
met de analyse van de retorica van een representatie. Wat behelst „literatuur‟ in de
ogen van imagologen dan wel? Dat zijn literaire teksten in de brede zin van het woord:
7
8

Van Doorn 1996, pag. 25.
Nieuwenhuys 1978, pag. 11.
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geschiedkundige teksten, kritische essays en andere vormen van wat Leerssen
„cogitative prose‟ noemt.9 In dat corpus nemen genres zoals narratieve fictie, poëzie
en drama een centrale plaats in. Ze lenen zich goed voor de formulering en
verspreiding van nationale stereotypen, meer dan bijvoorbeeld historiografische
teksten. Het is echter ook zo dat voorbeelden van nationale clichés of stereotiepe
karakters eerder te vinden zijn in triviale genres dan in „serieuze‟ recente en
contemporaine literatuur, die conventies en stereotyperingen schuwen, en die
nationale clichés eerder presenteren onder de dekmantel van ironie.10
Op basis van het voorafgaande is mijn corpus als volgt afgebakend. Het bestaat
uit teksten die ik „Indisch-Nederlands literair proza‟ noem. Onder Indisch-Nederlands
versta ik: geschreven in het Nederlands maar niet noodzakelijk door Nederlanders, en
gaande over wat Indonesië of Nederlands-Indië genoemd werd, dus de Archipel. Ik
ruim plaats voor teksten van een Europese schrijver die oorspronkelijk niet in het
Nederlands zijn geschreven maar naar het Nederlands zijn vertaald,11 omdat voor dit
onderzoek het beeld van de Chinezen zoals het gezien wordt door Europese ogen
centraal staat.
Tot literair proza reken ik niet alleen romans en fictieve verhalen, maar ook
oorlogsverslagen zoals Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier (1881)
van W.A. van Rees, reisverhalen en reisverslagen zoals Het kamerlid van Berkenstein
in Nederlandsch Indië (1888) van M.T.H. Perelaer en Indrukken van een Tòtòk (1897)
van Justus van Maurik, gepubliceerde brieven zoals de Brieven over opiumpacht,
Chinezenwoeker en andere Javaansche belangen (1891) van I. Groneman 12 en
„schetsen‟ zoals In en om de kampong, Oostindische schetsen (1897) van A.
Weruméus Buning. De reden van de insluiting van deze werken is reeds genoemd:
voor onderzoek naar de beeldvorming van etnische groepen, in dit geval Chinezen,
zijn deze werken minstens even geschikt als romans en verhalen. Alle werken in het
corpus zijn gepubliceerd om door een breed publiek gelezen te worden en behoren tot
wat Bert Paasman, specialist op het gebied van koloniale en postkoloniale cultuur en
literatuur, „expressieve teksten‟ noemt.13
Nieuwenhuys heeft de jaren 1602 („vanaf de Compagnie‟) en 1972 („tot op
heden‟) aangegeven als tijdsgrenzen voor zijn corpus. De teksten die ik opneem in
mijn onderzoek zijn verschenen tussen 1880 en 1950. Het beginjaar is voornamelijk
bepaald vanwege de belangrijke groei in de productie van de Indisch-Nederlandse
literatuur sinds 1880. Zie daarvoor de grafiek in Praamstra‟s artikel „De omstreden
bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde; een afbakening van het corpus‟
(1997).14 Een tweede reden is dat omstreeks dezelfde tijd ook een grote groei was te
zien in het aantal Chinese emigranten naar de Archipel, die met name naar Sumatra
kwamen om er op de tabaks- en rubberplantages en in de tinmijnen te werken. De
behoefte aan deze koelies had te maken met de beëindiging van het cultuurstelsel
omstreeks 1870, hetgeen liberalisering van de economie als gevolg had, en de
afschaffing van de slavernij, wat de vraag naar goedkope arbeidskrachten deed
toenemen. Grote delen van de kolonie, vooral op Sumatra, werden opengelegd voor
9

Leerssen 2007b, pag. 353.
Leerssen 2007b, pag. 354.
11
De bedoelde schrijver is László Székely.
12
Dit werk is weliswaar getiteld Uit en over Midden-Java. Onuitgegeven en uitgegeven Brieven over
opiumpacht, Chinezenwoeker en andere Javaansche belangen (de meeste van de brieven zijn in De
Locomotief verschenen van 1887 tot 1889), maar ook de „onuitgegeven‟ brieven zijn naderhand
uitgegeven bij Thieme in Zutphen.
13
Paasman 1999, pag. 66
14
Praamstra 1997, pag. 268.
10
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particulier initiatief, er kwamen plantages die door multinationale ondernemingen
beheerd werden. Als consequentie van de Conventie van Peking had China zijn
poorten moeten openen, niet alleen naar binnen toe, maar ook naar buiten. Terwijl
voordien geëmigreerde Chinezen als misdadigers beschouwd werden en zeer zwaar
gestraft konden worden, onthoofding niet uitgezonderd, was het ze nu toegestaan om
hun land te verlaten en er weer terug te komen. Veel van die arbeiders kwamen naar
Sumatra. Een derde reden voor het bepalen van 1880 als beginjaar, die samenhangt
met de eerste reden en als een van de oorzaken ervan beschouwd kan worden, is de
komst van Europese vrouwen naar Indië, nadat de reis van Europa naar de Archipel
aanzienlijk verkort werd na de opening van het Suezkanaal in november 1869. Samen
met de verbetering van de verbindingen binnen het land – de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij werd opgericht, de eerste spoorwegen werden aangelegd – had dat als
gevolg dat Indië meer Europeanen aantrok en er bijgevolg in het algemeen een groei
was waar te nemen van het aantal schrijvers van romans en verhalen en specifiek van
het aantal romans waarin Chinezen een rol spelen.
De onderzochte periode eindigt in 1950. Hoewel in feite de kolonisering van
Indonesia eindigde met de inval van de Japanners in 1942, was juist in 1946-1950 de
hoogste piek te zien in de productie van de Indisch-Nederlandse literatuur.15 Lange
tijd ook was 27 december 1949 voor de Nederlanders het jaar van de erkenning van
Indonesiës onafhankelijkheid.
1.3.

Stand van zaken

Na de zogenaamde mei-rellen (in het Indonesisch „kerusuhan Mei‟) van 1998 kwam
er een stroom los van boeken in het Indonesisch die de „masalah Cina‟ behandelden,
het Chinezenvraagstuk. Ze gaven geen antwoorden maar riepen integendeel nieuwe
vragen op over de toekomst van de Chinezen in Indonesië. Een van de eersten die
deze kwestie aan de orde bracht was I. Wibowo, een priester van Chinese afkomst,
hoofd van de studierichting Chinees van de Universitas Indonesia. Hij inspireerde
anderen om hetzelfde te doen. Er verschenen boeken met veelzeggende titels, zoals
Retrospeksi dan Rekontekstualisasi “Masalah Cina” (Terugblikken en opnieuw in
context brengen van het “Chinezenvraagstuk”, 1999, geredigeerd door Wibowo) en
Pri-Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran (Autochtoon-Allochtoon: Op zoek
naar een nieuw formaat voor assimilatie, 1999, geredigeerd door Moch. Sadun M.) .
Ze waren, evenals Wibowo‟s volgende boek Harga yang harus dibayar (De prijs die
betaald moet worden, gepubliceerd in 2000), alle verzamelingen van artikelen, waarin
door sommigen de mei-rellen vergeleken werden met de Chinezenmoord in Batavia in
1740.16 Daardoor kreeg deze gebeurtenis, die eerst onbekend was bij de Indonesische
gemeenschap, hernieuwde aandacht. Bij een bezoek aan het Museum Sejarah
(Historisch Museum; het voormalige Stadhuis) in het hartje van Jakarta kreeg ik tot
mijn grote verbazing uitleg van de dienstdoende gids dat vele Chinezen in 1740 in de
kerkers zaten opgesloten en daar afgemaakt werden. H.M. Hembing Widjayakusuma,
een kruidendokter die eerder een boek had geschreven over de Chinese admiraal
Zheng He, van wie wordt geloofd dat hij Semarang bezocht met zijn reusachtige vloot,
schreef over de gebeurtenissen in 1740 in Pembantaian Massal 1740. Tragedi
Berdarah Angke (Massale slachting in 1740. De bloedige tragedie van Angke;

15
16

Praamstra 1997, pag. 268.
Ong 1999; Maulani 1999; Witanto 2000; Hariyono 2006, en anderen.
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2005).17 Hoewel het boek een verzameling is van geschiedenissen die „van het wrede
en onmenselijke systeem van kolonialisme-imperialisme van de VOC getuigen‟ zoals
op de achteromslag aangekondigd staat, terwijl het ook over de periode na 1800 gaat,
is het toch een opvallende aanvulling op de literatuur over de Chinezen in Indonesië
in de tijd van de aanwezigheid van de Nederlanders. Een andere waardevolle
aanvulling is de Indonesische vertaling van het verslag van B. Hoetink over de rol van
de kapitein-Chinees in Batavia, Ni Hoe Kong, tijdens de Chinezenmoord, die is
uitgegeven in 2007. Daradjadi, een Indonesische historicus van adellijke afkomst,
schreef zijn visie op de gebeurtenissen voor en na de Chinezenmoord in Perang
Sepanjang 1741-1743, Tionghoa-Jawa lawan VOC (De oorlog van Sepanjang 17411743, de Chinezen en Javanen tegen de VOC; 2008). Overigens was de Chinese
oorlog reeds in 1994 onderwerp van het proefschrift van Willem Remmelink. Het
kreeg de titel The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743.
In zijn dissertatie, uitgegeven als Strange Company. Strange settlers, Mestizo
women and the Dutch in VOC Batavia (1981) schreef de Leidse sinoloog en historicus
Leonard Blussé een hoofdstuk over de aanleiding tot de Chinezenmoord. Maar het
enige uitgebreide onderzoek dat over de Chinezenmoord door een Nederlander is
verricht, is meer dan veertig jaar vóór de studie van Blussé te boek gesteld. Het betreft
ook een proefschrift, namelijk dat van J. Th. Vermeulen, De Chineezen te Java en de
troebelen van 1740 (1938).
Ondertussen is er een boek verschenen waarin de feiten en gegevens over de
mei-rellen in 1998 verzameld zijn door Ester Indahyani Jusuf, Hotma Timbul, Olisias
Gultom en Sondang Frishka. Het draagt de titel Kerusuhan Mei 1998, fakta, data dan
analisa, mengungkap kerusuhan Mei 1998 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan
(De mei-rellen in 1998, feiten, gegevens en analyses, het openbaren van de mei-rellen
in 1998 als een misdaad tegen de mensheid). Daarin staan gedetailleerde verslagen
over de chronologie van de gebeurtenissen, wat er gebeurde, wie de slachtoffers
waren en wordt de vraag gesteld wie verantwoordelijk was voor de chaotische
toestanden in de hoofdstad en andere steden.
Indonesische schrijvers van expressief proza lieten zich evenmin onbetuigd.
Van de productieve Menadonese schrijver Remy Sylado verscheen de roman Ca-baukan, hanya sebuah doa (Ca-bau-kan,18 slechts een zonde; 1999), het verhaal van een
Indonesische vrouw die na allerlei omzwervingen trouwt met een Chinese man en een
dochter krijgt die geadopteerd wordt door een Nederlands echtpaar. Het boek was een
groot succes en werd in 2002 verfilmd. Het bleef niet bij proza: er verscheen in 2001
een stripalbum van de romancier Seno Gumira Ajidarma en striptekenaar Asnar
Zacky over de gevolgen van de mei-rellen in 1998, Jakarta 2039, 40 tahun 9 bulan
setelah 13-14 Mei 1998 (Jakarta 2039, 40 jaar en 9 maanden na 13-14 mei 1998).
Daarin zoekt een vrouw naar haar vader, een moeder naar haar dochter, vertelt een
vader op zijn doodsbed aan zijn dochter dat hij eens een Chinees meisje verkracht
heeft en laat een politieagent een verkrachter vrij zonder hem te straffen, omdat hijzelf
verwekt is door een verkrachter. Allemaal hebben ze iets met de mei-rellen in 1998 te
maken. Sylado schreef een treurspel (2005) over de Chinezenmoord in 1740, waarin
hij de theorie naar voren brengt dat de Chinezenmoord afgesproken spel was tussen de
gouverneur-generaal en de Chinese keizer. Sindhunata, een Katholieke priester van
Chinese afkomst, publiceerde de roman Putri Cina (De Chinese prinses; 2007),
17

Angke is de naam van de rivier die volgens de verhalen over de Chinezenmoord rood gekleurd werd
van het bloed van de duizenden vermoorde Chinezen en daarom „Angke‟ zou zijn genoemd, wat in het
Chinees „rode rivier‟ betekent.
18
Ca-bau-kan is Chinees en betekent „vrouw van lichte zeden‟.
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waarin elementen uit de gebeurtenissen in 1998 en in 1740 voorkomen en bovendien
ook nog allerlei verhalen uit de wayang-mythologie.
Het ziet ernaar uit dat de veranderingen in het Indonesische beleid jegens de
staatsburgers van Chinese komaf ook een stimulerende werking hebben gehad op
buitenlandse onderzoekers en uitgevers. The Encyclopedia of the Overseas Chinese
kwam uit in 1998. Het stuk over Indonesië is geschreven door de historica Mary
Somers Heidhues, die onderzoeken heeft gedaan naar de geschiedenis van Banka en
Borneo. Twee van haar belangrijkste boeken, waarin ze verslag doet van die
onderzoeken, zijn onlangs vertaald in het Indonesisch. Boeken en artikelen door
buitenlandse onderzoekers over de Chinese Indonesiërs werden heruitgegeven,
bijvoorbeeld die van Leo Suryadinata. Somers Heidhues en Suryadinata kregen in
appreciatie voor hun werk een prijs toegekend van de Indonesische regering. 19 De
Australische Indonesianist Charles Coppel klom weer in de pen. Een van zijn
studenten, Jemma Purdey, promoveerde op het onderwerp van anti-Chinees geweld in
Indonesië. Haar proefschrift is in 2005 uitgegeven bij het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Daardoor is Purdey‟s boek, hoewel
geschreven door een Australische onderzoekster, een Nederlandse bijdrage aan de
discussie over de Chinese Indonesiërs.
Ook in Nederland zelf is de laatste tien jaar een verhoogde belangstelling waar
te nemen voor de peranakan-Chinezen in Indonesië. In 1998 verscheen van Oei Hong
Kian, die tandarts is geweest van de eerste president van Indonesië, Soekarno, een
autobiografie, Kind van het land. Peranakan-Chinezen in drie culturen. De
Indonesische vertaling kwam in 2001 uit. In Leiden wordt onder leiding van Leonard
Blussé druk onderzoek gedaan in de archieven van de Kong Koan, de Chinese Raad in
Batavia. Deze werden gered van verrotting door de onderzoekster Myra Sidharta.
Sidharta is degene geweest die de Chinees-Maleise literatuur opnieuw heeft
geïntroduceerd bij het Indonesische publiek, nadat de Franse sinologe Claudine
Salmon daar een bibliografie van had opgesteld. 20 In 2000 werd door de bekende
Indonesische uitgeverij Gramedia een begin gemaakt aan de uitgave van een reeks
verzamelbundels met verhalend proza in Chinees-Maleis.21 Helaas werd de uitgave na
zeven bundels om onbekende reden gestaakt. De authentieke boeken zijn bewaard in
Leiden. Van Salmon is in 2003 het boek dat zij samen schreef met haar echtgenoot, de
historicus Denys Lombard over de Chinese tempels en Chinese gemeenschap in
Jakarta verschenen.
Blussé heeft veel gedaan om de Chinezen, zowel in China als in Indonesië, en
hun cultuur onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek. Voor de serie
Weerzien met Indië schreef hij het nummer „Chinezen in de Archipel‟ (1995).22 Ook
door Blussé geschreven is de biografie van een peranakan Chinese, Retour Amoy.
Anny Tan, een vrouwenleven in Indonesië, Nederland en China (2000). China en de
Nederlanders, dat hij in 1989 schreef naar aanleiding van het staatsbezoek van
Koningin Beatrix aan China, is in 2008, het jaar van de Olympische Spelen in Beijing,
opnieuw uitgegeven. Floris-Jan van Luyn schreef daarvoor een aanvullend hoofdstuk.
19

De Nabil prijs werd op 15 november 2008 in Jakarta aan Suryadinata en Somers Heidhues uitgereikt.
Zij kregen de prijs in erkenning van hun werk, die de integratie van het Indonesische volk bevorderde.
Dawis 2008.
20
Literature in Malay by the Chinese of Indonesia; a provisional annotated bibliography (1981). Paris:
Éditions de la Maison des Sciences de l‟Homme.
21
De serie heet Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia en is uitgegeven door
Gramedia.
22
Het is nummer 23 in de serie.
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Het boek belicht de eeuwenoude betrekkingen (Blussé zet daar zelf een vraagteken bij,
want die betrekkingen waren niet continu) tussen Nederland en China. Arie Pos
besteedt in zijn proefschrift getiteld Het paviljoen van porselein, Nederlandse
literaire chinoiserie en het westerse beeld van China (1250-2007) (2008) aandacht
aan het ontstaan en de ontwikkeling van de beeldvorming over China in het westen en
in Nederland en de Nederlandstalige literaire productie waarin China, de Chinese
cultuur en literatuur een belangrijke rol spelen.
De ondersteunende theorie over stereotypen, representaties en beelden uit de
sociale psychologie en imagologie is te vinden in boeken die meestal door
Amerikaanse en Australische onderzoekers zijn geschreven. Twee belangrijke namen
springen eruit: die van Edward Said, schrijver van Orientalism (1978) en Joep
Leerssen, die samen met een keur aan specialisten het boek Imagology. The cultural
construction and literary representation of national characters (2007) heeft
geschreven. Beide theoretici – toevallig geen Amerikanen of Australiërs – houden
zich namelijk niet bezig met representaties an sich maar met representaties in de
literatuur.
De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, zowel tijdens als na de koloniale
periode, is onderwerp geweest voor een aantal onderzoekers die daarover hun
proefschrift geschreven hebben. Het proefschrift van M.T.N. Govaars-Tjia, Hollands
onderwijs in een koloniale samenleving. De Chinese ervaring in Indonesië 1900-1942
(1999), handelt zoals uit de titel blijkt speciaal over het onderwijs aan de Chinese
kinderen. Opvallend is dat een aantal belangrijke werken na 1998 opnieuw zijn
uitgegeven. Dat is gebeurd met het standaardwerk van Liem Thian Joe, Riwajat
Semarang (De geschiedenis van Semarang, 1931), dat in 2004 in de nieuwe
Indonesische spelling werd heruitgegeven. Recent (2008) is het proefschrift van Go
Gien Tjwan, dat hij in 1962 schreef, Desa Dadap, Wujud Bhinneka Tunggal Ika, (Het
dorp Dadap, de belichaming van de Bhinneka Tunggal Ika) in de Indonesische
vertaling uitgegeven. Daarin worden de „Cina Benteng‟ belicht, de Chinezen die
helemaal geïntegreerd zijn in de dorpssamenleving, maar toch nog sommige van hun
Chinese tradities hebben behouden.23 Benny Setiono, zelf geen historicus, verzamelde
allerlei gegevens over de geschiedenis van Indonesië en de Chinezen in Indonesië en
bracht ze samen in Tionghoa dalam Pusaran Politik (De Chinezen in de draaikolk van
de politiek, 2002). Zijn boek, meer dan 1100 pagina‟s dik, bleek aan een grote
behoefte te voorzien; de eerste druk was binnen zeer korte tijd uitverkocht. Van de in
Indonesië zeer bekende historicus Onghokham (ook wel geschreven als Ong Hok
Ham) zijn in 2002 en 2008 twee boeken verschenen. Beide zijn verzamelingen van
essays die hij voor de krant Kompas en andere media had geschreven. Onghokhams
23

Dadap is een dorp in het regentschap Tangerang bij Jakarta. Bhinneka Tunggal Ika is het motto dat
het wapenschild van Indonesie siert. Het betekent „Eenheid in verscheidenheid‟. De titel van Go‟s
proefschrift betekent dus „Eenheid in verscheidenheid in een Indonesisch dorp‟. Go promoveerde aan
de Université Libre de Bruxelles. Zijn promotie was de eerste aan deze universiteit die in het
Nederlands werd gehouden sinds zij tweetalig werd. Go‟s promotor was W.F. Wertheim. Go Gien
Tjwan heeft een lange carrière achter de rug als politicus en journalist bij het Indonesische
nieuwsbureau Antara. Hij streed mee aan de zijde van de Indonesische Republiek en spoorde Chinese
jongeren aan om hetzelfde te doen. Samen met Siauw Giok Tjhan richtte hij de Baperki op, dat eerst
een overlegorgaan was van de Indonesische Chinezen en later een politieke partij. Na de
gebeurtenissen in 1965, waarbij grote aantallen Indonesiers en peranakan-Chinezen vermoord werden
op verdenking van communisten te zijn, werd de Baperki verboden en zijn leiders opgepakt. Go Gien
Tjwan kon naar Europa vluchten. Hij mocht Nederland niet binnen, omdat hij persona non grata was
verklaard – hij was een van de personen die voor de insluiting van Nieuw-Guinea bij de Indonesische
Republiek was. Pas na een jaar kreeg hij vergunning om zich in Nederland te vestigen. Erkelens 2008,
pag. 302.
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teksten die in 2008 als boek werden uitgegeven, Anti Cina, Kapitalisme Cina dan
Gerakan Cina (Anti Chinees, het Chinees kapitalisme en de Chinese beweging) gaan
geheel over Chinezen en anti-Chinese sentimenten. Het proefschrift van de historica
Mona Lohanda over de geschiedenis van de Chinese officieren in Batavia, dat ze in
1994 schreef, is in 2001 opnieuw uitgegeven, terwijl in 2002 een nieuw werk van haar
verscheen met de titel Growing pains: the Chinese and the Dutch in colonial Java.
Daarin heeft ze het over het „Chinese probleem‟ waaraan de koloniale regering het
hoofd moest bieden en de „problem-explaining and problem-solving approaches in
handling the Chinese‟ die daarvoor nodig waren. Deze oplossingen moesten hun
plaats in de wet krijgen, zoals Patricia Tjiook-Liem duidelijk maakt in haar
proefschrift, De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indie 1848-1942.
Wetgevingsbeleid tussen beginsel en belang (2009). Voordat een wet wordt gemaakt,
moet eerst beargumenteerd worden waarom die wet nodig is. Beeldvorming speelt
daarin een grote rol.24 De onderzoeker Didi Kwartanada zal zijn proefschrift, getiteld
The „Enlightened‟ Chinese and the Making of Modernity in Java, c. 1890-1911 in
september van dit jaar verdedigen aan de National University of Singapore.
De in de paragraaf hierboven genoemde auteurs zijn alle peranakans. Maar ook
„echte‟ Chinese onderzoekers, die Mandarijnenchinees lezen en schrijven, lieten na
1998 hun belangstelling blijken voor de Chinese Indonesiërs. Indonesië werd als het
ware opnieuw ontdekt als onderzoeksveld. Enkele van de jonge onderzoekers zijn
Chen Menghong, Li Minghuan, Yuan Bingling en Kwee Hui Kian. Chen Menghong
en Yuan Bingling houden zich onder andere bezig met de Kong Koan-archieven en
met de Chinese diaspora in het algemeen. Yuan is gepromoveerd in Leiden op een
proefschrift over de Chinese goudkongsi‟s in West-Borneo. Li Minghuan is in 1998
gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in
migratiekwesties, waaronder die van de peranakan Chinezen in Batavia. Kwee Hui
Kian is gepromoveerd in Leiden en is nu werkzaam in Toronto. Haar proefschrift
behandelt de politieke economie van Java‟s noordkust tussen 1740 en 1800.
De Chinezen in Indië hebben altijd de reputatie gehad uitstekende handelaren te
zijn. In die hoedanigheid zijn zij het onderwerp van de dissertatie van Alexander
Claver, Commerce and capital in colonial Java. Trade finance and commercial
relations between Europeans and Chinese, 1820s-1942 (2006). Veel minder bekend is
dat duizenden Chinezen hebben gearbeid in de rubber- en tabaksplantages aan de
Oostkust van Sumatra. Over het reilen en zeilen op de plantages, en dan vooral over
de gesegregeerde samenleving die daar woonde en werkte, schreef Jan Breman in
1987 zijn proefschrift, getiteld Koelies, Planters en Koloniale Politiek. Het
arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het
begin van de twintigste eeuw. Het boek kreeg zeer veel belangstelling, vooral omdat
het de slechte behandeling van de koelies door hun Europese toeans aan de kaak
stelde, maar juist daardoor waren niet alle commentaren positief. Het boek werd in
1992 opnieuw uitgegeven; de Indonesische vertaling kwam in 1997 uit.
Groepen en verenigingen in Indonesië, al dan niet officieel gesticht, hebben zich
na 1998 bezig gehouden met het organiseren van activiteiten die te maken hebben met
Chinese Indonesiërs, waaronder een seminar in Jakarta over „Orang IndonesiaTionghoa‟ in 2000. Sprekers op het seminar waren onder anderen Leonard Blussé,
Claudine Salmon en Mary Somers Heidhues, onderzoekers die overigens al een tijd
vóór de gebeurtenissen in mei 1998 wetenschappelijke belangstelling voor de
Chinezen in Indonesië hadden getoond. In Jakarta heeft een groep peranakan24

Gesprek met Patricia Tjiook-Liem, Amstelveen, 22 februari 2009.
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Chinezen onlangs een „komunitas‟ opgericht, de Komunitas Lintas Budaya Indonesia
(Indonesian Cross-Cultural Society). In januari 2009 heeft deze groep een
tentoonstelling gehouden van meubels en andere artificialia die gekenmerkt zijn door
hun multiculturele (Indonesisch, Chinees en Europees) oorsprong. De meeste
tentoongestelde voorwerpen zijn in het bezit van peranakan families. In het kader van
de tentoonstelling werd er een boek uitgegeven, Peranakan Tionghoa Indonesia,
Sebuah Perjalanan Budaya (De Chinees-Indonesische peranakans, een culturele reis;
2009), waarin behalve artikelen van bekende specialisten op dit gebied25 ook foto‟s
zijn opgenomen.
Voor de rol die de Chinese Indonesiërs hebben gespeeld en nog steeds spelen in
de wereld van kunst, architectuur inbegrepen, is hernieuwde belangstelling zowel uit
het buitenland als uit Indonesië. De in Indonesië geboren „architect in ruste‟ Kwee
Hin Goan, een van de eerste in Indonesië opgeleide architecten, liet zijn autobiografie
verschijnen onder de titel Bloeiende bron, een architectenleven (2004). In 2006 kwam
de videodocumentaire Anak Naga Beranak Naga (Drakenkinderen krijgen
drakenkinderen) uit, die over de gambang kromong gaat, de muziek die de Chinezen
in West-Java hebben gecreëerd. Emeritus hoogleraar aan de State University of New
York Ronald G. Knapp en de Filippijns-Chinese fotograaf A. Chester Ong, die het
prijswinnende Chinese Houses, the Architectural Heritage of a Nation (2005) op hun
naam hebben staan, hebben hun blik geworpen op Indonesië en omringende landen.
Van hen zullen twee boeken verschijnen, waaronder Peranakan Architecture in
2011. 26 Misschien zal een foto van de oude woning van de laatste Majoor der
Chinezen in Jakarta, Khouw Kim An, ook in het boek staan. Over deze interessante
maar helaas sterk verwaarloosde woning (eigenlijk is het een heel complex) is een
boek verschenen, geïllustreerd met vele foto‟s, Rumah Mayor China di Jakarta (De
woning van de Majoor der Chinezen te Jakarta; door Priyomarsono, 2008).
Het ziet ernaar uit dat de Chinezen uit hun schulp kruipen en dat er aan de
andere kant meer waardering voor hen is. Het is zeer wel mogelijk dat dit een
oorzaak-en-gevolg-keten is. Terwijl in de tijd van het Soeharto-regime discriminatie
tegen de Chinezen niet slechts aangemoedigd, maar ook gelegitimeerd werd door de
staat, waardoor de Chinese Indonesiërs er niet happig op waren zich te profileren als
Chinees – ze ontkenden hun Chinese afkomst of hielden die zoveel mogelijk geheim –
durfden ze zich na 1998 weer meer te laten gelden. Van de kant van de niet-Chinese
Indonesiers was er na de mei-rellen in 1998 een golf van goede wil opgewekt die
erkend en daarna gestimuleerd werd door de opeenvolgende regeringen; men was
bereid samen verder te gaan in een sfeer van pluralisme. Indonesiërs van Chinese
afkomst gaan, hoewel aarzelend, de politiek in, kunstenaars en wetenschappers tonen
hun Chinese identiteit, kortom, ze treden uit de stereotiepe besloten cirkel van
handelaren naar buiten. Het lijkt erop dat er een aangepast beeld van de Chinezen te
verwachten is. Boeken spelen een belangrijke rol in het hertekenen van een beeld. Met
dit proefschrift wil ik daar een bijdrage aan leveren.

25

Deze zijn Gondomono (de peranakan cultuur), Mona Lohanda (geschiedenis en rituelen), Myra
Sidharta (de Chinees-Maleise pers en literatuur), David Kwa (de peranakan kleding en muziek), Musa
Jonatan (de meubelstijlen en symboliek van de versierselen), Helen Ishwara (de peranakan keuken) en
Rusdi Tjahyadi (de maten en functie van het meubilair).
26
Informatie van Eric Oey, directeur van de uitgeverij Periplus in Singapore, e-mail 18 maart 2009.
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1.4.

Doelstelling

In dit proefschrift beoog ik na te gaan op welke wijze de Chinezen in NederlandsIndië worden gerepresenteerd in Indisch-Nederlands literair proza dat verschenen is
van 1880 tot 1950. Dat zal gedaan worden tegen de achtergrond van de eigentijdse
geschiedenis van de Archipel, met name de geschiedenis van de Chinezen door de
eeuwen heen, meer bepaald die van 1880 tot 1950. Er zal worden gekeken op welke
manier de Chinezen in de literatuur worden gerepresenteerd, of het beeld positief dan
wel negatief is, of de beeldvorming in de loop der tijd dezelfde blijft of verandert en
welke factoren het beeld en de verandering van het beeld, als ze voorkomt,
veroorzaken. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van theorieën uit de sociale
psychologie en de imagologie.
1.5.

Werkwijze

In de volgende hoofdstukken zal ik als volgt te werk gaan. In het hieropvolgende
tweede hoofdstuk zal de theoretische basis worden uiteengezet. Omdat een beeld
nooit in een vacuüm ontstaat, maar altijd op een achtergrond van contemporaine
geschiedenis en economische en sociale omstandigheden begrepen moet worden, gaat
het derde hoofdstuk over de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, te beginnen
vanaf de tijd voor de komst van de VOC tot de dekolonisatie in 1950. Een deel van
het hoofdstuk gaat ook over de geschiedenis van China, in zoverre ze invloed heeft op
het leven van de Chinezen in de Archipel. In het vierde hoofdstuk volgt de analyse
van het literair proza dat mijn corpus uitmaakt. Daar het een zeer brede waaier van
teksten betreft, worden ze beschouwd in een kader van de functies die de Chinezen
tussen 1880 en 1950 in Indonesië hebben vervuld. Uit die functies is een selectie
gemaakt en zijn er functies gekozen die van invloed zijn geweest op de beeldvorming,
niet alleen de eigentijdse maar ook nog de latere, hedendaagse beeldvorming.
Achtereenvolgens zullen in zes subhoofdstukken besproken worden: de goud- en
tinmijnkoelies in Borneo, Banka en Billiton; de klontongs, tokohouders en
ambachtslieden; de pachters en officieren; de plantagekoelies; de Chinezenmoord in
1740 en de vrouwen. Ieder van de subhoofdstukken zal aanvangen met een inleiding
op het onderwerp en een historisch overzicht. Dit overzicht zal in veel gevallen
tamelijk uitgebreid zijn, daar de achtergrondgeschiedenis voor de meeste lezers niet
bekend verondersteld wordt. Na het historisch overzicht volgt een tekstbehandeling,
die eveneens tamelijk uitvoerig is is, vooral waar het teksten van schrijvers betreft die
weinig bekend worden geacht bij de (Nederlandse én Indonesische) lezers, zoals
bijvoorbeeld Dé-lilah, J.W. Young en Jacob Dermoût. Daarna wordt de beeldvorming
in de behandelde literaire teksten besproken. Elk subhoofdstuk wordt besloten met
een samenvatting. In het concluderende slothoofdstuk maken we de cirkel rond. Het
doel is antwoorden te verschaffen op de vragen die aan het begin van het onderzoek
werden gesteld.
1.6.

Spelling van namen

Schrijven over de Chinezen in Indonesië stelt de schrijver meteen voor het probleem
van de spelling van persoons- en plaatsnamen. Mao Tse-Tung en Mao Zedong zijn
een en dezelfde persoon, alleen is de eerste naam volgens de Wade-Giles spelling
geschreven en de tweede volgens de pinyin spelling. De pinyin spelling is de
geromaniseerde spelling op basis van de uitspraak van de standaardtaal, het
Mandarijnenchinees. Er is, vooral wat betreft geografische namen, ook een verschil
11
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tussen de traditionele westerse benaming en de nieuwe. Kanton heet nu Guangzhou,
Amoy heet Xiamen, de hoofdstad Peking is Beijing geworden. De pinyin spelling is
een nauwkeurigere weergave van de uitspraak van de standaardtaal dan de WadeGiles spelling. Maar niet iedere Chinees is de standaardtaal machtig. Velen spreken
slechts hun streektaal, die vaak heel verschillend is van de standaardtaal. Ook
onderling verschillen de streektalen sterk. De meeste Chinezen die op Java wonen
hebben voorouders die afkomstig waren uit de provincie Fujian (pinyin spelling),
vroeger volgens de Wade-Giles spelling Fukien gespeld. De mensen uit Fujian
noemen hun provincie Hokkian, zichzelf Hokkian en hun taal Hokkians. Kantonezen
spreken weer een andere taal.
In de koloniale tijd, ook in de romans waar dit onderzoek over gaat, werden alle
persoonsnamen volgens de Nederlandse spelling met oe‟s en ie‟s geschreven. Meestal
worden Chinese namen van personen ook nu nog in Indonesia op dezelfde wijze
geschreven, hoewel de jongere generatie, met de moderne Indonesische spelling in
gedachten, ze dan verkeerd uitspreekt. Verschillen tussen namen betreffen niet alleen
de spelling, maar ook de taal van oorsprong. De Hokkianse naam Ong Swie Djioe,
volgens Nederlandse spelling geschreven, zou in hedendaags Kantonees misschien
Wong Seuih Jiu luiden en in het Mandarijnenchinees Wang Rui Zhao. Niet alleen de
spelling verschilt dus, maar de hele naam.
Voor de namen van mensen worden de spelling en de taal of het dialect gebruikt
zoals ze gehanteerd worden in het werk waarin ze verschijnen. De namen van de
plaatsen in China worden in pinyin-spelling geschreven. Waar nodig zal de meer
bekende versie er tussen haakjes bijgevoegd worden. Tegenwoordig groeit het aantal
onderzoekers die het Chinees machtig zijn, zowel uit China als uit andere landen, en
zich met de studie van de geschiedenis van de Chinezen in de archipel bezighouden.
Ze schrijven namen van personen en plaatsen bij voorkeur in pinyin.
Het Indonesisch heeft verschillende spellingen meegemaakt. In 1896 kwam de
spelling van Van Ophuysen in gebruik, in 1947 begon men de spelling van Soewandi
te gebruiken, en ten slotte is sinds 1972 de Ejaan Yang Disempurnakan, de
vervolmaakte spelling, in gebruik. Nederlandse namen zijn veranderd. Batavia werd
Djakarta, dat nu als Jakarta wordt gespeld. Ook voor Indonesische plaatsnamen
gebruik ik de naam en de spelling zoals ze in de aangehaalde teksten verschijnen. De
Indonesische namen van personen worden gespeld zoals ze in de betreffende romans
en verhalen geschreven staan.
Ten slotte de naam van het land zelf. De naam „Indonesia‟ werd voor het eerst in
1850 gebruikt door G.R. Logan, een Engelse etnoloog, in een boek over de volkeren
die de specerijeilanden bewoonden. Hij zou „India‟, zoals de eilanden genoemd
werden die specerijen produceerden, hebben gecombineerd met „nesos‟, wat archipel
betekent.27 De Nederlandse spelling is Indonesië. Verder hebben we in grote mate te
maken met Nederlands-Indië, zoals het voormalig gebiedsdeel van het Koninkrijk der
Nederlanden in Azië genoemd werd, dat de eilanden van de Maleise archipel omvatte.
Ik geef er de voorkeur aan „Indonesië‟ te gebruiken voor de periode vóór de komst
van de Nederlanders en de periode vanaf de inval van de Japanners tot 1950, en
refereer daarbij aan het geografische gebied van het eilandenrijk. „Oost-Indië‟ gebruik
ik voor de Archipel tijdens de aanwezigheid van de VOC tot 1800, terwijl ik met
„Nederlands-Indië‟ verwijs naar het Indonesië als staatskolonie van Nederland.

27
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- en de Chinezen zelf: Geen volk in onze koloniën, omtrent hetwelk
meer laster aan de markt is gebracht, dat doorlopend slechter begrepen
is, valscher is voorgesteld. De onbeschaamdste verzinselen te hunnen
aanzien heeft men jaar uit jaar in met benijdenswaardigen bijval
bekroond en toegejuicht gezien, de grofste leugens straffeloos zien
groeien en bloeien. De ongegrondste waarnemingen, of wat men
daarvoor beliefde te doen doorgaan, zijn gedurende tal van jaren
geregeld door het publiek als orakeltaal geslikt en betaald, zonder dat
iemand zich er om bekommerde dat in den regel geen schrijver ooit
blijken gaf zich de moeite te hebben getroost om tot den geest, de
begrippen van het volk door te dringen of zijne taal te begrijpen, noch
ooit toonde een enkel boek, dat over China en zijne bewoners handelt,
te hebben nageslagen of zelfs maar gekend. Zoo voorbeeldeloos arm
onze koloniale literatuur aan vertrouwbare gegevens omtrent de
Chineezen is, zoo rijk is zij aan smaadredenen tegen hen. En zorgeloos
is steeds alles door gezaghebbende werken verbreid als taaie
parasieten, die zich aan alles klemmen.
J.J.M. de Groot, Het kongsiwezen van Borneo. Eene verhandeling over den
grondslag en den aard der Chineesche politieke vereenigingen in de koloniën, met
eene Chineesche geschiedenis van de kongsi Langfong. „s-Gravenhage: Martinus
Nijhoff. 1885, pag. vii (Voorrede)
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Toen ik het Novotel in Medan bezocht om euro's te wisselen, werden
de biljetten aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Een licht
gevouwen exemplaar werd niet geaccepteerd, voor een ander biljet
kreeg ik niet de geldende koers uitbetaald. Echter, Singaporese dollars,
hoe smerig en beduimeld ook, werden onmiddellijk ingewisseld. Dit
voelt als discriminatie jegens Europeanen en de euro. Ik moet zeggen
dat ik meer van zulke staaltjes heb meegemaakt. Volgens mij heeft dat
met de Chinezen te maken, die de economie in Indonesië beheersen.
Zo werd ik in het vliegtuig boos aangesproken door een man die mijn
conversatie met een medepassagier had beluisterd. Daarin beklaagde ik
mij over het feit dat de inheemse handel wordt stukgemaakt door
Chinese conglomeraten. Dat zelfs Garuda Indonesia niet de kans krijgt
om in de eigen regio een fatsoenlijk netwerk op te bouwen vanwege de
hegemonie van Chinees-Singaporese maatschappijen. Even later
belandde ik in het Acacia hotel in Jakarta, waar ik werd omringd door
Chinese bruiloftgasten, die het hotel hadden geconfisceerd.1
Ingezonden brief van W. Blijdorp, 2 Rotterdam, in het zomernummer 2005 van
Archipel

1
2

„behoorlijk ingekort door de redactie‟ stond onder de brief.
De redactie vermoedt dat dit een schuilnaam is.
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2.1. Inleiding

„Where prejudices lurk, stereotypes are seldom far behind,‟ aldus sociaal-psycholoog
Scott Plous in zijn artikel, dat eerder gedane studies op het gebied van vooroordelen
samenvat. 3 Als men het woord „stereotype‟ hoort denkt men veelal niet aan de
oorspronkelijke betekenis ervan, die zijn oorsprong in de boekdrukkunst heeft, maar aan
karakteristieken die voor een groot aantal mensen gelden. In Belgenmoppen zijn alle
Belgen dom. In moppen over Nederlanders zijn Nederlanders vrekkig. Schotten zijn dat
ook. Balinezen kunnen allemaal goed dansen. Dit zijn stereotypen die clichés zijn
geworden – frasen en opinies die zo vaak gebruikt worden dat ze weinig originaliteit
bezitten. In de geciteerde brief van W. Blijdorp zijn moeiteloos diverse stereotypen over
Chinese Indonesiërs te vinden. Twee ervan zijn dat zij de economie in Indonesië zouden
beheersen en dat zij de inheemse handel stukmaken. Het geloof aan dezelfde stereotypen
heeft de Chinese Indonesiërs in het verleden heel wat problemen bezorgd.
Wasif A. Shadid, specialist in interculturele communicatie en Pieter Sjoerd van
Koningsveld, arabist en islamoloog, wijzen erop dat vooroordelen en stereotypen, net als
etnocentrisme en racisme, uitingen zijn van beeldvorming. Zij omschrijven het begrip
„beeldvorming‟ als „opvattingen en oordelen die mensen hebben over zowel zichzelf, de
eigen groep en cultuur, als andere groepen en hun cultuur‟. 4 Volgens tekst- en
filmwetenschappers Anneke Smelik, Rosemarie Buikema en Maaike Meijer is het niet zo
dat beeldvorming de werkelijkheid weerspiegelt, maar dat het omgekeerde het geval is:
beeldvorming schept juist een werkelijkheid. 5 Dit inzicht komt in veel werken over
beeldvorming naar voren. Van Walter Lippmann, journalist en winnaar van de Pulitzer
Prize is de uitspraak afkomstig: „For the most part we do not first see, and then define, we
define and then see‟.6 In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe beeldvorming zich ontwikkelt,
wat tot beeldvorming leidt en welke gevolgen beeldvorming kan hebben.
2.2. Categorisering

Door Jerome S. Bruner, die zich voornamelijk heeft beziggehouden met narratieve
psychologie, 7 wordt categorisering omschreven als de plaatsing van indrukken in
algemene „klassen‟ waarvan de definiërende eigenschappen reeds bekend zijn. 8 De in
Australië werkzame psychologe Penelope Oakes, wier belangstelling uitgaat naar het
raakvlak tussen sociale en politieke psychologie, meldt samen met medeauteurs S.
Alexander Haslam en John C. Turner dat de meeste onderzoekers op het gebied van
stereotypering categorisering in de eerste plaats zien als een mechanisme dat de
waarnemer, die slechts beperkte cognitieve middelen ter beschikking heeft, in staat stelt
op een eenvoudige en efficiënte wijze informatie te verwerken.9 Categorisering bespaart
de waarnemer inspanning en tijd. Met behulp van categorisering kan de waarnemer
gevolgtrekkingen maken over personen die tot een groep behoren, in een kortere tijd dan
3

Plous 2003, pag. 3.
Shadid en Van Koningsveld 1999a, pag. 8
5
Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 25.
6
Beller 2007a, pag. 4.
7
Narratief psychologen bestuderen de manier waarop mensen ervaringen verwerken door verhalen te construeren en
naar verhalen van anderen te luisteren.
8
Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 108.
9
Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 104.
4
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hij nodig heeft om iedere persoon te analyseren als individu. Het nadeel is echter, volgens
deze onderzoekers, dat categorisering de werkelijke complexiteit van het beeld van een
persoon vermindert en het bovendien in mindere of meerdere mate vervormt, zodat er
uiteindelijk een minder accuraat beeld van het individu ontstaat.10 Categorisering wordt
door hen beschouwd als een noodzakelijk kwaad.
Oakes, Haslam en Turner hebben echter bezwaar tegen de notie van categorisering
als iets betreurenswaardigs. Ze wijzen erop dat elke perceptie een selectief proces is, in
de zin dat wij niet elk detailtje van de wereld rondom ons registreren, maar een
betekenisvolle representatie construeren waarbij wij noodzakelijkerwijze sommige
eigenschappen coderen en andere niet. Ze citeren Bruner, die heeft aangetoond dat
categorisering de stimuli die op ons afkomen hun identiteit geeft.11 Categorisering is niet
alleen onvermijdelijk, maar heeft ook de functie om informatie te maximaliseren en zo
effectief mogelijk te gebruiken. 12 Iemand die de straat wil oversteken kijkt uit voor
„verkeer‟, maar mensen die aan de kant van de weg wachten tot hun vriend voorbijrijdt,
kijken uit naar „een rode Isuzu Panther met links op de voorruit een sticker in de vorm
van een vis‟.
Twee factoren spelen volgens cognitief psycholoog James Neiser mee in het
bepalen van de definitie van een categorie: de ecologische factor en de intellectuele factor.
De eerste factor is gebaseerd op de natuur – de materiële wereld rondom ons – en wordt
bepaald door distributie en frequentie, bijvoorbeeld de categorie „vogel‟ reflecteert onder
andere de waarneming dat vleugels en veren veel vaker samen voorkomen dan vleugels
en een vacht.13 Zo zou men kunnen stellen dat de categorie „Chinees‟ in Nederlands-Indië
onder andere de waarneming reflecteert dat een man, een slobberbroek en een zwarte
haarvlecht veel vaker samen voorkomen dan een man, een slobberbroek en een blonde
haarvlecht. Het intellectuele argument stelt dat abstracte, geïdealiseerde theorieën over de
wereld en over de manier waarop de wereld in elkaar zit, bemiddelen tussen de
werkelijkheid en de categorieën die gebruikt worden om die wereld te representeren.14
Om tot een zinvol categoriseringsbesluit te komen hebben wij relevante kenmerken
van de beschouwde mensen en voorwerpen nodig. Een voorbeeld dat Oakes, Haslam en
Turner geven om het categoriseringsprobleem aan te tonen is de relatie tussen een
grasmaaier en een pruim, die duidelijk een heleboel overeenkomsten vertonen (ze wegen
allebei minder dan 1000 kilogram, ze kunnen beide niet zien, ze kunnen beide
vastgehouden worden, enzovoort), maar deze kenmerken bepalen geen zinvolle identiteit
die ze met elkaar gemeen hebben. 15 Hoe beslissen we nu welke gemeenschappelijke
eigenschappen van objecten we moeten gebruiken om te kunnen komen tot een
categorisering? De psychologen Douglas L. Medin en William D. Wattenmaker stellen
dat de „achtergrondtheorieën of naïeve kennis van de wereld‟ een persoon helpen bij het
bepalen van wat wel en niet gebruikt kan worden als een goed kenmerk. Zij gaven hun
proefpersonen „labels‟ mee, die als achtergrondtheorie fungeerden. Uit hun onderzoeken
blijkt dat dezelfde elementen (bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen) op een geheel andere
manier gebruikt worden door mensen om hun categoriseringsregels te verklaren wanneer
10
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zij verschillende labels hebben gekregen. In twee onderzoeken moesten de proefpersonen
tekeningen bekijken die door kinderen waren gemaakt. In het eerste onderzoek werd aan
de proefpersonen (groep 1) meegedeeld dat de tekeningen het werk waren van mentaal
gezonde en mentaal gestoorde kinderen. De proefpersonen van het tweede onderzoek
(groep 2) kregen te horen dat de tekeningen gemaakt waren door creatieve en nietcreatieve kinderen. De proefpersonen in groep 1 moesten bepalen welke tekeningen door
mentaal gezonde en welke door mentaal gestoorde kinderen waren getekend, terwijl de
proefpersonen in groep 2 moesten bepalen welke tekeningen door creatieve en en welke
door niet-creatieve kinderen waren gemaakt. Ze moesten argumenten geven voor de
categorisering. Proefpersonen in groep 1 vonden dat de gezichten die getekend waren
door mentaal gezonde kinderen lachten („lachen‟ was dus een kenmerk op basis waarvan
de categorisering plaatsvond), terwijl proefpersonen van groep 2 vonden dat de gezichten
die getekend waren door niet-creatieve kinderen uitdrukkingsloos waren. In beide
gevallen ging het echter om precies dezelfde tekeningen, dat wil zeggen, de 'lachende'
tekeningen waarvan groep 1 dacht dat ze gemaakt waren door mentaal gezonde kinderen
waren dezelfde als de 'uitdrukkingsloze' tekeningen waarvan groep 2 dacht dat ze door
niet-creatieve kinderen gemaakt waren. In werkelijkheid verschilden de tekeningen niet
van elkaar.16
Het onderzoek van Medin en Wattenmaker laat zien dat ecologische (of
„natuurlijke‟, op de realiteit gebaseerde) factoren zich laten combineren met intellectuele
factoren om uiteindelijk een categorie op te leveren. Het onderzoek laat ook zien dat die
intellectuele factoren „gestuurd‟ kunnen worden, in bovenstaand onderzoek door de
proefpersonen labels mee te geven. We zouden ons dan ook kunnen voorstellen dat, als
iemand na het lezen van een roman waarin alle Chinezen onveranderlijk als woekeraar
worden bestempeld, een reeks tekeningen van gezichten van mensen met verschillende
trekken te zien krijgt met de taak te bepalen welke de woekeraars zijn en welke eerlijke
koopmannen, zij of hij de gezichten met vermeende Chinese karaktertrekken,
bijvoorbeeld ogen die als „schuiner‟ worden beschouwd dan normaal, zal aanwijzen als
die van woekeraars.
2.3. Vooroordelen

Er is een hecht verband tussen categorisering en vooroordelen. Een vooroordeel kan
volgens Rupert Brown, een sociaal psycholoog die zich voornamelijk bezighoudt met
intergroepsrelaties, gedefinieerd worden als een negatieve houding, een negatief gevoel
of negatief gedrag ten opzichte van een lid van een groep op basis van zijn lid-zijn van
die bepaalde groep. 17 Een vooroordeel is volgens Brown per definitie negatief, en
categorisering is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van vooroordelen.
Het verband tussen vooroordeel en categorisering werd voor het eerst systematisch
onderzocht door Gordon Allport in 1954. Na de Holocaust werden vooroordelen
beschouwd als iets pathologisch. Volgens Allport, die theorieën uitwerkte voor de
ontwikkeling van persoonlijkheidstoetsen en vooroordelen, zijn vooroordelen echter
gedeeltelijk een uitgroeisel van normaal menselijk functioneren.18 Ook hij onderstreept
16
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het belang van categorisering: „The human mind must think with the aid of categories...
Once formed, categories are the basis for normal prejudgment. We cannot possibly avoid
this process. Orderly living depends upon it‟. 19 Categorieën zijn dus nuttig in ons
alledaagse leven, maar hebben consequenties. Een consequentie van categorisering is de
neiging om percepties te vervormen: verschillen binnen een categorie worden
geminimaliseerd (assimilatie) en verschillen tussen categorieën worden overdreven
(contrast).20
2.4. Stereotypering

Een vorm van assimilatie is het „buitengroephomogeniteitseffect‟, dat wil zeggen dat
mensen leden van de groep waartoe ze niet behoren (de „buitengroep‟) als homogener
zien dan leden van de eigen groep (de „binnengroep‟). Volgens verschillende
onderzoekers wordt de indruk van homogeniteit in de buitengroep veroorzaakt door
enkele factoren, waarvan de belangrijkste is dat men over het algemeen meer contact
heeft met de eigen groepsgenoten dan met de leden van de buitengroep. In de tweede
plaats kent men de leden van de binnengroep individueel. Daarom neigt men er ook toe
informatie over de binnengroep te ordenen en op te slaan in termen van personen, eerder
dan als abstracte karakteristieken. Een derde verklaring is dat mensen gemotiveerder zijn
om onderscheidingen te maken tussen binnengroepsgenoten omdat ze er in de toekomst
veel mee te maken zullen hebben. Omdat verschillen binnen de buitengroep
geminimaliseerd worden, terwijl verschillen tussen de groepen overdreven worden, lopen
leden van de buitengroep het risico gezien te worden als onderling verwisselbaar of
verwaarloosbaar, en zij lopen groter gevaar gestereotypeerd te worden.21
Het woord „stereotype‟ was een uitvinding van de Fransman Firmin Didot en komt
oorspronkelijk uit de wereld van de boekdrukkunst. Een stereotype was een afgietsel van
een origineel typografisch element dat gebruikt werd in de plaats van het origineel. De
techniek van het stereotyperen is in 1829 door de Fransman Claude Genoux ontwikkeld
en betekent het vervaardigen van metalen letterplaten van stereotypiematrijzen. Deze
oorspronkelijke betekenissen zijn nog steeds aanwezig in de betekenis die wij nu
toekennen aan „stereotype‟ en „stereotyperen‟.22 Iemand stereotyperen is aan die persoon
karakteristieken toekennen die gezien worden als iets dat alle of de meeste van zijn
groepsleden met elkaar gemeen hebben.23 Stereotypen zijn overgeneralisaties, die vaak
onjuiste vereenvoudigingen zijn over de werkelijkheid en over andere mensen, en meer
gebaseerd zijn op veronderstellingen en verkeerde informatie dan op feiten. 24 Stereotypen
zijn beelden die vastgelegd zijn in de cultuur waarin wij grootgebracht zijn en waarin wij
leven, en ze worden overgedragen en gereproduceerd op allerlei manieren, ze worden tot
gemeengoed gemaakt op school en in het gezin door herhaalde blootstellingen aan
beelden in boeken, op televisie en in kranten. Stereotypen leiden een lang leven en zijn
soms persistent over een aantal generaties.25
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Stereotypen ontstaan uit een aspect van sociale realiteit. Brown benadrukt dat dit
niet betekent dat een stereotype objectief „waar‟ is, of accuraat de karakteristieken van
een buitengroep beschrijft. Wat het betekent is dat de culturele gedragspatronen of de
socio-economische omstandigheden van een groep het zaaibed kunnen zijn waarin
bepaalde stereotypische percepties over die groep gedijen. 26 Een voorbeeld dat Brown
geeft is het volgende. Een bepaalde etnische groep neemt een economisch minder goed
bedeelde positie in. De groep verdient lage salarissen, er is hoge werkloosheid binnen de
groep, de groep is slecht behuisd, vertoont povere studieresultaten, en laat ook op andere
gebieden negatieve afwijkingen van het gemiddelde zien. Het is niet moeilijk te zien hoe
deze zichtbare en objectieve indicatoren van de sociale positie van een groep vertaald
worden in percepties van de groep als „arm‟, „lui‟ en „dom‟. Deze kenmerken
ontwikkelen zich gemakkelijk tot volledige stereotypen, die verder resulteren in
vooroordelen.
Een andere oorsprong van stereotypen spruit volgens Brown uit hun bruikbaarheid
als ideologische functie om de status-quo te rechtvaardigen of te kritiseren. Mensen
hebben een natuurlijke neiging tot binnengroepsfavoritisme. Zodra mensen in een groep
worden verenigd, zelfs met anderen die ze niet kennen, ontstaat volgens Henri Tajfel,
sociaal psycholoog en expert op het gebied van binnen- en buitengroepsdiscriminatie,
door „even just the toss of a coin‟27 binnengroepsfavoritisme. Men ziet zijn eigen groep
als superieur ten opzichte van andere groepen, en wil die superieuriteit ook bewijzen.
Stereotypen zijn een ideaal middel om de behandeling van de binnengroep tegenover de
buitengroepsleden te rechtvaardigen. „Stereotypes allow people to provide an account for
why things are the way they are‟, aldus Vincent Yzerbyt, gespecialiseerd op de
probleemstelling van stereotypering, en medeauteurs Steve Rocher en Georges
Schadron. 28 Door het afschilderen van een armoedige minderheidsgroep als „lui‟ en
„dom‟ wordt het sociale systeem dat in wezen de armoede veroorzaakt heeft
gerationaliseerd. Tegelijkertijd bevestigt dat het recht van de dominante groep op zijn
bevoorrechte positie.29 Negatieve oordelen van de buitengroep bieden aan de binnengroep
de mogelijkheid om de buitengroep te vernederen, in een poging om zich positief te
onderscheiden van buitengroepsleden en op die manier de binnengroepsleden in hun
sociale identiteit te bestendigen. 30 Vijandigheid jegens de buitengroep heeft ook de
functie om loyaliteit te demonstreren tegenover de binnengroep, meer dan het
rechtstreekse tonen van solidariteit met de binnengroep.31
Stereotypen zijn eveneens een middel om de status-quo van een bepaalde sociale
structuur te handhaven. 32 Dikwijls zijn bij sociale afspraken verscheidene groepen
betrokken die niet allemaal een bevredigende status hebbben. In de mate dat het systeem
zichzelf bestendigt, moet men concluderen dat er ofwel een dwingende macht wordt
uitgeoefend door de geprivilegieerde groep, of dat de leden van de benadeelde groep tot
een bepaalde aanvaarding zijn gekomen.33
26

Brown 1995, pag. 84.
Plous 2003, pag. 10.
28
Yzerbyt, Rocher en Schadron 1997, pag. 39.
29
Brown 1995, pag. 86.
30
Yzerbyt, Rocher en Schadron 1997, pag. 38.
31
Allport 2000, pag. 40.
32
De 'system-justification approach'. Yzerbyt, Rocher en Schadron 1997, pag. 39.
33
Yzerbyt, Rocher en Schadron 1997, pag. 39.
27

19

Van categorisering tot beeldvorming

Verder kan een stereotype ontstaan uit een „cognitieve vertekening‟, namelijk een
„merkwaardige sensitiviteit die we vertonen ten opzichte van statistisch zelden
voorkomende gebeurtenisen of attributen‟. 34 Zulke zaken nemen blijkbaar een
buitensporig groot gedeelte van onze aandacht in beslag, en worden gemakkelijker
onthouden dan gewone gebeurtenissen. Deze „psychological distinctiveness of
infrequency‟ kan stereotypering doen ontstaan. De sociaal psychologen David L.
Hamilton en Robert K. Gifford hebben aangetoond dat mensen bovendien de tendens
hebben om de frequentie van ongewenst gedrag bij de kleinere groep, vooral als die
tegelijkertijd buitengroep en minderheidsgroep is, te overschatten, een verschijnsel dat
„illusory correlation‟ genoemd wordt. In de Amerikaanse maatschappij zou het dus
kunnen dat witte plattelandbewoners zich relatief gemakkelijker zeldzame anti-sociale
gedragingen herinneren (bijvoorbeeld aanrandingen) die gepleegd zijn door zwarten dan
dezelfde gedragingen als ze gepleegd zijn door witten. Op deze manier kan een incorrecte
stereotypische perceptie van een correlatie tussen agressiviteit en huidskleur ontstaan. 35
Sociaal psychologen John M. Darley en Paget H. Gross concluderen uit hun
onderzoek dat mensen stereotypen niet zomaar gebruiken. Stereotypen dienen als
voorlopige hypothesen waarover we nadere informatie zoeken. Maar in plaats van te
pogen hun hypotheses te corrigeren, lijken mensen gewoonlijk informatie te zoeken die
de stereotypen bevestigen. Ze vertekenen dubbelzinnige informatie opdat de stereotypen
die ze reeds bezitten daardoor gesteund worden.36 Proefpersonen zijn ook beter in het
onthouden van ongewenste gedragingen die geassocieerd zijn met de buitengroep dan
met de binnengroep.37 De stereotypen die we hebben van verschillende groepen hebben
vaak geen neutrale waarde maar zijn vertekend naar verschillende richtingen. Zulke
vertekeningen worden bijna automatisch toegepast.38
Een mogelijk aspect van vooroordelen dat kan leiden tot stereotypering is de
ontmenselijking van de buitengroep of leden van de buitengroep, bijvoorbeeld door hen
af te schilderen als dieren. De buitengroepsleden worden gezien als minder dan mensen
of niet-mensen om de superieuriteit van de binnengroep extra te beklemtonen. Op die
manier kunnen geweldplegingen jegens hen bovendien gemakkelijker vergoelijkt en zelfs
gerechtvaardigd worden. Zulke daden verschillen dan niet veel van het doodknijpen van
een insect.39
Stereotypering kan leiden tot racisme. De meeste mensen stellen zich daarbij voor
dat een groep negatieve gevoelens heeft ten opzichte van een groep van een ander ras.
Onderzoek sinds de jaren 1970 heeft uitgewezen dat vele afwijkingen in waarnemingen
eerder worden veroorzaakt door een functie van favoritisme ten opzichte van de
binnengroep dan door negatieve gevoelens jegens de buitengroep. De positieve gevoelens
voor de binnengroep uiten zich in bewondering, sympathie en vertrouwen.40
Tajfel‟s theorie over binnengroepsfavoritisme, later gesteund door allerlei
experimenten en bevindingen, is dat binnengroepsfavoritisme ontstaat vanuit de behoefte
naar eigenwaarde. Die behoefte bepaalt de steeds wisselende grenzen van de
34
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binnengroep. 41 Mensen houden hun eigenwaarde op peil gedeeltelijk door zichzelf te
identificeren met groepen en door te geloven dat de groepen waartoe ze behoren
superieur zijn aan andere. Mensen wier eigenwaarde een daling heeft ondergaan, en dat
zijn meestal juist degenen die eerder een hoog eigenwaarde hadden, neigen ertoe meer
bevooroordeeld te zijn.42
Een interessant onderzoek op dit gebied werd verricht door Steven Fein, toegepast
sociaal psycholoog en Steven Spencer, die voornamelijk geïnteresseerd is in de studie van
motivatie en de opzet van doelstellingen. Ze verlaagden de eigenwaarde van de helft van
hun proefpersonen door hun een laag cijfer te geven voor een toets die ze eerder hadden
gedaan. Daarna werd hun gevraagd een sollicitant (gepresenteerd als Joods of Italiaans) te
evalueren voor een baan. De proefpersonen met een verlaagde eigenwaarde evalueerden
Joodse kandidaten negatiever dan Italiaanse, terwijl het voor proefpersonen die geen laag
cijfer voor hun test hadden gekregen geen verschil maakte of de kandidaat van Joodse of
Italiaanse afkomst was. Bovendien was bij de eerste helft van de proefpersonen opnieuw
een verhoging van hun eigenwaarde merkbaar nadat ze de Joodse kandidaat hadden
benadeeld. Fein en Spencers onderzoek suggereert dat voor sommige mensen
vooroordelen een middel zijn om hun eigenwaarde in stand te houden. Positief is dan
weer dat het mogelijk lijkt vooroordelen te verzwakken door een eenvoudige versterking
van eigenwaarde.43
Vooroordelen zijn nauw verbonden met de manier waarop leden van de
binnengroep en buitengroep elkaars gedrag verklaren. Deze verklaringen zijn zowel
symptoom als bron van vooroordeel. Belangrijk is het verschil tussen dispositionele
(interne) factoren en situationele (uitwendige) factoren. Negatief gedrag van
buitengroepsleden (bijvoorbeeld agressiviteit) wordt gezien als veroorzaakt door
dispositionele factoren („dat is hun aard‟), terwijl hetzelfde gedrag door de binnengroep
gerechtvaardigd wordt door een uitwendige oorzaak aan te halen („wij werden
geprovoceerd‟). Positief gedrag wordt verklaard op precies de tegenovergestelde wijze:
menslievende daden door een binnengroepslid worden beschouwd als iets dat intern
bepaald is („wij zijn inderdaad een barmhartig volk‟) en dezelfde daad door de
buitengroep wordt gecommentarieerd met „nou ja, er zijn altijd uitzonderingen op de
regel‟.44 Deze „intergroup attribution biases‟ zijn typisch aanwezig bij de meerderheid in
een groep of bij dominante groepen.45
Het feit dat iemand dakloos is kan worden gewijd aan luiheid, wat een
dispositionele factor is, of aan de mogelijkheid dat die persoon het slachtoffer is geweest
van massale ontslagen tijdens een economische crisis, wat een situationele factor is. In
het eerste geval wordt het vooroordeel tegenover daklozen bestendigd, maar in het
tweede geval speelt dat niet of nauwelijks mee. Het probleem is, volgens Plous, dat
wanneer het aankomt op vooroordelen, mensen vaak negatieve, onsympathiserende
verklaringen geven voor het gedrag van buitengroepsleden.
Dat wordt gedaan op drie manieren. Ten eerste koesteren mensen in veel situaties
een ideologie van een „rechtvaardige wereld‟ waarin mensen krijgen wat ze verdienen en
recht hebben op wat hun toekomt. Arme mensen wordt verweten dat ze verarmd zijn en
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vrouwen krijgen er de schuld van dat ze verkracht worden. 46 „Eigen schuld, dikke bult‟
dus, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen tegenvallers. Ten tweede hebben
mensen de algemene neiging om gedragingen toe te schrijven aan innerlijke
eigenschappen, zelfs als die onmiskenbaar veroorzaakt zijn door situationele factoren.
Plous legt dit uit aan de hand van de geschiedenis van de Joden in Europa – en dat brengt
ons een stuk dichter bij de Chinezen in Nederlands-Indië – die 2500 jaar geleden
gedwongen waren hun land te verlaten en, niet gerechtigd land te bezitten, als
handwerkers te werken in het land waar ze kwamen te wonen. Om te overleven begonnen
sommigen geld uit te lenen, wat een van de weinige beroepen was die ze mochten
uitoefenen. Deze beroepskeuze was dus een bijproduct van de beperkingen die hun door
de wet waren opgelegd, maar leidde tot een innerlijke stereotypering van de Joden, onder
meer dat zij slechts geïnteresseerd waren in geldzaken en geen eerlijke beroepen, zoals
landbouw, wilden uitoefenen. Dit stereotype leidde tot de antisemitische sentimenten en
de gruwelijke consequenties daarvan in de vorige eeuw en is nog steeds springlevend,
ondanks dat de Joodse landbouwers in Israel de woestijn tot bloei hebben gebracht. 47 Een
derde manier om negatieve verklaringen te geven voor de gedragingen van de
buitengroep is een uitloper van de tweede. Hier worden volgens Thomas Pettigrew,
voorloper op het gebied van de psychologie van agressie, negatieve (of door de
binnengroep als negatief beschouwde) gedragingen van de buitengroep toegeschreven
aan innerlijke oorzaken en worden positieve gedragingen toegeschreven aan (a) een dom
toeval of een uitzonderingsgeval, (b) geluk of een buitengewone gunst, (c) hoge motivatie
en krachtinspanning, en (d) situationele factoren. 48 Deze dubbele standaard maakt het
bijna onmogelijk voor buitengroepsleden om zich vrij te maken van vooroordelen die
tegen hen gericht zijn, omdat hun positieve handelingen weggecijferd worden terwijl hun
mislukkingen en tekortkomingen tegen hen gebruikt worden.
Niet slechts pathologsche of misleide personen vertonen vooroordelen, aldus Plous,
want vooroordelen zijn een uitwas van een normaal menselijk functioneren, en alle
mensen zijn daar in mindere of meerder mate schuldig aan, hoewel ze zich volgens vele
onderzoekers daar vaak niet bewust van zijn (de „impliciete‟ vertekening, in tegenstelling
tot de „expliciete‟ vertekening, waar men zich wel van bewust is). 49 Ook stereotypering is
volgens gedane psychologische studies een natuurlijk en normaal proces in alle culturen.
Stereotypen fungeren net als andere generalisaties vaak als mentale hulpmiddelen. Ze
worden sneller gebruikt als men onder druk staat, bijvoorbeeld als men aan te veel dingen
tegelijk moet denken, of als men zich in een slechte gemoedsstemming bevindt. In het
laatste geval zijn het vooral negatieve stereotypen die het snelst in gedachten komen.50
Volgens Victoria Esses, Geoffrey Haddock en Mark P. Zanna, die zich hebben
gespecialiseerd in de studie van vooroordelen, stereotypering en discriminatie, hebben we
te allen tijde een verzameling stereotypen beschikbaar, maar we gebruiken daar op een
bepaald moment slechts een subset van. Zoals reeds gezegd komen negatieve stereotypen
sneller in onze gedachten en worden ze sneller geuit als we in een slechte stemming zijn.
In de jaren veertig van de twintigste eeuw werd de „scapegoat theory of prejudice‟ van J.
Dollard, L.W. Doob, M.E. Miller, O.H. Mowrer en R.R. Sears ontwikkeld om het
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waargenomen verband te verklaren tussen frustrerende ervaringen en vooroordelen. De
theorie zegt dat wanneer vijandigheid wordt opgewekt door frustratie, maar niet kan
worden gericht op de bron van de frustratie omdat die bron afwezig, of niet te
identificeren, of te machtig is, die vijandigheid gericht wordt op een mikpunt dat geen
aanstichter is, en het meestgebruikte mikpunt, of zondebok, is een minderheidsgroep die
niets terug kan doen.51 Hetzelfde hebben we zien gebeuren tijdens de Chinezenmoord in
1740, de Bersiap-tijd en de Soeharto-periode, toen vele Chinese Indonesiërs, de
zondebokken, slachtoffer werden van gewelddadig gedrag. Het ziet ernaar uit, volgens
Manfred Beller, imagoloog en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Bergamo, dat
beelden in een dieper bewustzijn opgestapeld worden en in tijden van politieke spanning
en oorlogsconflicten uit een onbewust inventaris aan beelden en generaliseerde
vooroordelen over de ander aan de oppervlakte komen. Het is dan ook dit onbewuste
proces van wat hij „semi-oblivion‟ noemt, dat verduidelijkt moet worden om „historical
awareness‟ te ontwikkelen.52
In een onderzoek door Esses, Haddock en Zanna is vooral interessant dat wanneer
leden van een etnische groep een uitspraak moeten doen over hun eigen en andere
etnische groepen, zij geneigd zijn woorden te gebruiken met een hoger positief gehalte
wanneer ze hun eigen groep beschrijven (de binnengroep) dan wanneer ze een andere
groep beschrijven (de buitengroep). Voor leden van de binnengroep gebruiken ze
woorden als „zuinig‟ en „vrijgevig‟, voor leden van de buitengroep zeggen ze „gierig‟ en
„verkwistend‟. Ze zijn ook geneigd eigenschappen zoals „rebels‟, „agressief‟ en
„veeleisend‟ positiever te evalueren als het om hun eigen groep gaat dan wanneer het de
andere groep geldt.53
2.5. Het effect van stereotypering

Stereotypen kunnen sociale waarnemingen en gedragingen sterk beïnvloeden. In een
aantal onderzoeken kregen studenten stereotypische woorden te zien die te maken hadden
met oude mensen, met het effect dat ze daarna langzamer liepen en trager werkten aan
een woordherkenningstoets. In een ander onderzoek gaven studenten die een opstel
hadden geschreven over een man genaamd Tyrone Walker (een typische naam voor een
zwarte Amerikaan) minder correcte antwoorden op een test van algemene kennis dan
studenten die een opstel hadden geschreven over Erik Walker. Wanneer stereotypische
gedragsrepresentaties worden geactiveerd, wordt daarmee relevant gedrag blijkbaar ook
geactiveerd.54
Daarmee samengaand kan worden gesteld dat mensen die gestereotypeerd worden
een extra last dragen naast het gebukt gaan onder het stereotype zelf, namelijk de vrees
dat hun gedrag dat negatieve stereotype bevestigt. Deze dreiging werkt beangstigend en
kan iemands prestatie in het uitvoeren van diverse taken belemmeren. Vrouwen die
bijvoorbeeld een moeilijke wiskundetest moeten afleggen, vertonen een verlaagde
prestatie als hun wordt verteld dat de test bedoeld is om genderverschillen in wiskundige
vaardigheden op te meten.55
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„Priming‟ (een techniek waarbij proefpersonen woorden of beelden te zien krijgen
die thematische ideeën of associaties met een mikpunt van vooroordelen, bijvoorbeeld
een etnische minderheidsgroep, oproepen) kan leiden tot zelfbestendigende stereotypen.
Witte studenten die in een onderzoek foto‟s van gezichten van zwarte Amerikanen te zien
kregen en daarna een spel speelden met witte studenten, bleken zich vijandiger te
gedragen (conform het raciale stereotype van vijandige zwarten) tegenover hun
tegenspelers dan studenten die gezichten te zien kregen van witte Amerikanen.56
Stereotypen worden aangeleerd op een zeer prille leeftijd en kunnen zeer
hardnekkig zijn. Overigens kunnen stereotypen verzwakt worden en kunnen sociale
waarnemingen accurater gemaakt worden wanneer mensen gemotiveerd worden om daar
een poging toe te doen. Een van de meest effectieve manier om dat te doen is empathie,
door het gezichtspunt van de buitengroepsleden in te nemen en de wereld te bekijken
door hun ogen. 57 De bedreiging van een stereotype kan verminderd worden door een
verandering in oriëntatie. Wanneer zwarte Amerikaanse studenten aangemoedigd werden
om intelligentie op te vatten als iets veranderlijks en niet als iets vasts, stegen hun cijfers
en volgden ze de lessen met meer plezier.
Volgens de „contacthypothese‟ van Gordon Allport kunnen vooroordelen
verminderd worden door contact tussen de meerderheids- en de minderheisgroep. Beide
groepen moeten dan wel een gelijke status hebben. Het effect wordt versterkt als dit
contact institutioneel bekrachtigd wordt door bijvoorbeeld de wet en tradities, en op
voorwaarde dat het contact van het soort is dat leidt tot waarneming van
gemeenschappelijke belangen en gemeenschappelijk streven naar menselijkheid bij de
leden van beide groepen. De vraag is waarom vooroordelen dan nog steeds bestaan.
Volgens Plous komt dat niet omdat de contacthypothese fout is, maar omdat de
voorwaarden die Allport heeft gesteld voor het bewijs van de hypothese zo moeilijk te
creëren zijn in de realiteit. Onder condities van competitie en oneven status, kan contact
vooroordelen juist verergeren.58
2.6. Beeldvorming

Beeldvorming wordt in het Van Dale Groot Woordenboek verklaard als „het ontstaan van
een opvatting over personen, zaken, feiten e.d.‟ en, vandaar, „voorstelling‟. Shadid en
Van Koningsveld omschrijven het begrip „beeldvorming‟, zoals reeds eerder in dit
hoofdstuk vermeld, als „opvattingen en oordelen die mensen hebben over zowel zichzelf,
de eigen groep en cultuur, als andere groepen en hun cultuur‟. 59 Stereotypen en
vooroordelen zijn uitingen van beeldvorming, evenals etnocentrisme en racisme. Deze
negatieve uitingen hebben een negatieve invloed op intergroepscontacten, omdat ze ten
eerste de wijze beïnvloeden waarop mensen omgaan met informatie. Mensen zijn geneigd
slechts positieve informatie over de eigen groep en negatieve informatie over andere
groepen te onthouden. Ten tweede veroorzaken ze specifieke verwachtingen met
betrekking tot het gedrag van de andere groepen, die op hun beurt als filters fungeren bij
het waarnemen en interpreteren van dat gedrag. Bovendien kunnen ze leiden tot „selffulfilling prophecies‟, als leden van de gestereotypeerde groep bewust of onbewust hun
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gedrag veranderen zodat het aan de stereotiepe verwachtingen beantwoordt. Aziatische
vrouwen presteren beter op een wiskundetest als zij zich van hun etniciteit bewust
gemaakt worden (het stereotype is dat Aziaten uitblinken in wiskunde), maar presteren,
zoals eerder gesteld, slechter als hun aandacht wordt gevestigd op hun geslacht (het
stereotype is immers dat vrouwen slecht zijn in wiskunde).60 Een bepaalde vorm van zo‟n
zelfvervullende voorspelling komt voor als mensen zich aanpassen aan de verwachtingen
van anderen om een beloning of respect van hen te krijgen, bijvoorbeeld als vrouwen
zichzelf traditioneler kleden en meer make-up gebruiken voor een sollicitatiegesprek
wanneer ze denken dat de mannelijke interviewers conventionele verwachtingspatronen
hebben ten opzichte van de rol van de vrouw in de samenleving. 61 Ten slotte kunnen de
negatieve uitingen leiden tot verkeerde voorspellingen met betrekking tot het gedrag van
anderen, omdat stereotypen, althans gedeeltelijk, foutief zijn. Positieve beeldvorming is
er ook, maar algemeen wordt aangenomen dat de gangbare positieve beeldvorming ten
aanzien van de eigen groep gepaard gaat met een negatieve houding ten opzichte van
buitenstaanders.62
Smelik, Buikema en Meijer geven in hun boek Effectief beeldvormen uitleg van het
ontstaan van zo'n opvatting of beeld. Ze stellen dat beeldvorming overal om ons heen
aanwezig is (in de vorm van geschreven en gesproken teksten en van voorstellingen in
foto's en films) en ook in ons hoofd bestaat (in de vorm van ideeën, gedachten,
overtuigingen, associaties en begrippen). 63 Beeldvorming is een doorlopend proces,
waarbij een wisselwerking plaats heeft tussen de concrete, materiële teksten en
voorstellingen aan de ene kant en de mentale denkbeelden, ideeën en gedachten aan de
andere kant. Door die wisselwerking kunnen nieuwe beelden ontstaan. Waar zich nieuwe
beelden vormen, komen oude beelden in een ander licht te staan. Als het nieuwe beeld
zich genesteld heeft in ons hoofd, beïnvloedt het onze waarneming en gaan wij de
werkelijkheid weer met andere ogen bekijken. Een nieuw beeld leidt aldus tot nieuwe
beeldvorming. Beeldvorming is een gevolg van waarneming, maar bepaalt op haar beurt
weer hoe de mens naar de wereld kijkt. Die mentale beeldvorming bepaalt ook hoe de
mens de wereld vervolgens materieel vormgeeft (in bijvoorbeeld teksten).
Smelik, Buikema en Meijer onderscheiden drie niveaus binnen het proces van
beeldvorming, namelijk (1) de materialiteit, dat zijn de concrete beelden en teksten; (2)
het effect, waarmee wordt bedoeld de totstandkoming van mentale beelden, eventueel
resulterend in gedrag; en (3) de beïnvloeding: de mogelijke verandering van de mentale
beeldvorming (in het hoofd), die dan op haar beurt in nieuwe, materiële beeldvorming
(voorstellingen en teksten) resulteert. Het is de auteurs, als film- en tekstwetenschappers,
uiteindelijk te doen om het derde niveau. Zij willen dat met name de stereotiepe
beeldvorming over vrouwen en mannen, allochtonen en autochtonen verandert.64 Volgens
hen kan beeldvorming veranderen door ten eerste meer contact met diegenen van wie
men een stereotiep beeld heeft 65 en ten tweede door effectieve beeldvorming, dat wil
zeggen een niet-stereotiepe beeldvorming.
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Stereotiepe beeldvorming draait altijd om insluiting en uitsluiting. Stereotiepe
beeldvorming sluit iemand in binnen een norm of sluit iemand uit van die norm. Die
norm is meestal impliciet en „vanzelfsprekend‟, het is een onzichtbare norm en maatstaf
voor alles („de doorsnee Nederlander‟ is bijvoorbeeld de norm in Nederland). De mensen
die zelf tot de impliciete norm behoren, zijn volgens Smelik, Buikema en Meijer vaak
„blind‟ voor de mechanismen die anderen van de norm uitsluiten. De auteurs geven een
extreem voorbeeld van een hoge ambtenaar, een Surinaamse Nederlandse, die door een
gemeente advies werd gevraagd over het minderhedenbeleid. Wanneer zij de zaal
binnenkomt en haar hand ter kennismaking uitsteekt naar de mannelijke voorzitter, reikt
die haar zijn jas aan om in de garderobe op te hangen. 66 De Surinaamse Nederlandse
wordt uitgesloten van de categorie 'hoge ambtenaren' doordat ze door de witte mannelijke
voorzitter als vanzelfsprekend in de categorie 'garderobejuffrouw' geplaatst wordt.
Het probleem van de beeldvorming zit volgens Smelik, Buikema en Meijer niet in
de beeldvorming op zich, maar in het feit dat die beeldvorming doorgaans onbewust blijft.
Mensen houden vaak vast aan beelden die ze van huis uit hebben meegekregen. Of ze
hebben beelden overgenomen uit indirecte bron (media of verhalen van anderen), of zo'n
beeld is gebaseerd op een enkele ervaring (iemand is beroofd door een Marokkaanse
jongen en is voortaan van mening dat alle Marokkaanse jongeren crimineel zijn).67
Ook Smelik en haar collega‟s betogen dat het niet zo is dat beeldvorming de
werkelijkheid weerspiegelt, het is juist andersom: beeldvorming schept zelf een
werkelijkheid. Beelden reflecteren niet een bestaande wereld zoals een spiegel dat doet,
maar zijn eerder manieren om ons oordeel van de wereld te construeren en te sturen met
behulp van taal68 of van afbeeldingen. Van een foto neemt men doorgaans aan dat hij de
werkelijkheid weerspiegelt zoals ze is, maar in feite is de foto tot stand gekomen nadat de
fotograaf een keuze heeft gemaakt uit miljoenen mogelijkheden. Bovendien staat tussen
de fotograaf en de werkelijkheid een heel arsenaal aan technologische middelen.69
Een beeld wordt pas een teken als iemand daar een betekenis aan geeft
(bijvoorbeeld verkeersborden en letters). Tekens hebben een bepaalde voor een groep
mensen herkenbare betekenis op grond van culturele codes en conventies. Een teken kan
voorzien worden van associatieve betekenissen die afhankelijk zijn van de vorm en
context, zodat een beeld moeilijk te begrijpen is wanneer het uit zijn context gelicht
wordt. Betekenissen zijn oneindig, daarom is het proces van beeldvorming in principe
onbegrensd.70
Een stereotype nu is een specifiek teken, want het is verbonden aan een vaste en
onveranderlijke betekenis. Daarom wordt er van een verstarde beeldvorming gesproken.71
Verstarde beeldvormingen worden pas echt problematisch, zeggen Smelik, Buikema en
Meijer, als ze gekoppeld worden aan waardeoordelen, met name als snelle oordelen
veranderen in negatieve vooroordelen, en als die negatieve vooroordelen gekoppeld
worden aan de biologische eigenschappen van een groep. In dat geval hebben we te
maken met seksistische en racistische stereotypen.
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De gebruikte taal speelt een rol in het instandhouden of tegengaan van stereotypen.
Om stereotypen tegen te gaan, moet men bijvoeglijke naamwoorden vermijden en veel
werkwoorden gebruiken.72 Men moet concrete situaties beschrijven en niet in algemene
karakteriseringen vervallen. Dus niet zeggen (het volgende is een voorbeeld van Smelik,
Buikema en Mijer) dat die gabber agressief is (want dat is een karaktereigenschap) maar
zeggen dat hij een mes draagt, wat een concrete beschrijving is. Er zijn wel meer mensen
die een mes bij zich hebben maar niet van plan zijn iemand daarmee letsel toe te dienen,
aldus Smelik, Buikema en Meijer.
Het kan niet ontkend worden dat ook werkwoorden negatief kunnen zijn. Rudy
Kousbroek, schrijver van Het Oostindisch kampsyndroom, dat onder andere zijn
ervaringen als kind in een Japans interneringskamp op Sumatra beschrijft, had bezwaar
tegen het openlijk racisme jegens de Japanners in Willem Brandts (pseudoniem van
W.S.B. Klooster) De gele terreur (1946). „Japanners bij Brandt kijken niet, ze loeren of
loensen; ze lachen niet, ze grijnzen‟ en „als ze de mond open doen, praten ze niet, maar ze
schreeuwen en brullen, als dieren, als kleine gele gevaarlijke dieren‟.73 We zullen later
zien dat wanneer er in de Indisch-Nederlandse literatuur over Chinezen wordt geschreven,
tijdens bepaalde periodes dergelijk taalgebruik meer regel dan uitzondering is.
Eerder in dit hoofdstuk hebben we reeds gezien dat mensen geneigd zijn woorden te
gebruiken met een hoger positief gehalte om de binnengroep te beschrijven dan wanneer
ze de buitengroep beschrijven en omgekeerd. 74 Smelik, Buikema en Meijer betogen dat
wanneer iemand stereotiep over de ander denkt, meestal een vreemde, hij of zij die
persoon in algemene bewoordingen beschrijft, maar als iemand minder stereotiep over
iemand denkt, hij of zij de beschrijving veel concreter maakt. Dus van iemand die tot de
eigen groep behoort zeg je „mijn vriend sloeg een oud vrouwtje in elkaar‟ maar van een
vreemde die hetzelfde doet, geef je meteen een algemeen oordeel over zijn karakter: „Die
skinhead 75 is agressief‟. Omgekeerd, als de vreemde iets goeds doet, wordt de daad
concreet beschreven, en daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het om de
spreekwoordelijke uitzondering op de regel gaat. Je zegt bijvoorbeeld: „Die skinhead
hielp een oud vrouwtje de straat oversteken‟ (de situatie wordt beschreven), maar als je
het over een vriend hebt zeg je: „Hij is een hulpvaardig persoon‟ (zijn karakter wordt
beschreven).76
Beelden weerspiegelen niet alleen heersende waarden en normen binnen een
samenleving, maar verbeelden ze opnieuw. Beelden hebben dus een reproducerend
karakter, en daarin ligt juist het kwaadaardige van verstarde beeldvorming. Ze worden
voortdurend herhaald en zijn zeer hardnekkig.77 Overigens is het hier niet zo duidelijk of
een beeld stereotiep wordt omdat het zo vaak herhaald wordt, of dat het zo vaak herhaald
wordt omdat het stereotiep is.
Een voorbeeld van een hardnekkig stereotype dat Smelik, Buikema en Meijer geven
is het beeld van feministen als mensen die niets anders doen dan drammen en weeklagen.
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Als een feministe een boek of andere kunstuiting produceert die speels en humoristisch
gevonden wordt, wordt er door recensenten van gezegd dat het een productie is zonder
feministisch gedram en geweeklaag. Het stereotiepe beeld van de drammende en
weeklagende feministe wordt dus kost wat kost overeind gehouden, net als het geval is
met de Joden die het stigma meekregen van geen landbouwers te willen zijn en Chinezen
die het stempel hebben opgekregen van „handelaren wier enige ambitie is rijk te worden'‟.
Zoals reeds eerder opgemerkt verdwijnt bij de Joden het stigma niet, ook al hebben ze
woestijnen veranderd in boomgaarden, en bij de Chinezen verdwijnt het stempel niet, ook
al hebben grote aantallen Indonesiërs van Chinese afkomst internationale bekendheid
verworven op het gebied van sport, beeldende kunsten, dans, mode, muziek en literatuur.
Behalve dat daaruit blijkt dat stereotypen hardnekkig zijn, laat het ook zien dat
beeldvorming geen weerspiegeling van de werkelijkheid is, maar een bepaalde
interpretatie geeft van de werkelijkheid.
Een beeld of tekst heeft niet altijd voor iedereen dezelfde betekenis.
Betekenisgeving is afhankelijk van onder andere de tijdsperiode en de culturele context.78
Verschillende soorten kijkers en lezers geven dan ook vaak verschillende betekenissen
aan dezelfde voorstelling of dezelfde tekst. Hiervan wordt door sommige bedrijven
gebruik gemaakt bij hun reclames. De HSBC, 79 de grootste bank ter wereld, 80 die het
imago naar voren wil schuiven van een bank met wereldwijde vertakkingen, heeft
advertenties gemaakt die de nadruk leggen op de kennis van de verschillende culturen in
de landen waar de bank een bijkantoor heeft. In een van de advertenties wordt een
sprinkhaan getoond met de boodschap „USA - Pest. China - Pet. Northern Thailand –
Appetizer‟. Zodoende worden culturele verschillen tussen de verschillende volkeren
verduidelijkt. Het beeld, in dit geval de sprinkhaan, is dezelfde, maar het heeft
verschillende betekenissen voor de verschillende beschouwers.
De uiteenlopende betekenissen zetten het proces van beeldvorming in gang bij de
kijkers en lezers. De makers van het beeld of de tekst hebben een vooropgezette
bedoeling: ze willen dat de kijker of lezer direct de door hen gewenste betekenis begrijpt
en dat het effect zich in hun gedrag vertoont. Bij het zien van een reeks gezonde kinderen
met een schitterende toekomst die allen melk drinken, wordt gehoopt dat de kijker naar
de melkboer stapt en zelf ook melk koopt voor zijn of haar kinderen. Maar volgens
Smelik, Buikema en Meijer zijn er in het beeld of de tekst altijd ook nog andere, niet
direct verwoorde of verbeelde, betekenissen impliciet aanwezig, die de kijker of lezer op
haar of zijn beurt ook onbewust opvangt. Zo geeft de maker van beeld of tekst een
onbewust gebleven stereotiepe beeldvorming door aan de kijker of lezer. Dat was het
geval met de melkreclame van 1995. Alle kinderen die daarop stonden afgebeeld waren
wit. 'Melk, motor voor witten' zou volgens de auteurs een juistere slogan zijn dan 'Melk,
de witte motor'.81
De structuur van verstarde beeldvorming is eigenlijk altijd gebaseerd op het maken
van onderscheid en tegenstellingen (mannen-vrouwen, hetero's-homo's, witte mensengekleurde mensen, autochtonen-allochtonen). Dit onderscheid zit vast aan een
waardeoordeel waarbij de eerste term van het koppel de norm is waar de tweede term
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Zie ook Hall 1997, pag. 61.
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
80
Zie hsbc.com, 2008 headlines.
81
Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 38.
79

28

Van categorisering tot beeldvorming

volgens Smelik, Buikema en Meijer zijn mindere waarde aan ontleent. 82 De auteurs
hadden er ook nog aan kunnen toevoegen: waarbij de tweede term van het koppel de nietnorm is waar de eerste term zijn meerwaarde aan ontleent. Het onderscheid valt altijd
positief uit voor de dominante groep en negatief voor de gemarginaliseerde groep. De
machtswerking van de verstarde beeldvorming is, en dat heeft te maken met insluiting en
uitsluiting, dat sommige groepen door de stereotiepe beeldvorming worden uitgesloten
van de hoger gewaardeerde kwaliteiten en eigenschappen en daarmee ook van bepaalde
beroepen.83 Het is voor de dominante groep gemakkelijker om toegang te verwerven tot
de lager gewaardeerde pool, dan het voor de gemarginaliseerde groep is om toegang te
verwerven tot de hoger gewaardeerde pool.84
2.7. Representaties

In zijn boek Representation beschrijft Stuart Hall, cultureel theoreticus, representatie als
een proces waarbij leden van een cultuur een taal (breed gezien als een systeem dat
tekens gebruikt) gebruiken om betekenis te produceren. Dingen hebben geen
vastbepaalde betekenis, want het is aan ons om de dingen iets te laten betekenen.
Betekenissen veranderen van cultuur tot cultuur en van periode tot periode. Er is geen
waarborg dat een voorwerp in een cultuur een equivalente betekenis heeft in een andere
cultuur, omdat culturen van elkaar verschillen in hun codes, dat is de manier waarop die
culturen de wereld classificeren en er betekenis aan hechten. 85
Literatuurcriticus Edward Said betoogt in zijn invloedrijk werk, Orientalism, dat
geografische vlakken zoals „het westen‟ en „het oosten‟ door mensen zijn bedacht. De
twee geografische eenheden steunen elkaar en reflecteren elkaar tot op zekere hoogte. Het
bedachte bestaan van het oosten geeft het westen zijn macht en overwicht.86 Het oosten is
„de Ander‟, het is alles wat het westen niet is. Door de Ander te definiëren creëert het
westen de grenzen die het westen definiëren. Alle slechte eigenschappen worden aan het
oosten toebedacht. Oriëntalisme verkrijgt zijn waarde meer als een teken van Europese
macht over het oosten dan als een waarheidsgetrouw beeld van het oosten.87 Het oosten is
een opslagplaats voor verdrongen eigenschappen die de Westerlingen ontkennen.
Ook de grondleggers van de antieke filosofie hanteerden beeldvorming op dezelfde
wijze. De filosofische beeldvorming van Plato en Aristoteles rationaliseerde het gebruik
van cultuurverschillen als uitsluitingscriteria en gaf een pseudo-wetenschappelijke
legitimatie aan de bestaande maatschappelijke ongelijkheid en uitbuiting. De Barbaar
werd getypeerd als „slaaf-van-nature‟ en stelselmatig geconstrueerd als de anti-Helleen,
dat wil zeggen de „andere‟ in zowel etnische, psychologische als politieke zin, en
terzelfdertijd werd het nieuwe ideologische zelfbegrip gecreëerd van het Helleen-zijn.88
Het scheppen van een tegenbeeld is volgens de Australisch-Engelse Dorothy Rowe zelfs
een noodzaak. Mensen hebben, om als individu en als groep te overleven, vijanden nodig.
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Om de structuur te onderhouden die wij „mijzelf en de manier waarop ik de wereld zie‟
noemen, moeten wij volgens Rowe agressief zijn.89
In Saids werk is de problematiek van representatie een van de belangrijkste punten.
The real issue is whether indeed there can be a true representation of anything, or whether
any and all representations, because they are representations, are embedded first in the
language and then in the culture, institutions, and political ambience of the representer. If
the latter alternative is the correct one (as I believe it is), then we must be prepared to
accept the fact that a representation is eo ipso implicated, intertwined, embedded,
interwoven with a great many other things besides the “truth”, which is itself a
representation.90

De werkelijkheid is een representatie, en een representatie verbeeldt niet alleen de
werkelijkheid maar ook nog allerlei andere zaken. Over de representatie (of
misrepresentatie) van het oosten en eigenlijk iedere representatie zegt Said dat ze
functioneert zoals representaties meestal doen, namelijk met een bepaald doel, in een
specifiek historisch, intellectueel en economisch kader.91 Wat geschreven teksten betreft
kan er al helemaal geen sprake zijn van een overgebrachte tegenwoordigheid (delivered
presence), maar alleen van een re-presence, een representatie. Saids analyse van
oriëntalistische teksten legt de nadruk op de hoedanigheid van zulke representaties als
representaties, niet als „natuurlijke‟ afbeeldingen van het oosten.92
De tegenstelling tussen twee verbeelde vlakken die in een machtsverhouding tot
elkaar staan en het functioneren van representaties met een doel bestaat niet slechts tussen
Europa en de Oriënt. Volgens Joep Leerssen, hoogleraar in de moderne Europese
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, bestaat ze ook tussen de Anglo-Saksen
en de Ieren. Het beeld dat de Engelsen van Ierland hadden was voornamelijk gebaseerd
op de behoefte om een agressieve, expansionistische politiek te rechtvaardigen. In dat
beeld werden de inheemse Gallische Ieren verbeeld als minderwaardig ten opzichte van
de Engelsen, zowel in cultureel als in moreel opzicht. Een geleerde uit de twaalfde eeuw,
Giraldus Cambrensis, hamerde op de barbaarsheid, de woestheid en de immoraliteit van
de Ieren om de Anglo-Normandische expansie te verdedigen door haar te representeren
als een missie om de bevolking beschaving bij te brengen.93
Een representatie van de zwarte Afrikanen als nageslacht van Cham 94 zoals dat
werd uitgelegd door theologen in de zeventiende eeuw, bijvoorbeeld de Coevordense
predikant Johan Picardt, is volgens Bert Paasman een vruchtbare verdedigingsgrond van
discriminatie en uitbuiting geworden, omdat hieruit behalve de rechtvaardiging van de
slavernij ook de blanke, in het bijzonder de Europese suprematie afgeleid werd.95
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2.8. Imagologie

De imagologen Joep Leerssen en Manfred Beller beschrijven imagologie als de kritische
analyse van nationale stereotypen in literatuur en in andere vormen van culturele
representatie, in het bijzonder op het gebied van de mentale beelden die we hebben van
de Ander en van onszelf. In literaire werken zijn nationale karakteriseringen gemeengoed
en gebaseerd op geruchten, veel meer dan dat ze het resultaat zijn van empirische
waarnemingen of feitelijke uitspraken zijn. De bronnen zijn subjectief en retorisch
geschematiseerd, maar het zijn juist die eigenschappen die de teksten geschikt maken als
het erom gaat beelden te analyseren.96
Volgens Leerssen, winnaar van de Spinozaprijs 2008 voor zijn vernieuwende werk
op het gebied van imagologie, Irish studies en cultuurnationalisme, 97 betekent een
„image‟ in imagologie de mentale of discursieve representatie of reputatie van een
persoon, een groep, een etniciteit of een natie. Een feitelijke uitspraak die empirisch
verifieerbaar is, is geen „image‟. Leerssen licht zijn betoog toe met de volgende
uitspraken: “the French, unlike the Germans, have direct presidential elections” en
“Spaniards are proud”. De eerste uitspraak maakt geen deel uit van beeldvorming. De
tweede uitspraak is wel een „image‟, omdat hij hoofdzakelijk morele eigenschappen of
karaktertrekken betreft. 98 Beller, die samen met Leerssen het belangwekkende boek
Imagology, the cultural construction and literary representation of national characters
(2007) heeft samengesteld, verklaart de term „beeld‟ of „image‟ als een mentaal silhouet –
dus geen volledige beeltenis – van de ander, dat we in gedachten hebben. Dit beeld
bepaalt onze mening van anderen en de manier waarop we ons jegens hen gedragen.99
Van de Chinezen in Nederlands-Indië werd door J.J. de Hollander, hoogleraar aan
de Koninklijke Militaire Academie te Breda in zijn boek Handleiding bij de beoefening
der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie, voor de cadetten, bestemd voor
den dienst in die gewesten (1861-1864) een dusdanig negatief beeld geschetst dat de
aanstaande Indische officieren en ambtenaren volgens de sinoloog J.J.M. de Groot „met
diepe verachting voor de Chinezen bezield‟ waren nog voordat zij de bodem van de
kolonie betreden hadden.100 De beeldvorming van de Chinezen had blijkbaar invloed op
de manier waarop de soldaten de Chinezen behandelden. Het is een voorbeeld van de
invloed van een geschreven beeld op de beeldvorming bij een persoon en de wijze
waarop die persoon zich, onder invloed van die beeldvorming, gedraagt.
2.9. Relevantie voor het onderzoek

Teksten zijn representaties van een werkelijkheid. Een vreemde, dat wil zeggen
onbekende, werkelijkheid kan in tijd of ruimte buiten het bereik van de lezers liggen en
bestaat voor de lezers alleen op de wijze waarop zij is voorgesteld. Wat koloniale teksten
betreft gold dat voor lezers in het moederland, maar ook voor de meeste contemporaine
lezers in de kolonie. De verre regering in Nederland nam haar besluiten niet enkel op
basis van de werkelijkheid, maar ook op basis van het beeld dat zij zich gevormd had van
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de representaties die uitgedrukt waren in teksten. Dat beeld kan misleidend zijn. Mensen
kunnen nu eenmaal slechts in beperkte mate de empirische werkelijkheid bevatten. Eens
dat de representatie in schrift staat, vertegenwoordigt die incomplete representatie het
geheel. Literaire teksten reduceren de complexiteit van verschillende karakteristieken van
een individu tot een klein aantal treffende aspecten en karakteristieken, die in het
collectieve concept van groepen, naties en rassen verschijnen in de vorm van stereotypen.
Bij het verwerken van deze stereotypen worden, samen met onze neiging er
waardeoordelen aan te hechten, vooroordelen gevormd. Deze vooroordelen vertonen een
a priori informatiedeficit en rationaliseren en bevestigen op hun beurt stereotiepe
begrippen. 101 Stefan Landsberger, bijzonder hoogleraar cultuur van het Hedendaagse
China aan de Universiteit van Amsterdam, ergert zich aan het beeld dat het westen van
China heeft, dat volgens hem nog steeds een karikatuur is. Landsberger vertelt ook over
de problemen die buitenlandse journalisten tegenkomen als ze iets moeten schrijven over
China. Die problemen worden niet veroorzaakt door omstandigheden in China zelf, maar
doordat de journalisten moeten schrijven binnen het kader van de verwachtingen van hun
redacties, die ook maar een beperkt beeld hebben van China.102
Onderzoek naar beelden van een (etnische) groep wordt verder ook nog bemoeilijkt
omdat ze niet stabiel zijn maar afhankelijk van allerlei factoren. Ten eerste zijn autoimages of zelfbeelden (beelden die iemand van zijn eigen groep heeft) vaak heel
verschillend van hetero-images (beelden die iemand van een andere groep heeft). Dat is
zelfs het geval met beelden die op historische feiten berusten. Zo zeggen sommige
Nederlanders dat de Indonesische archipel pas sinds 1800 een Nederlandse kolonie was103
en dan ook nog niet helemaal,104 terwijl de meeste Indonesiërs muurvast in hun hoofd
hebben dat hun land vanaf de intrede van de VOC door de Nederlanders gekoloniseerd is
geweest.105 Verder is een beeld dat in een tekst gepresenteerd wordt, het resultaat van de
beïnvloeding door tal van factoren waar de onderzoeker rekening mee dient te houden.
Leerssen noemt onder andere het soort van tekst en de genreconventies die de tekst hun
vorm en kleur geven, de historische context en de doellezers. 106 Deze zorgen ervoor dat
beelden van eenzelfde groep kunnen fluctueren van het ene positieve uiterste tot de
negatieve tegenpool. Een voorbeeld daarvan zijn de beelden over China, die over de jaren
heen een duidelijk „they love us, they love us not‟-patroon laten zien. De sinologe Irmy
Schweiger maakt duidelijk dat „alternating between sinophilia and sinophobia, to the
present day the European image of China has reflected not actual facts, but historically
varying perceptions and shifting cultural self-conceptions among Europeans.‟107
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Beelden werden en worden gebruikt om een bepaalde manier van optreden te
legitimatiseren. In haar verhandeling heeft de jurist Patricia Tjiook-Liem aangetoond dat
beeldvorming een belangrijk instrument was om het wetgevingsbeleid van de koloniale
regering te bepalen en te rechtvaardigen.108 Het veronderstelde gebrek aan beschaving,
met andere woorden het gebrek aan Europese eigenschappen van de „inboorlingen‟
vormde in de negentiende en twintigste eeuw een belangrijk argument ter verdediging
van koloniaal bestuur of apartheid. Representaties die een dergelijk beeld van de
inheemse bevolking propageerden, ondersteunden daarmee de koloniale heerschappij.
Omgekeerd zijn welwillende voorstellingen van de inheemse bevolking steun voor een of
andere vorm van „ethische politiek‟, aldus Siegfried Huigen, die zich bezighoudt met de
studie van Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale
werkelijkheden in Zuid-Afrika.109
Aan de Chinezen in Indonesië zijn door de eeuwen heen verschillende statussen
toegekend. Van immigranten werden ze inheemsen en daarna Vreemde Oosterlingen en
nog later, zij het vaak onder voorbehoud, Indonesiërs. Elke beleidsstructuur van de
overheid ten opzichte van de Chinezen bracht een andere status en een andere rol met
zich mee en een andere reactie daarop zowel van de Chinezen zelf als van degenen met
wie zij contact hadden: de Europese overheersers (en daarna de Indonesische regering) en
de inheemse bevolking. Het zou voor de hand liggen als ook de beeldvorming van de
Chinezen zoals ze tot uitdrukking komt in de teksten die zijn geschreven door de
Europeanen, in dit geval door de Nederlanders, veranderde als gevolg van de wijziging in
de status van de Chinezen en de rol die ze speelden in de samenleving in de Archipel. De
juistheid van deze veronderstelling zal getoetst worden aan de teksten die hier behandeld
worden.
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3. DE GESCHIEDENIS VAN DE CHINEZEN IN INDONESIË

One drum,
Two gongs,
All Hakkas,
Listen to my song.
No harm listening to my persuasive song.
It is good to take one‟s own path.
Do not mind if the journey is long,
Nor fear the hassle.
North, south, east, west,
You can travel in all directions.
All places in the world are your domains.
Be it prefecture, country or province,
You can live in the city or the town.
Ever heard of foreigners coming to China?
Chinese people going overseas,
Tens of thousands on Gold Mountain,
Ten thousand in India.1

Hakka Drum Song, Anoniem. Lim, Suchen Christine. 2005.
Stories of The Chinese Overseas.
Singapore: Singapore Tourisme Board & SNP International Publishing.

1

Uit: Lim 2005, pag. 21. Met „India‟ wordt hier hoogstwaarschijnlijk niet het land bedoeld dat nu dezelfde naam heeft,
maar Nederlands-Indië. Elders in hetzelfde boek (pag. 50 en 51) wordt „Delhi, India‟ genoemd in de verklarende
teksten bij foto‟s van plantage- en tabaksarbeiders. Als bron van de foto‟s wordt in het boek het KITLV in Leiden
genoemd.
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Het is wel waar dat de Chinezen het aan rasgevoel nooit heeft
ontbroken. Dat heeft een solidariteitsgevoel bij hen ontwikkeld,
waardoor zij zich op een bijzonder standpunt in de loop der eeuwen
hebben weten te handhaven. [...] Zij hebben zich met de inlandse
bevolking vermengd maar niet verenigd. Aan de andere kant hebben
zij contracten met Europeanen vermeden, althans op Java, welke een
doorlopende staat van ondergeschiktheid, een verhouding van dienaar
en meester medebrengen, gelijk bij huisbedienden het geval is. Zij
hebben zich eenvoudig als handelaars en industriëlen tot die contracten
met Europeanen bepaald, waarin zij gelijkgerechtigde partijen zijn.
Door een dergelijke bewuste gedragslijn, door hun solidariteit, hun
aaneensluiting, door de kracht van hun geheime genootschappen,
opgericht met het doel om elkaar te steunen en van waar uit, zo nodig,
de dwingende macht van het lijdelijk verzet in werking kon worden
gebracht, hebben zij tussen Europeanen en Inlanders in, als bangsa
tengah,2 een aparte stelling weten te handhaven.
P.H. Fromberg, De Chineesche beweging op Java.
Amsterdam: Elsevier. 1911, pag. 4

2

Bangsa tengah: middenvolk. Deze benaming verwijst niet zozeer naar de naam van China zoals de Chinezen hun land
noemen, Chung Kuo, het Middenrijk, maar is in meer dan een betekenis symbolisch voor de gehele geschiedenis van de
Chinezen in Oost-Indië, Nederlands-Indië en Indonesië. Behalve dat velen onder hen zich, na de komst van de
Nederlanders, bezighielden met de tussenhandel, werden zij ook als buffer gebruikt en niet minder vaak als bumper om
de klappen op te vangen die de autochtone bevolking richtte op de Nederlandse (en daarna Indonesische) overheersers
en regeerders.
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3.1.

Inleiding

Hedendaagse onderzoekers die de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië bestuderen
doen dat vaak vanuit de wetenschap dat het de Chinezen gedurende hun eeuwenlange
verblijf in Indonesië niet altijd gemakkelijk is gemaakt. Er wordt daarbij veel minder
gesproken van de Chinezenmoord in Batavia in 1740 dan van uitingen van ongenoegen
tegenover de Chinezen in latere tijden. Charles A. Coppel, die gedurende zijn gehele
carrière als Indonesianist over de Chinezen in Indonesië heeft geschreven, heeft het in
zijn meest recente onderzoeken, „in een onwelkome terugkeer‟ naar zijn vroegste
onderzoek, nodig gevonden zich opnieuw bezig te houden met het probleem van geweld
tegen de etnische Chinezen, een vergelijking makend tussen de situatie van de Chinese
Indonesiërs in de jaren 1960 en die in de jaren 1990. Mary Somers Heidhues, historica en
schrijfster van het hoofdstuk over Indonesië in de The Encyclopedia of the Chinese
Overseas, schrijft als inleiding op haar verslag over de Chinezen op de tineilanden
Bangka en Muntok: „De betrokkenheid van Chinezen verleent een bijzondere politieke
eigenschap aan dit onderzoek. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn Chinezen in
Indonesië het doelwit geweest van wrok en somtijds geweld. [...] De redenering
daarachter was tweevoudig: de Chinezen waren uitzonderlijk rijk en hun aanwezigheid in
Indonesië was een erfenis van het koloniale beleid‟.3 Ook in de Indisch-Nederlandse
literatuur, als min of meer overtrokken beeldopnames van de geschiedenis, is sprake van
wrok en somtijds geweld. Om te kijken of en in welke mate die literaire beeldopnames
van Chinezen in Nederlands-Indië vervormd zijn en waarom, nemen we eerst de
historische werkelijkheid in beschouwing.4
3.2. De overzeese Chinezen en hun identiteit

Veel Chinese Indonesiërs zelf zijn gemarginaliseerd en voelen zich
vervreemd van hun sociale omgeving. Dit was niet slechts het geval toen
zij volgens de Nederlandse wetgeving werden geclassificeerd als
„Vreemde Oosterlingen‟ (hoewel zij „Nederlands onderdaan‟ waren) en
volgens de Indonesische wetgeving als „van vreemde afkomst‟ en niet
„autochtoon‟ (hoewel zij Indonesisch staatsburger waren). Hetzelfde gold
eveneens voor veel van de Chinese Indonesiërs die „terugkeerden‟ naar
wat zij als hun moederland beschouwden, om daar tot de ontdekking te
komen dat zij ook in China „vreemdelingen‟ waren en op een andere
manier werden behandeld dan de rest van de bevolking.
Charles A. Coppel. 'Introduction' in Tim Lindsey en Helen Pausacker (red.) Chinese
Indonesians. Remembering, Distorting, Forgetting. 2005, pag. 1-13

Een belangrijk probleem waar aandacht aan moet worden besteed bij het schrijven over
Chinezen, en dan met name Indonesische Chinezen – of Chinese Indonesiërs5 – is het
3

Heidhues 1992, pag. xiv.
Ik ben me ervan bewust dat ook de geschiedschrijving niet altijd de 'werkelijkheid' vertelt maar eerder een
representatie daarvan is.
5
Charles Coppel gebruikte in zijn eerdere werken de term 'Indonesian Chinese' maar ging later over op 'Chinese
Indonesians', een term die hij „meer inclusief‟ vindt. Coppel 2005, pag. 2.
4
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probleem van hun identiteit. Een Nederlander kan men waarschijnlijk het best
omschrijven als iemand die het Nederlandse staatsburgerschap bezit. Maar voor Chinezen
gaat een soortgelijke definitie niet op. Niet iedereen die het Chinese staatsburgerschap
bezit is Chinees, en vele Chinezen zijn geen staatsburgers van China, of wat nu de
Volksrepubliek China genoemd wordt. Het begrip „Chinees‟ is zo ingewikkeld dat men
de indruk krijgt dat ook eminente wetenschappers op dat gebied er moeite mee hebben.
Die complexiteit geldt met name voor Chinezen die zich voorlopig of permanent in het
buitenland hebben gevestigd, de „Overseas Chinese‟ (ik neem deze term over als
overzeese Chinezen) en al helemaal voor de Indonesische Chinezen. Wang Gungwu,
specialist op het gebied van Chinese diaspora, geboren in Surabaya, Indonesië,
grootgebracht in Ipoh, Maleisië, en afgestudeerd van universiteiten in Singapore en
Londen, getuigt in veel van zijn werken van hun (en zijn eigen) ingewikkelde identiteit.6
De Chinezen in Indonesië vormen geen homogene groep en zijn dat ook nooit
geweest. Zowel wat betreft afkomst, beroep, als maatschappelijke positie vormen en
vormden zij een uiterst heterogene groep. Net zoals de meeste onderzoekers, deelt Leo
Suryadinata, schrijver van een groot aantal werken over de culturele en politieke beleving
van de Chinese Indonesiërs, de Chinezen in Indonesië in twee grote groepen in, die van
de peranakan en van de totok. Het woord 'peranakan' is afkomstig van het woord 'anak',
kind. Peranakans zijn kinderen of nakomelingen van een inheemse ouder of voorouder en
een Chinese ouder of voorouder.7 Een totok daarentegen is een nieuwaangekomen
Chinees. De belangrijkste karakteristiek van een peranakan is waarschijnlijk dat die het
Chinees niet machtig is en Indonesisch (of een Indonesische streektaal) spreekt in
huiselijke kring. Mona Lohanda, een Indonesische historica die zich gespecialiseerd heeft
in onderzoek naar de Chinezen in Nederlands-Indië, wijst erop dat tot de negentiende
eeuw de term „peranakan‟ betrekking had op Chinezen die zich tot de Islam bekeerd
hadden. Een peranakan was in die tijd dus een Chinese moslim.8 Tot 1827 vormden de
moslim-Chinezen een eigen groep onder hun eigen hoofdman.9
Leo Suryadinata kenschetst de Chinese minderheidsgroep in Indonesië als volgt.10
De Chinese minderheidsgroep in Indonesië, die uit ongeveer zes miljoen mensen
bestaat, telt ongeveer drie percent van de Indonesische populatie. De groep wordt
gekarakteriseerd door heterogeniteit en verandering. Cultureel kunnen de Chinezen in
Indonesië ingedeeld worden in peranakans die Indonesisch spreken en totoks die
Chinees spreken. De eerste vormen de grotere groep. Wat betreft geloof zijn ze verdeeld
in christenen, boeddhisten, confucianisten, aanhangers van de Tridharma,11 moslims en
volgelingen van andere georganiseerde religiën; wettelijk worden ze geclassificeerd als
Indonesische staatsburgers (Warganegara Indonesia of WNI) en vreemdelingen
6

Wang 1991, pag. 290. Dat het nog steeds problematisch is „Chineesheid‟ te omschrijven, is te lezen in recente werken,
zoals Suryadinata 2008, pag. 2; Ananta, Arifin en Bakhtiar 2008, pag. 17; Soebagjo 2008, pag. 142; Mackie 2008, pag.
178.
7
Het woord „peranakan‟ wordt in het Nederlands weleens vertaald als „kind van het land‟, wat terugvertaald naar het
Indonesisch en Maleis „bumiputra‟ is, een term die in Maleisië gebruikt wordt om autochtonen aan te duiden. In
Indonesië echter wordt een autochtoon „pribumi‟ genoemd, een benaming die de laatste tijd als racistisch gekleurd
beschouwd wordt, niet naar de autochtonen zelf maar ten opzichte van andere Indonesiërs die niet autochtoon zijn, o.a.
mensen van Chinese afkomst. In feite betekent peranakan „van gemengd bloed‟.
8
Lohanda 1994, pag. 7.
9
Heidhues 1998, pag. 153.
10
Suryadinata 1999, pag. xiii.
11
Een samensmelting van confucianisme, boeddhisme en taoïsme.
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(Warganegara Asing of WNA). De vreemdelingen kunnen weer ingedeeld worden in
staatsburgers van de Volksrepubliek China en de zogenaamde staatloze Chinezen (dat
zijn staatsburgers van Taiwan of diegenen die zich losgemaakt hebben van de
Volksrepubliek en Taiwan). De Indonesische Chinezen zijn wat politieke oriëntatie
betreft pro-Jakarta, pro-Beijing, pro-Taipei of niet gebonden. Deze gedifferentieerde
minderheisgroep kan geïdentificeerd worden als groep in zover zij Chinese
familienamen hebben of gehad hebben. Zelfs zij die zich hebben verindonesischt als
peranakan Chinees of „van Chinese afkomst‟, behoren tot een subgroep van de
Indonesische Chinese gemeenschap.

Hoewel de Chinezen geen homogene groep vormen, werden ze wel als zodanig
beschouwd door de Indonesische autoriteiten. In hun ogen waren de Chinezen loyaal
tegenover Beijing en niet tegenover Jakarta. Zij zagen de Chinezen als een „vreemde
minderheid‟ die zich zou moeten verenigen met de inheemse bevolking door volledige
totale assimilatie. Volgens Suryadinata hangen de autoriteiten nog altijd dezelfde
zienswijze aan.12
Om de identiteit van een Chinees vast te stellen moet men rekening houden met de
mate van „Chineesheid‟ van de persoon. Die wordt niet alleen door geografische en
politieke omstandigheden, maar ook door etnische, culturele en economische factoren
bepaald. Het is eigenlijk dan ook niet mogelijk het alleen maar over „de Chinezen‟ te
hebben. Charles Coppel komt tot de vaststelling dat als de identiteit van de
tegenwoordige in Indonesië wonende Chinezen ter sprake komt, wettelijke criteria niet
overeenstemmen met de maatschappelijke werkelijkheid. Een WNI, afkorting voor
Warga Negara Indonesia, hetgeen niet anders betekent dan „Indonesisch staatsburger‟,
zou betrekking moeten hebben op alle Indonesische staatsburgers ongeacht hun afkomst,
maar werd vooral tijdens het presidentschap van Soeharto steeds geïnterpreteerd als
„Indonesisch staatsburger van vreemde afkomst‟, in het bijzonder van Chinese afkomst.13
Toch is een geografisch criterium zoals geboorteland of een eenvoudig raciaal
criterium zoals afkomst volgens de mannelijke lijn niet voldoende om te bepalen wie
Chinees is en wie niet. Wang Gungwu bezint zich op de vele identiteiten die Chinezen
kunnen hebben: een historische, nationalistische, culturele en etnische identiteit,14 terwijl
de schrijvers van het lijvige boek The Encyclopedia of the Chinese Overseas een diagram
hebben gemaakt om de verschillende groepen van Chinezen in beeld te brengen.15
Volgens hen bestaan er zeven onderscheiden groepen van Chinezen, in verschillende
graden van chineesheid. „Chineseness‟, de term die zij en andere onderzoekers gebruiken,
is slechts een van de factoren in het bepalen van het soort Chinees dat iemand is. Dat gold
ook voor de overzeese Chinezen in het verleden. Zolang een Chinees in China woonde,
was hij zich niet bewust was van zijn Chineeszijn. Immers, iedereen met wie hij omging
was Chinees. Er was meestal geen contact met niet-Chinezen. Dat veranderde op het
moment dat hij arriveerde in het land waar hij ging verblijven en vooral werken. Contact
met andere volkeren betekende ook competitie met andere volkeren. In gekoloniseerde
landen moesten de Chinezen zich behalve aan de inheemse bevolking ook aan de
12

Suryadinata 2008, pag. 2
Coppel 1983, pag. 3
14
Wang Gungwu‟s boek China and the Chinese Overseas (1991) gaat in zijn geheel over de identiteit van de overzeese
Chinezen.
15
Pan 1998, pag. 14.
13

39

De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië

koloniale regering aanpassen om te kunnen overleven. Om de zaak nog ingewikkelder te
maken ontdekte de Chinese emigrant dat ook zijn eigen volk in verschillende lagen was
verdeeld naargelang hun Chineeszijn. Zijn eigen identiteit contrasteert met de identiteit
van de mensen in zijn omgeving. Door de omstandigheden die in de meeste gevallen van
persoon tot persoon verschillen, ontwikkelt men een chineesheid die verschilt van de
chineesheid van anderen. Chineesheid verloopt bovendien volgens een continuum, wat
voor gevolg heeft dat iedere Chinees uiteindelijk een individuele identiteit heeft. Toch
zullen we moeten proberen al die Chinezen te plaatsen in een beperkt aantal groepen.
Een van de manieren om de Chinezen in China in te delen is dat op basis van
etniciteit te doen. China en Chinezen worden zo genoemd naar de eerste dynastie die over
een verenigde staat regeerde, de Chins. De Chinezen hebben zich echter zelf nooit zo
genoemd, die naam hebben zij door de westerlingen opgeplakt gekregen. Het was een
ander volk dat hun etnische identiteit bepaalde: de Han. De overgrote meerderheid van de
Chinezen in China zijn Han-Chinezen. Deze worden beschouwd als de „echte‟
Chinezen.16 De rest van de Chinese staatsburgers zijn Tibetanen, Dai, Miao, Yao en
ongeveer vijftig andere etnisch-onderscheiden niet-Han, en dus niet-Chinese volkeren.
Het middelpunt van dit onderzoek zijn de Han-Chinezen die zijn uitgeweken naar
het Indonesische eilandenrijk, dat in de zeventiende eeuw onder heerschappij van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie kwam te staan en Oost-Indië werd genoemd, een
naam overigens die in geschiedenisboekjes voor de Indonesische jeugd niet gebruikt
wordt,17 en daarna door de Nederlanders werd bestuurd en Nederlands-Indië werd
genoemd. De uitgeweken Chinezen vormen een deel van de overzeese Chinezen die zich
een nieuwe toekomst opbouwden in Zuidoost-Azië, meer bepaald in het Maleise
schiereiland (wat nu Maleisië heet), Singapore,18 de Filippijnen en Indonesië. Deze
overzeese Chinezen zijn afkomstig uit twee streken aan de kust van de Zuid-Chinese Zee:
Lingnan en de Zuidoost-Kust. Lingnan omvat de provincie Guangxi (Kwangsi) en het
grootste gedeelte van de provincie Guangdong (Kwantung, liggend aan de zuidoostelijke
kust), waar Hong Kong en Guangzhao (Kanton) toe behoren, terwijl de Zuidoost-Kust
gevormd wordt door de provincies Fujian en Zhejiang (Chekiang) en het oostelijke
gedeelte van Guangdong.
Het is niet toevallig dat juist de bewoners van deze kuststreken in groten getale
emigreerden. Zij bevonden zich niet alleen in geografisch, maar ook in etnisch opzicht
aan de rand van China. In de Chinese traditie zijn de Centrale Vlakten van het land het
hart van de Chinese beschaving. Hoe groter de afstand van het middelpunt was, hoe
„barbaarser‟ de bevolking. De „barbaren‟ in het diepe zuiden werden pas tijdens de Tangdynastie (618-907) geaccepteerd als Chinezen. In die periode vond een verhoogde
omvang en frequentie van volksverhuizingen van het noorden naar het zuiden plaats. De
daardoor nieuw ontstane zuiderse Chinese volkeren ontwikkelden een eigen stijl en een

16

De Han-dynastie (202 v.C.-220 n.C.) is een van de belangrijkste dynasties in de Chinese geschiedenis. Het
boedhisme werd toen in China ingevoerd. In het jaar 65 A.D. werd voor het eerst melding gemaakt van een
boedhistische gemeenschap in P‟eng-ch‟eng, in noordelijk Kiangsu ten zuiden van Beijing. Gernet 1996, pag. 699.
17
De algemene lezing (in Indonesië) van de aanwezigheid van de Nederlanders in Indonesië is dat de Archipel drie en
een halve eeuw lang gekoloniseerd is geweest door de Nederlanders.
18
Maleisië en Singapore werden later samen met andere landen de Nanyang genoemd, voordat de streek bekend zou
staan onder de verzamelnaam Zuidoost-Azië.
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eigen identiteit. Ze noemden zich Tangren, Tang-mensen.19 Deze marginale identiteit is
een integraal deel van de Overzeese Chinezen.

Kaart van China20

De zuiderse Chinezen onderscheiden zich ook door het feit dat ze zeelieden zijn. Zij
zijn zich, meer dan de Chinezen in het binnenland, altijd bewust geweest van het bestaan
van een wereld buiten en anders dan hun eigen wereld.Terwijl de Chinezen in het
binnenland naar binnen keken, hielden de Tang-mensen hun blik naar buiten gericht.
Een derde element van hun randidentiteit is hun taal. Ook in dit opzicht worden de
Centrale Vlakten als de oorsprong van de Chinese taal beschouwd. Door kolonisering en
migratie verspreidden de bewoners van het midden van China zich naar andere gebieden.
19
20

In Indonesië noemen de Chinezen en peranakans zichzelf nog steeds „Teng-lang‟, Fujians voor Tangren.
Uit http://www.mapsofworld.com/china/maps/china-political-map.jpg
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Ze namen hun eigen taal met zich mee, die zich vermengde met de plaatselijke dialecten.
Er ontstonden talen die net zo veel van elkaar verschilden als de Europese talen of
Indonesische streektalen onderling. Van alle talen waren twee van de talen die door de
Tang-mensen gesproken werden, het Fujians en Guangdongs, volgens een keizerlijke
verordening van 1728 de meest onverstaanbare.21
The Encyclopedia of the Chinese Overseas geeft een mooi beeld van de
onderscheiden groepen Chinezen zoals ze zich op dit moment met elkaar verhouden. De
schrijvers waarschuwen ervoor dat het onderscheid tussen de verschillende groepen niet
waterdicht is en dat de verhoudingen niet op schaal zijn getekend. Maar het diagram kan
als leidraad dienen voor het herkennen van categorieën die volgens de makers maar al te
vaak “muddily described” worden.22
Het diagram bestaat uit vier concentrische cirkels. De groep in het middelpunt,
groep A, vertegenwoordigt de Chinezen23 die permanent in de Volksrepubliek China
wonen. De volgende cirkel, Groep B, wordt gevormd door vier segmenten van mensen
die door de Volksrepubliek beschouwd worden als staatsburgers van China. Daarvan is
het eerste segment (B1) dat van Chinezen die nog in China wonen maar plannen hebben
om te emigreren. Zij zijn de aspirant-migranten. Als ze hun plan uitvoeren, gaan ze over
tot Groep C. Een tweede segment (B2) is de groep van Chinese staatsburgers die in het
buitenland studeren. Vele daarvan zijn eveneens aspirant-migranten. In geval van
emigratie gaan ook zij over naar Groep C. B3 en B4 vertegenwoordigen respectievelijk
de inwoners van Taiwan en Hong Kong, die eveneens naar Groep C kunnen overgaan.24

21

In Pan 1998, pag. 22.
Pan 1998, pag. 15.
23
Met „Chinezen‟ wordt hier volgens Chinese traditie de Han-Chinezen bedoeld.
24
Hoewel Hong Kong sedert 1997 officieel weer deel uitmaakt van China, betreft het een Speciale Administratieve
Regio met een autonome status. Chinese staatsburgers mogen momenteel slechts zeven dagen in Hong Kong verblijven
zonder visum als zij een retourvliegticket kunnen overleggen. Degenen die langer wensen te blijven, moeten een visum
aanvragen.
22
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De overzeese Chinezen worden verenigd in Groep C. Volgens de definitie in de The
Encyclopedia of the Chinese Overseas zijn overzeese Chinezen „mensen die van Chinese
afkomst zijn, maar wier niet-Chinese staatsburgerschap en politieke verbondenheid met
de nieuwe staat in de plaats zijn gekomen van de band met de voorouders‟. Volgens de
auteurs behoren daartoe de zogenaamde „hyphenated Chinese‟ zoals Sino-Thais, Chinese
Amerikanen, en dus ook de Chinese Indonesiërs.25 De buitenste cirkel vertegenwoordigt
de geassimileerden, mensen van Chinese afkomst die door huwelijk of andere manieren
van assimilatie versmolten zijn met het volk waar zij nu deel van uitmaken en zich niet
meer „Chinees‟ noemen. Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat ze zich op een bepaald
tijdstip in de toekomst weer wel Chinees noemen, zoals aangegeven door de rode pijl die
de grens tussen D en C oversteekt. Het diagram laat zien dat men niet in China moet
wonen of Chinees staatsburger moet zijn om zich „Chinees‟ te noemen.26
Met betrekking tot de tegenwoordige Chinese Indonesiërs is de scheiding tussen
groep C en groep D in het diagram zeker geen permanente. Misschien is ze dat nooit
geweest. Onder het bewind van Soeharto werden zij gedwongen te assimileren met de
„pribumi‟ (inheemsen), ook wel de „asli‟ (oorspronkelijken) genoemd, de „echte‟
Indonesiërs.27 Hun werd sterk aangeraden hun naam te veranderen, ze mochten buiten de
huiselijke kring geen Chinees spreken of Chinees nieuwjaar vieren, Chinese processies
waren verboden, alle Chinese karakters in drukwerk dat uit het buitenland Indonesië
binnenkwam werden bedekt met zwarte inkt, kortom ze moesten datgene wat nog restte
van hun Chinese identiteit opgeven. Desondanks werden de Chinezen die zich op die
manier geassimileerd hadden, in vele opzichten gediscrimineerd.28 Om dat te voorkomen
verborgen vele Chinezen hun ware identiteit.29 Ze bevonden zich aldus in cirkel D,
hoewel dat niet hun eigen keuze was. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen Chinezen
waren die wel uit eigen keuze assimileerden met de inheemse bevolking.
Door de hele Soeharto-periode heen kregen de kelentengs, de Chinese tempels, toch
iedere dag bezoekers die zich met bamboestokjes de toekomst lieten voorspellen. Op
25

Pan 1998, pag. 15. Door de Australische hoogleraar in de economie James Mackie worden de Chinese Indonesiers
dan ook Sino-Indonesians genoemd. Mackie 2008, pag. 177.
26
Dat „zich Chinees noemen‟, zelfidentificatie, is de basis geweest van de census die in het jaar 2000 gehouden werd.
Twee jaar na de traumatische ervaring van de mei-rellen waren vele Chinese Indonesiërs niet geneigd zich als zodanig
te identificeren. Mackie (2008, pag. 187) denkt daarom dat het percentage Chinezen dat uit de census resulteerde
(0.05%) beneden het werkelijke cijfer ligt. Mackie schat het percentage op circa 2,5%. Mackie 2008, pag. 188. Voor de
statistische gegevens zie het artikel van Ananta, Arifin en Bakhtiar 2008.
27
Over de oorsprong van de Indonesiërs bestaat nog controversie. Blijkbaar hangt dat samen met wie er aan de macht
was en diens politieke opinie over de Chinezen. In het Soekarno-tijdperk werd in geschiedenisboekjes die destijds
werden gebruikt gemeld dat de Indonesiërs afkomstig waren uit China, met name uit de streek van Yunnan. Tijdens het
Soeharto-tijdperk werd er over de afkomst van de Indonesiërs geen gewag gemaakt. Volgens Benny Setiono (2002,
pag. 7-8) zijn de meeste onderzoekers het er over eens dat de Indonesiërs uit twee rassen bestaan, namelijk het negroïde
ras en het mongoloïde ras. Mensen van het eerste ras zijn bijv. de Tapiro in Papua, de Toala in Noord-West Sulawesi en
de Kubu in Zuid-Sumatra. Het tweede ras bestaat uit 'Melayu Tua' of Oude Maleiërs (de Batak in Noord-Sumatra en de
Dayak op Borneo) en 'Melayu Muda' of Jonge Maleiers (de Javanen, Balinezen, Buginezen, Makassaren en de
Minang).
28
Indonesiërs van Chinese afkomst moeten voor officiële aangelegenheden, bijvoorbeeld het aanvragen van een
paspoort of het inschrijven bij een universiteit, altijd een bewijs van Indonesische nationaliteit voorleggen. Bezit van
een dergelijk bewijs is voor Indonesiërs van andere afkomst niet verplicht. Er is ook een officieuze numerus clausus
voor studenten van Chinese afkomst op staatsuniversiteiten. In deze situatie is de laatste tijd verandering gekomen. Het
bewijs van Indonesische nationaliteit wordt niet meer uitgegeven, maar in sommige steden nog steeds geëist. Zie o.a.
Winarta 2008, pag 63-64, Soebagio 2008, pag. 143, en alle artikelen in Effendi & Prasetyadji 2008.
29
'Many [young Chinese] started to feel guilty or uneasy about being Chinese. They tried to "erase" their Chineseness
from their lives‟. Budiman 2005.
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begrafenissen werd nog steeds een watermeloen op straat stukgesmeten, als de stoet het
rouwhuis verliet.30 In Chinese clantempels wachtten geduldig de leeuwen en draken op
het moment dat ze weer op de straten mochten dansen. Dat moment brak aan toen
Abdurrahman Wahid aan de macht kwam. Deze bijna blinde president en devoot moslim
zei van Chinese afkomst te zijn. Hij vaardigde een besluit uit dat een vorig presidentieel
verbod (tijdens de regering van Soeharto) op het vieren in het openbaar van het Chinees
nieuwjaar tenietdeed. Vanaf 2000 mochten de Chinezen weer openlijk Chinees zijn. Het
Chinees nieuwjaar werd een facultatieve vrije dag, hetgeen wil zeggen dat men op die
dag vrij mocht nemen als men dat wenste. Twee jaar later riep President Megawati
Soekarnoputri het Chinees nieuwjaar uit als officiële feestdag, een rood getal op de
nationale kalender.31 Alles scheen weer te mogen. De Chinezen kropen uit hun schulp.
Gedwongen geassimileerden werden weer Chinees. Van Groep D keerden ze terug naar
Groep C.
De bovenstaande definitie van de overzeese Chinezen zoals ze genoemd is in de
The Encyclopedia of the Chinese Overseas is niet van toepassing op de Chinese
Indonesiërs. Juist de niet-aflatende discriminerende behandeling die deze mensen hebben
ondergaan van de overheid en de autoriteiten hebben veroorzaakt dat ze geneigd zijn zich
van de staat af te keren. Het kan zijn dat de band met de voorouders in kracht is
afgenomen – maar het is zeker niet het geval dat de loyaliteit tegenover de Indonesische
staat in dezelfde verhouding groter is geworden.
In analogie met het cirkeldiagram van Pan heb ik een soortgelijk diagram gemaakt
voor de Chinezen in Nederlands-Indië. Dit diagram is ook van toepassing op de huidige
situatie in Indonesië, hoewel het aantal Chinese aspirant-emigranten naar Indonesië tot
bijna nul is gedaald.
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Volgens Oei Hong Kian is het stuksmijten van een watermeloen bij het vertrek van de rouwstoet een poging om de
goden van de onderwereld gunstig te stemmen, zodat zij het de geest van de overledene niet al te lastig maken. Oei
1998, pag. 131-133.
31
Het Chinees Nieuwjaar werd niet erkend als nieuwjaar van de Chinezen als etnische groep, maar van de
confucianisten, zoals ook de nieuwjaars- en vergelijkbare feestdagen van de christenen, de moslims, boeddhisten, en
Balinese hindoeïsten officiële vrije dagen zijn. Suryadinata 2008, pag. 10.
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In het diagram betekent de roze achtergrond dat de mensen in die cirkels in China
woonachtig zijn. De blauwe achtergrond geeft aan dat de mensen in die groepen in de
geografische gebied woonden dat als Nederlands-Indië werd aangeduid. De groepen A en
B bestaan uit Chinezen die in China wonen. Onder “Chinezen” wordt verstaan diegenen
die etnisch en cultureel Chinees zijn. Onder deze in China woonachtige Han-Chinezen
bevindt zich een laag waarvan de leden plannen hebben om naar het buitenland te
emigreren, de aspirant-migranten. Natuurrampen en hongersnood konden daartoe de
aanleiding zijn, maar meestal hadden aspirant-migranten familie of dorpsgenoten die
reeds geëmigreerd waren, en die hen lieten overkomen om in het bedrijf mee te helpen
dat ze hadden opgezet. Of de emigranten hadden in het land van vestiging zulke positieve
ervaringen dat ze anderen aanspoorden om ook te emigreren. Omgekeerd was het
mogelijk dat ze hun plannen wijzigden, als ze van emigranten minder aangename
berichten hadden gehoord.
Als zij eenmaal de grote stap gezet hebben en zich in Nederlands-Indië hebben
gevestigd, hetzij als handelaar of als koelie, zijn zij eerst totoks. Aan „totok‟ worden
meestal twee betekenissen gehecht. Een totok is volgens Donald E. Willmott, die een
studie heeft gewijd aan de Chinezen in Semarang, een in China geboren Chinees die zich
in Indië is komen vestigen, een nieuwkomer,32 terwijl Suryadinata een totok definieert als
een Chinees die cultureel nog puur Chinees is, dat wil zeggen die vasthoudt aan de
Chinese tradities en nog Chinees spreekt.33 Volgens het tweede begrip kan een totok dus
best iemand zijn die in Indië is geboren. Peranakans worden in het algemeen beschouwd
als mensen van Chinese afkomst die in Indië zijn geboren. In de meeste gevallen zijn zij
de Chinese taal niet meer machtig, hoewel ze bepaalde Chinese tradities nog in ere
houden. Een peranakan kan overgaan tot de groep van de geassimileerden, als hij zich
geen Chinees meer noemt omdat hij geen binding meer heeft met de Chinese cultuur en
in plaats daarvan de tradities heeft overgenomen van de streek waar hij woonachtig is.
Het overgaan tot het geloof van de meerderheid, in dit geval de Islam, wordt daarbij
beschouwd als de ultieme assimilatie. De Jayaningrats, de machtige regentenfamilie van
Pekalongan in de achttiende eeuw, zijn een voorbeeld van geassmileerden in de prekoloniale tijd,34 Haji Junus Jahja, die door sommigen wordt beschouwd als een
voorganger op het gebied van de assimilatiebeweging van de Chinezen in Indonesië, is
een voorbeeld van een geassimileerde in het tegenwoordige Indonesië.35
De grenzen van wat een totok of peranakan of geassimileerde wordt genoemd,
worden aangegeven door afkomst en etniciteit, maar ook door de graad van binding met
de Chinese cultuur. Het is een schikking van het lot, maar ook het gevolg van welbewuste
32

Willmott 1961, pag. 2.
Suryadinata 1999, pag. 48. Min of meer geassimileerde Chinezen noemen hun landgenoten die cultureel Chinees zijn
gebleven en een Chinese taal spreken, hoewel reeds meer dan een generatie verblijvend in Indonesië, „singkeh‟, wat
eigenlijk „nieuwaangekomene‟ betekent.
34
Ze behoorden tot de 'geschoren Chinezen', mensen van Chinese afkomst die de Islam hadden aangenomen, zich niet
tot de Chinezen rekenden en hun vlecht, verplicht door de Manchu-regering, hadden afgeknipt. Remmelink 1994.
35
Er zijn twee aan elkaar tegenovergestelde posities die de Chinezen innemen, die vooral duidelijk naar voren kwamen
onder de regering van Soekarno, maar ook nu nog bestaan, nl. (1) dat Chinezen hun eigen tradities in acht konden
nemen zonder daardoor minder 'Indonesisch' te zijn, en (2) dat Chinezen hun tradities moeten verliezen, en zo snel
mogelijk de 'Indonesische' gewoonten, waarden en cultuur moeten overnemen. De eerste positie wordt 'integrasi'
genoemd en de tweede 'asimilasi'. Later, toen deze overtuigingen een politieke houding vertegenwoordigden (de eerste
was die van de naar links leunende Baperki, waar veel Chinese Indonesiërs lid van waren, en de tweede van de rechtse
Indonesische militaire en moslimgroepen), begon de toestand gevaarlijk te worden. Een middenpositie was er niet.
Budiman 2005.
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keuzes. Uiteindelijk zijn het echter buitenstaanders die mensen identificeren als Chinees
dan wel niet-Chinees. Hoeveel moeite ze zich ook hebben getroost om tot de
geassimileerden te behoren door het afzweren van hun taal, tradities, naam en geloof, hoe
loyaal ze zich ook voordoen aan hun geboorteland, zolang ze door het publiek beschouwd
worden als Chinees, zijn ze niet geassimileerd en dus nog steeds „Chinees‟. Na de
definitie van antropoloog en China-deskundige William Skinner te hebben beschouwd, 36
die wel klopte in vroegere tijden, toen de Chinezen nog een Chinese naam droegen maar
achterhaald raakte toen vele Chinezen Indonesische namen aannamen, definieert Coppel
Indonesische Chinezen als „persons of Chinese ancestry who either function as members
of, and identify with, Chinese society or are regarded as Chinese by indigenous
Indonesians (at least in some circumstances) and given special treatment as a
consequence‟. Verder beklemtoont hij dat „zo‟n definitie personen omvat die zichzelf
beschouwen als Indonesiërs en die zich distantiëren van de Chinese gemeenschap, maar
op grond van hun Chinese afkomst (of Chinees uiterlijk) in sociaal en politiek opzicht op
een andere manier behandeld worden‟.37
Heidhues onderscheidt drie groepen Chinezen in Indonesië: de peranakans, die
meestal op Java leven, de totoks van Java, en de gemeenschappen op de andere eilanden.
Deze derde groep Chinezen is het Chinees nog machtig en heeft een andere historische
ontwikkeling meegemaakt, resulterend in bijzondere soorten van aanpassingen.38
In 1930 (de laatste volkstelling tijdens de Nederlandse tijd) was ruim een derde van
alle in Nederlands-Indië woonachtige Chinezen totok, dat wil zeggen dat ze eerstegeneratie Chinezen waren. Bijna twee derde was peranakan. Er waren twee maal zoveel
derde-generatie als tweede-generatie Chinezen.

1ste generatie
Immigranten
1000 x %
Regio
Java en Madura
120
20,6
Sumatra
259
57,8
West-Kalimantan 17
25,1
Elders
37
40,6
Totaal
434
36,4

2de generatie
immigranten
1000 x %
93
15,9
111
24,7
14
20,6
25
27,5
243
20,4

3de generatie
immigranten
1000 x %
370
63,5
78
17,5
36
54,3
29
31,9
514
43,2

Totaal
1000 x

582
449
67
92
1190

%
100
100
100
100
100

Tabel: Chinezen in Indonesië volgens generatie en regio (1930)39

Volgens Heidhues waren er in 1930 ongeveer 77.000 Chinezen contractkoelies
buiten Java.40 De meesten zullen op Sumatra in de rubber- en tabaksplantages hebben
36

De definitie van Skinner is de volgende. „In Indonesia a person of Chinese ancestry is Chinese when he functions as
a member of, and identifies with Chinese society. The only reliable cultural sign of this self-identification as Chinese
and of alignment, with a Chinese social system is the use – at least in some form and some circumstances – of a
Chinese surname‟. Aangehaald in Coppel 1983, pag. 4. Nadat Soeharto aan de macht kwam werden de Chinezen
aangemaand hun Chinese naam te veranderen in een Indonesische. Daarmee zouden ze hun loyaliteit tonen tegenover
de Indonesische staat. Ze werden er niet toe gedwongen, zoals sommige onderzoekers, o.m. Lohanda (2009, pag. 51)
aangeven.
37
Coppel 1983, pag. 5.
38
Heidhues 1998, pag. 151.
39
Coppel 1983, pag. 2.
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gewerkt. In de volgende tabel zien we dat meer dan de helft van de eerste generatie
Chinezen (57,8%) op Sumatra leefden, waar de meeste contractkoelies waren in
vergelijking met de andere streken, zeker met Java en Madura. Er waren op Java ruim
twee en een half keer zo veel derde-generatie Chinezen als op alle andere plaatsen in de
archipel samengerekend.

Jaar
1860
1880
1895
1905
1920
1930
1956
1961

Java

Sumatra

%
150 67,6
207 60,2
256 54,6
295 52,4
384 47,5
582 47,2
1145 52,0
1230 50,2

1000 x

1000 x

94
159
195
304
449
605
690

%
27,3
33,9
34,6
37,6
36,4
27,5
28,2

WestKalimantan
1000 x
%
28
8,1
38
8,1
48
8,5
68
8,4
108
8,8
271
12,3
315
12,9

Andere
1000 x

15
17
25
54
94
179
215

%
4,4
3,6
4,4
6,7
7,6
8,1
8,8

Buiteneilanden
1000 x
%
72
32,4
137
39,8
213
45,4
268
47,6
425
52,5
651
52,8
1055 48,0
1220 49,8

Totaal
1000 x

222
344
469
563
809
1233
2200
2450

Tabel: Groei van de Chinese populatie in Indonesië (1860-1961)41
3.3. Emigratie uit China naar Indonesië

Vier groepen Chinezen zullen worden beschreven die de meeste emigranten leverden aan
Indonesië, zowel in de voorkoloniale tijd als tijdens de kolonisering. Ze worden begrensd
door taal en door etnische en geografische afkomst. Uit de beschrijving zal blijken
waarom juist deze vier groepen zijn uitgeweken naar Indonesië.
3.3.1. De Chinese emigranten

Het grootste deel van de Chinese emigranten bestaat uit Foehkienezen of Fujianezen. in
1955 was dat 50%, in 1986-1990 was dat zelfs 55%.42 Ze vormen een geografisch
bepaalde groep, maar ook een taal- en cultuurgroep. Het zijn inwoners van Fujian, de
streek waar mijn eigen voorvaders van vaderskant uit afkomstig waren. Eerder werd al
gesteld dat de overzeese Chinezen afkomstig zijn uit twee streken aan de kust van de
Zuid-Chinese Zee. Fujian ligt aan de Straat van Taiwan, die de Zuid-Chinese Zee
verbindt met de Oost-Chinese Zee. Door dee ligging hebben de Fujianezen zich altijd
gespecialiseerd in de maritieme handel. Hoewel Fujian aan de kust ligt, bestaat de
provincie hoofdzakelijk uit hoogland, dat 95% van de oppervlakte beslaat. Het resterende
laagland was te weinig vruchtbaar om er genoeg rijst op te verbouwen, het hoofdvoedsel
van de Chinezen. De streek werd meer dan eens geteisterd door hongersnood. In de
negentiende eeuw kwam er 101 keer hongersnood voor, in de zeventiende eeuw zelfs 228
keer.43 Reeds in de achttiende eeuw moesten uit Zuidoost-Azië grote hoeveelheden rijst
geïmporteerd worden. De heuvels van Fujian waren begroeid met bomen en bamboe, die
40

Heidhues 1998, pag. 151.
Coppel 1983, pag. 2.
42
Pan 1998, pag. 31.
43
Pan 1998, pag. 30.
41
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bouwmateriaal en papier leverden, en beplant met een inheemse plant die onder zijn
Fujianse benaming de wereld zou veroveren, hetgeen in de negentiende eeuw
verregaande gevolgen zou hebben voor China: thee. Fujianezen produceerden wit
porselein, het zogenaamde blanc de Chine, dat kopers vond ver buiten de Chinese
grenzen.
Import van rijst en export van thee, porselein en andere producten maakten van de
Fujianezen beroemde zeehandelaars. Het hoeft ons niet te verwonderen dat ze ook goed
op de hoogte waren van de situatie in de streken die ze aandeden met hun schepen. En als
ze zelf geen schipper waren – mijn voorvader was dat wel, volgens onderzoek van een
van zijn nazaten, de econoom T. I. Tan44 – hoorden ze over die gebieden van familie en
kennissen.45 Op het cirkeldiagram dat ik als variant van het eerste diagram dat in The
Encyclopedia of the Chinese Overseas heb gemaakt, staan deze Fujianezen in de
cirkellaag van aspirant-migranten.
Een tweede groep Chinezen die in belangrijke mate naar Indonesië verhuisde is die
van de Hakka‟s, waartoe de familie van mijn moeder behoorde. Ze worden in The
Encyclopedia of the Chinese Overseas als een taal- en etnische groep beschouwd, en niet
zozeer als een geografische. Hakka betekent „gasten‟, „nieuwkomers‟. Ze worden
„sojourners and migrants par excellence‟ genoemd,46 die er niet tegenop zien risico‟s te
nemen en moeilijkheden het hoofd te bieden in hun streven naar een betere toekomst. De
Hakka‟s wonen verspreid, in cirkelvormige gebouwen die meer op vestingen lijken dan
op woonhuizen. De afgelegen marginale hooglanden, de randgebieden die door andere
Chinezen werden geschuwd, waren hun natuurlijk woongebied. Ze waren bedreven in het
openen van bossen voor verbouwing, en werkten ook als rondtrekkende arbeiders in
minerale mijnen en houtzagerijen. De Hakka‟s bewoonden de heuvelterreinen samen met
de oorspronkelijke bevolking, de She. Net zoals de She-vrouwen bonden de Hakkavrouwen hun voeten niet. De andere Chinezen waren de Hakka‟s vijandig gezind, omdat
de laatsten altijd – zoals ze trouwens genoemd werden – de nieuwkomers waren. Door
hun marginaliteit hadden de Hakka‟s een lage status in de Chinese sociale hierarchie. Ze
werden in extremis zelfs niet beschouwd als Chinezen. Er onstonden voortdurend
conflicten met de bevolking in de streken waar ze zich vestigden. Die liepen uiteindelijk
uit op rechtstreekse oorlogen. De gekerstende Hakka‟s richtten het Hemels Rijk van de
Vrede op, oorspronkelijk een religieuze, daarna politieke beweging, die zich bewapende
en uitgroeide tot een leger dat de Taiping-opstand veroorzaakte in 1851. De Hakka‟s
bevolkten vooral de onherbergzame gebieden van de Archipel, gelijkend op hun eigen
woongebied in China: Borneo en Sumatra.
De derde groep is net zo complex als de Chinezen zelf. De provincie Guangdong,
waar de meeste emigranten die zich in de hele wereld gingen vestigen vandaan kwamen,
wordt bewoond door een mengeling van allerlei volksgroepen. Guangdong is de plaats
waar de noord-, oost- en west-rivieren bij elkaar komen, een provincie met een hoofdstad
waar talrijke landen en hun handelsbedrijven een „hong‟ of fabriek opzetten, de enige
plaats waar dit volgens een keizerlijk decreet in 1757 geoorloofd was: Kanton, nu
Guangzhou genoemd. De inwoners van Kanton worden van oudsher Kantonezen
44

Tan 2002, pag. 33.
Oei Hong Kian beschrijft in het verhaal over zijn familie, Kind van het land (1998), hoe de vader van Tiauw Ting, de
eerste van Oei‟s voorvaders die naar Indonesië emigreerde, informatie inwon over de Nanyang, het gebied wat nu
Zuidoost-Azië genoemd wordt.
46
Pan 1998, pag. 26.
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genoemd, naar de taal die ze spreken. Maar Kantonees is een taal met vele plaatselijke
dialecten, die onderling onverstaanbaar zijn. Voordat de Han-Chinezen zich in deze
streek kwamen vestigen, was Guangdong schaars bevolkt door de oorspronkelijke
bewoners, met wie de nieuwkomers zich etnisch en linguistisch vermengden. Er ontstond
een nieuwe groep die zich „Tangren‟ noemde, de Tang-mensen. Daarbij voegden zich de
Hakka‟s en de Tanka bootmensen. Nog een ander volk kwam Guangdong bewonen, een
zeevolk dat in boten voer met ogen geschilderd op hun boegen. Ze werden denigrerend
„hoklo‟ genoemd, mensen uit Fujian, maar in Indonesië zijn ze bekend als Teochiu‟s. Een
kwart van Guangdong bestaat uit gebieden die puur Hakka zijn. In het Medan van
Nederlands-Indië waren in het begin van de twintigste eeuw de Majoor der Chinezen
Tjong A Fie en zijn broer Tjong Yong Hian bekende figuren. Zij kwamen uit Meixian, de
onofficiële hoofdstad van de Hakka‟s. Hun neef met wie ze samen de Chaozhou-Shantou
spoorweg in China bouwden was waarschijnlijk Teochiu van afkomst. Het was ook een
migrant uit Meixian, Luo Fangbo,47 die in 1778 de Lanfong-kongsi van goudmijnwerkers
oprichtte in West-Borneo. Terwijl G.F.E. Gonggryp, samensteller van de handzame
Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië de Hakka‟s „uitstekende koelies‟
vindt, vormen de Teochiu‟s volgens hem „het allerbeste koelie-element‟.48
Een streek die in meer bescheiden mate emigranten leverde voor Nederlands-Indië
is het eiland Hainan. Ongeveer 2 miljoen Chinezen uit Hainan leven nu verspreid in
ongeveer 50 landen, de meeste in Zuidoost-Azië, met name in Thailand en Indonesië.49
Hainan is lange tijd recipiënt van migranten uit het vasteland geweest en leveraar van
emigranten. De vroegste emigranten waren kleinhandelaars tijdens de Ming-dynastie, en
vanaf het midden van de negentiende eeuw is een grote stijging te zien in het aantal
emigranten.
3.3.2. Emigratiepatronen

Het grapje dat de eerste astronauten op de maan een Chinees restaurant aantroffen laat
zien dat de Chinezen het imago hebben van een trekkend volk dat aanwezig is in alle
uithoeken van de wereld. Als we het over overzeese Chinezen hebben, moeten we
vanzelfsprekend aandacht schenken aan het verschijnsel „emigratie‟. Wang Gungwu
onderscheidt verschillende typen van migranten. In grote trekken wordt er, net zoals het
geval is met Nederlanders die naar de kolonie migreerden, onderscheid gemaakt tussen
„sojourners‟ en „migrants‟. Sojourners of „trekkers‟ of in het Chinees huaqiao zijn
mensen die slechts voorlopig uit China zijn weggetrokken en alle intentie hebben er na
verloop van tijd naar terug te keren. Migrants50 of „blijvers‟ zijn mensen die de reis naar
een nieuwe plaats ondernemen met de bedoeling er te blijven. Wang Gungwu overweegt
in zijn toonaangevende boek over migratie en de Chinezen, China and the Chinese
Overseas, de moderne Chinese term yimin te gebruiken. Deze echter geeft een
47

Lo Fong-phak in de verhandeling van J.J.M. de Groot, zie 3.1.1. Gouddelvers en kongsihoofden.
Gonggryp, 1991, pag. 211.
49
In Indonesië is Hainan voornamelijk bekend door de 'nasi Hainan', een gerecht van rijst en kip.
50
Volgens Wang Gungwu zijn er in het Chinees allerlei termen voor verschillende soorten van migranten, maar geen
enkele term vindt hij bevredigend om het verschijnsel emigrant aan te duiden: iemand die naar het buitenland verhuist
en daar voorgoed blijft. Zelfs de term huaqiao is niet geschikt om een 'trekker' (in tegenstelling tot een 'blijver') uit te
drukken, omdat die term politiek beladen is. Wang 2001, pag. 56. Govaars-Tjia meldt dat er behalve trekkers en
blijvers ook een tussengroep was. Deze bestond uit Chinezen die in China waren geboren maar in de Nederlandse
kolonie bleven wonen en werken en regelmatig geld zond naar de familie die in China was achtergebleven. GovaarsTjia 1999, pag. 26.
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gedwongen verhuizing aan die opgedrongen is door de autoriteiten. Yimin zijn in die
optie geen mensen die vrijwillig geëmigreerd zijn. De Chinezen hebben migratie altijd
opgevat als een noodzakelijk kwaad, iets waar men alleen toe overgaat als het absoluut
noodzakelijk is.51 Toch zijn in China‟s lange geschiedenis migratiegolven geen onbekend
verschijnsel. Er was in de geschiedenis van de Chinezen een voortdurende interactie
tussen bevolkingsgroei, commercialisering, migratie en handel met het buitenland. 52
Zoals overal ter wereld en in alle tijden was de mate waarin men migreerde afhankelijk
van binnenlandse noden en externe factoren. Nieuwe gronden werden ontgonnen voor
verbouwing, mensen verhuisden na natuurrampen. Een mislukte oogst en hongersnood
als gevolg daarvan waren voldoende om een nieuwe golf van migratie te doen ontstaan.
Migratie (verplaatsing binnen het land) was behalve spontaan ook bewust door de
regering geregeld.53 Naast migratie kwam al vroeg in de Chinese geschiedenis ook
emigratie (verplaatsing of uitwijking naar het buitenland) voor, hoewel er een lange
periode was waarin emigratie met de dood gestraft werd.54
Wang Gungwu onderscheidt vier patronen van emigratie, naargelang de aard en het
doel ervan: het handelaarspatroon, het koeliepatroon, het trekkerspatroon en het
remigratiepatroon.55 Het handelaarspatroon is het oudste en meest stabiele patroon. Het
koeliepatroon leverde koelies op voor Amerika, Australië en Zuidoost-Azië, en was hevig
maar van korte duur. Het trekkerspatroon vond zijn aanvang in het begin van de
twintigste eeuw, toen bij de Chinezen in het buitenland sterke resinificatie plaats vond en
er behoefte was aan leerkrachten die de kinderen de Chinese taal en cultuur konden
bijbrengen. Het remigratiepatroon houdt in dat nakomelingen van de Chinese
immigranten uit hun land trekken en ofwel naar China emigreren bij een heropleving van
hun Chinese cultuurbewustzijn, of naar een ander land in geval zij juist niets te maken
willen hebben met hun Chinese wortels of in hun land niet kunnen aarden wegens
discriminatie of minder aangename economische of politieke omstandigheden.
Chinezen die naar Indonesië emigreerden deden dat eeuwen geleden volgens het
handelaarspatroon.56 Mannelijke immigranten uit China werden blijvers en stichtten in
Indonesië gezinnen. Chinese vrouwen mochten niet emigreren. Daarom gingen de
mannen een seksuele relatie aan met inheemse vrouwen. Hun nakomelingen werden de
peranakan Chinezen genoemd. In het laatste kwart van de negentiende eeuw vond
emigratie, naast het steeds voortgaande handelaarspatroon, ook plaats volgens het
koeliepatroon. China leverde duizenden koelies vooral voor de rubber- en
tabaksplantages op Sumatra, en mijnwerkers voor de tinmijnen op Bangka (Banka) en
Belitung (Biliton). De geschiedenis van de gouddelvers op Kalimantan (Borneo) verschilt
van die van de plantage- en tinmijnkoelies.
Tijdens ongeveer dezelfde periode lokten de situatie in China en de sociaalpolitieke omstandigheden in Nederlands-Indië bij de Chinezen in Nederlands-Indië een
resinificatieproces uit. Er werden Chinese scholen opgericht, terwijl de meeste
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Wang 2001, pag. 56. Dit aspect van de emigratie van de Chinezen wordt in de literatuur over het hoofd gezien.
Angehaald door Pan 1998, pag. 46.
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Dit gebeurde in hoge mate in Indonesië tijdens het bewind van Soeharto. De bedoeling was om de bevolking
gelijkmatiger over het land te verspreiden en vooral het overbevolkte Java minder te belasten. De gedwongen migratie
had desastreuze gevolgen op sommige plaatsen, waar het tot gewelddadige conflicten kwam met de oorspronkelijke
bewoners, die in opstand kwamen tegen de 'javanisering' van de plaatselijke bevolking.
54
Zhung 1998, pag. 98.
55
Wang 1991.
56
Door Wang Gungwu wordt dit het huashang patroon genoemd. Wang 2001, pag. 57.
52

50

De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië

peranakans de taal niet machtig waren. Men liet leerkrachten uit China overkomen om de
kinderen te onderwijzen. Emigratie volgens het laatste patroon, dat van de huayi of het
remigratiepatroon, heeft in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog verschillende keren
plaatsgehad. Meest recentelijk heeft de gebeurtenis in mei 1998 gezorgd voor wat in de
Indonesische kranten een „exodus‟ naar het buitenland genoemd werd. Deze mensen
reisden naar de Verenigde Staten, Europa, Australië of andere landen in Zuidoost-Azië,
met name naar Singapore, de meest Chinese staat buiten China. Ze kunnen de intentie
hebben gehad daar voorgoed te blijven, maar in de meeste gevallen beschouwden zij hun
reis naar het buitenland als een vlucht. Het is mogelijk dat ze na verloop van tijd, als de
situatie in Indonesië is verbeterd, weer naar het land terugkeren.57
Informele zeehandel58 met de Nanyang59 vond reeds eeuwen geleden plaats en
bereikte zijn hoogtepunt nadat de Zuid-Song-dynastie (1127-1279) naar het zuiden werd
verdrongen en afhankelijk werd van zeehandel. Voor het binnenlands waterverkeer werd
een netwerk van kanalen gegraven. Er ontstond een gerespecteerde handelaarsklasse; dit
was in strijd met de confuciaanse hiërarchie, die handelaars op de laagste sport van de
maatschappelijke ladder plaatste.60 Tussen handelsreizen maken en migreren en trekken
lag slechts een klein verschil. Handelaars bleven overwinteren op hun plaats van
bestemming en bleven soms gedurende het hele jaar of langer weg. Zeehandel werd op
die manier voortgezet tijdens de Mongoolse overheersing. Grote vloten bezochten Java
en andere eilanden. Chinese contacten met vreemde landen breidden zich uit. Chinese
troepen voeren mee op diplomatieke expedities naar Sumatra en Java. Sommige bleven
achter omdat ze tegen de terugreis naar China opzagen. Zo kwamen er Chinese
nederzettingen in Indonesië tot stand. Tijdens de Ming-dynastie werd het volume van
buitenlandse handel sterk gereduceerd. Alleen onder keizer Zhu Di, ook bekend als
Yongle, de vierde zoon van de eerste Ming-keizer Zhu Yuangzhang (Hongwu), maakten
Chinese vloten tussen 1405-1433 grote expedities naar andere Aziatische landen en
Afrika onder bevel van de eunuch Zheng He (1371-1433),61 in Indonesië bekender onder
zijn Fujianse naam, Cheng Ho. Hij wordt ook vaak Sam Po Kong genoemd. Zheng He
was een moslim uit Yunnan wiens vader een hadji was. De schepen in zijn vloot waren
van een ontzagwekkende grootte62 en telden onder hun 28.000 manschappen behalve de
admiraals, kapiteins en roeiers (misdadigers die men uit de gevangenis had gehaald),
navigators en zogenaamde kompasmannen, ook 180 artsen, ambachtslieden en
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handwerkslieden: klamaaiers,63 zeilmakers, anker- en pompmakers, schilders,
timmerlieden, zelfs steenhakkers en steenkervers die aan de bouw van de Verboden Stad
gewerkt hadden en nu de taak kregen om gedenkstenen te vervaardigen.64 Zheng He deed
verschillende keren ook Indonesië aan.65 Hij bemiddelde in verschillende geschillen over
troonsopvolging en in conflicten tussen de plaatselijke ambtenaren en een Chinese
kolonie.66 Aan de kust van Sumatra, Java en Bali zijn om hem te vereren talrijke tempels
gebouwd.67
In de zestiende eeuw vaardigde de Chinese regering een verbod uit op buitenlandse
handel. Vanaf dat moment was iedere Chinees die zich buiten de grenzen waagde een
misdadiger. Fortuinzoekers die zich in het buitenland bevonden gaven er de voorkeur aan
er te blijven.68 De ommekeer in de politiek van de Ming-keizers was het gevolg van
allerlei omstandigheden, die door Gavin Menzies, een gewezen officier bij de Britse
marine, beschreven worden in zijn boek 1421, The Year China Discovered the World. In
1421 vond de inauguratie van de nieuwe hoofdstad Beijing plaats. Keizer Zhu Di
(Yongle) wilde met de bouw van de Verboden Stad de boodschap laten uitgaan dat de
Chinezen weer in zichzelf moesten geloven. Nog belangrijker was voor hem daarmee te
demonstreren dat de goden hem beschouwden als de rechtmatige bekleder van de
Drakentroon. De bouw van de Verboden Stad werd echter uitgevoerd ten koste van grote
offers. De honderdduizenden vakmensen die de stad bouwden moesten gevoed worden
met grote hoeveelheden graan. Dat werd met boten aangevoerd vanuit alle streken van
het land, die daardoor getroffen werden door voedseltekort en hongersnood. Om de
Verboden Stad en de immense vloot te bouwen werden enorme delen van het land
ontbost, ook Vietnam en Amman, waar de bevolking later in opstand zou komen tegen de
keizer. Op 9 mei 1421 brak er een hevige storm los boven de Verboden Stad. De bliksem
sloeg in en een groot gedeelte van de gebouwen werd in de as gelegd. Dit kon alleen
betekenen dat Keizer Yongle het mandaat van de hemel had verloren en dat de goden een
verandering van keizer wensten. De mandarijnen, die tijdens de regering van Yongle met
lede ogen moesten aanzien hoe hun macht was ovegegaan op de eunuchen, kwamen in
verzet tegen de keizer.69 Tot overmaat van ramp teisterde een verschrikkelijke epidemie
63

Klamaaien: de naden van een schip reinigen en vervolgens dichten.
Menzies 2002, pag. 65. Gedenkstenen herinnerend aan de komst van Zheng He werden o.a. gevonden bij Ruapuke in
Nieuw-Zeeland, in Cochin aan de kust van Malabar in India, bij Janela in de Kaapverdische eilanden en zelfs bij de
Matadi watervallen in de Congo. Menzies is ervan overtuigd dat ook de Dighton Rock in Massachusetts vervaardigd is
door Zheng He‟s steenkervers. De steen werd reeds in 1680 beschreven door een inwoner van die streek. Menzies vond
verder twaalf 'curious stones' in een klein gebied in Oost-Massachusetts. Voor hem zijn ze bewijzen van de vroege
aanwezigheid van Chinezen op het Amerikaanse continent.
65
Zheng He deed Sumatra aan tijdens zijn reizen in 1405-7, 1413-15, 1417-19, en 1421-22, en Java in 1405-5, en 143133. Gernet 1982, pag. 401. Setiawan, Kwa & Setiawan 1982, pag. 22-24 geven lichtelijk andere jaartallen.
66
Gernet 1982, pag. 401. In tegenstelling tot de traditionele visie op de reizen van Zheng He, namelijk dat ze
vriendschappelijke diplomatieke activiteiten waren, wil de historicus en Ming-deskundige Geoff Wade, werkzaam bij
de National University of Singapore, aantonen dat de reizen in feite militaire missies met strategische bedoelingen
waren. Volgens hem deed de Ming-regering aan „proto maritiem kolonialisme‟. Wade 2004.
67
Zheng He was een Mongool uit een dorp waar de inwoners moslims waren. Menzies 2002, pag. 21. De tempels in
Indonesië die ter ere van Zheng He zijn gebouwd, worden ook bezocht door moslims. In een boek dat over de oudste
tempel in Semarang is geschreven - oorspronkelijk was deze tempel een moskee - wordt verteld dat Zheng He en zijn
manschappen de bevolking leerden bidden en vasten naar moslims gebruik. Setiawan, Kwa & Setiawan 1982, pag. 3334. In Semarang wordt ieder jaar een processie gehouden om de komst van Zheng He naar die stad te herdenken. Het
verhaal 'Si Swan Nio' door J.W. Young (1895) speelt zich af tegen de achtergrond van die processie.
68
Pan 1998, pag. 49.
69
Aan het Chinese hof werden twee soorten functionarissen onderscheiden: de mandarijnen en de eunuchen. De
eunuchen stonden onder het onmiddellijk bevel van de keizer en regelden het huishouden aan het keizerlijk hof. Deze
64

52

De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië

het land en veroorzaakte in Fujian alleen al 174.000 doden. De bevolking in Amman en
Vietnam, die haar bossen had moeten opofferen voor de bouw van de Verboden Stad,
kwam in opstand. Zhu Di verloor de macht over zijn ministers, de mandarijnen. Bijna
onmiddellijk nadat hij in 1424 overleed, verbood zijn zoon Zhu Gaozhi alle zeereizen met
de grote schepen. Na zijn dood zette een periode van complete xenofobie in. Een vloed
van keizerlijke edicten verbood alle internationale handel en reizen naar het buitenland.
Iedere handelaar die het waagde zich bezig te houden met buitenlandse handel werd als
misdadiger berecht en terechtgesteld. Gedurende een tijd was zelfs het leren van een
vreemde taal of het onderwijzen van Chinees aan buitenlanders verboden.70
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Onthoofding van Chinese emigranten. China, einde negentiende eeuw.

Bijna anderhalve eeuw daarna, in het besef dat informele buitenlandse handel
winstgevend was, legaliseerde de keizer die in 1567 weer.72 Allerlei ontwikkelingen
verschoven de focus van Chinese handel van Midden-Azië naar de Zuidoostkust. Er
waren tussenhandelaars nodig, en de Fujianezen waren daar uitermate geschikt voor. Een
eunuchen regelden wie er toegang tot de keizer had en konden bijzonder veel macht en invloed verkrijgen. Daarnaast
kregen ze soms ook de leiding over militaire expedities of diplomatieke reizen, zoals Zheng He. Ze waren echter
berucht om hun corruptie. De mandarijnen waren de ambtenaren die de bureaucratie regelden. Ook zij stonden, als
keizerlijke adviseurs, zeer dicht bij de keizer. Tijdens de regering van Zhu Di‟s vader, Hongwu, hadden de mandarijnen
de macht in handen, maar dat veranderde onder Zhu Di, dit meer vertrouwen stelde in de eunuchen.
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van hen was Zheng Chenggong (Koxinga) en zijn vader Zheng Zhilong. Deze rijke
familie, met haar basis in Xiamen (Amoy), beheerde handelsnetwerken van Manila tot
Nagasaki. De Manchu‟s kwamen aan de macht. Koxinga bleef trouw aan de Mings en
maakte van Xiamen een verzetsbasis. Hij gebruikte Formosa als handelskolonie. Later
zou hij de Nederlanders van het eiland verdrijven. In 1684 trokken de Manchu‟s het
handelsverbod in, maar emigratie bleef verboden. In 1717 werd emigratie specifiek
verboden tot 1860, toen het verbod werd opgeheven. Pas tegen het einde van de
negentiende eeuw, in 1893, werd het verbod officieel ingetrokken.73
In 1567 legaliseerde China voor het eerst particuliere handel met ZuidoostAziatische havensteden zoals Manila, Hoi An (Faifo), Phnom Penh, Banten en Jacatra.
De Chinese jonkhandel floreerde als nooit tevoren en honderden Chinezen gingen ieder
seizoen aan land in de grote havens van Zuidoost-Azië met ladingen zilver en zijde. Dit
was de situatie toen de Nederlanders in Indonesië arriveerden. Ze troffen in 1600 een
kolonie van 3.000 Chinezen aan in Banten, in een afgescheiden gedeelte buiten de
stadswallen.74 De Ming-dynastie viel in 1644. De Manchu, een nomadenstam uit het
noorden, kwam aan de macht en stichtte de Qing-dynastie (1644-1912).75 Zij waren geen
Han-Chinezen, maar een nomadenstam uit het noordelijke gebied dat Manchuria heette.
De Manchu‟s maakten zich de Chinese cultuur eigen zodat ze, hoewel ze een minderheid
vormden, het volk gemakkelijker konden overheersen. Ze zetten bijvoorbeeld alle
confuciaanse rituelen en hoftradities voort. Ondertussen zorgden ze ervoor dat er geen
assimilatie tussen Manchu‟s en Chinezen plaatsvond. Han-Chinezen konden geen hoge
ambtelijke posities innemen en interraciale huwelijken waren verboden. Zoals de traditie
het voorschreef, tekenden de Manchu‟s de geschiedenis op van de vorige dynastie, de
Mings. De Manchu‟s leerden van het verleden: ze beveiligden het land tegen invasie van
buiten. Ze beschermden zich door aan te vallen. Door hun expansiedrift slaagden ze erin
China groter te maken dan het ooit tevoren geweest was. De Qing-dynastie zou China
regeren van 1644 tot 1912.
In 1759 beperkte de Qing-regering alle Europese handel tot de haven van
Guangzhou (Kanton). De Chinezen vormden daar hun eigen monopolistische gilde,
bekend als de Cohong (Chinees: gonghang, verenigde handelscompagnies): alle
Europeanen moesten hun handel via officiele Chinese agenten bedrijven. Slechts van
oktober tot maart waren ze gemachtigd zich in Kanton76 te vestigen. Dit was niet naar de
zin van vooral de Engelsen, die verslaafd waren geraakt aan een bepaald Chinees product,
namelijk thee. Ze zochten naar manieren om te betalen voor de thee zonder dat hun
zilvergeld het land uitvloeide, en vonden de oplossing in opium, het product dat in
Nederlands-Indië en in Indisch-Nederlandse romans een belangrijke rol zou spelen.
Opium werd pas in het begin van de twintigste eeuw op grote schaal in China
gecultiveerd. De Portugezen importeerden opium naar Fujian in de zeventiende eeuw
onder de Arabische naam afyun.77 Import van opium werd in 1729 door de Chinese
regering verboden. Het verbod werd uitgebreid tot het gehele rijk in 1731. Na de
bezetting van India door de Engelsen, op het einde van de achttiende eeuw en daarna,
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vond een verhoging plaats in het kweken van opium. De handelaars en arbeiders op de
suikerplantages op Java waren de eerste Chinezen die de gewoonte hadden opium te
schuiven.78 Deze introduceerden opium in Zuidoost-China, van waar de opiumrage zich
snel verspreidde over de rest van het vasteland via de uitgebreide binnenlandse
handelsnetwerken. De import van opium door China steeg in 40 jaar van 1.000 kisten tot
40.000 kisten. In 1830 en daarna waren er ongeveer 10 miljoen opiumverslaafden in
China. Het opiumgebruik was Keizer Daoguang (Tao Kwang) een doorn in het oog. Hij
probeerde het te verbieden, wat niet het gewenste effect had. Er werd druk gesmokkeld,
ook door de Engelsen. Behalve de lichamelijke en intellectuele schade die
opiumverslaving teweegbracht bij zijn gebruikers, die veelal bestonden uit lage
ambtenaren, had opiumsmokkel ernstige morele, politieke and economische gevolgen.
Draconische maatregelen waren nodig om het ingewikkelde, verwarde netwerk te
vernietigen, het resultaat van collusie op ieder niveau onder schippers, zeerovers annex
smokkelaars, koeriers, handelaren en ambtenaren. Bovendien had de opiumsmokkel de
Chinese economie verzwakt, terwijl die toch al te lijden had van de demografische druk
en de oorlogen op het einde van de 18de eeuw.79 Uiteindelijk besloot Daoguang
drastische maatregelen te nemen.80 Hij beval Lin Zexu (Lin Tze Hu) de hele
opiumhandel te onderdrukken. Er werd een besluit uitgevaardigd dat eenieder die in de
opiumhandel betrokken was, gestraft zou worden met de dood. De Engelsen moesten hun
hele voorraad inleveren. De keizer verbood alle handel met de Engelsen, maar toen het
Engelse parlement korte tijd daarna, in maart 1840, een expeditie naar China stuurde
bleek het al snel op een oorlog uit te draaien, de eerste zogenaamde Opiumoorlog die
twee jaar duurde en die China jammerlijk verloor. De prijs was hoog: volgens het
Vredesverdrag van Nanking moest China Hong Kong afgeven en vijf belangrijke havens
openstellen voor Engelse handelsschepen. Dat waren de havens van Xiamen (Amoy),
Guangzhou, Fuzhou, Ningbo en Shanghai. De tweede Opiumoorlog (1856-1860)
eindigde met de Conventie van Peking, waarin werd gestipuleerd dat het zuiden van het
schiereiland Kowloon aan de Engelsen moest worden afgestaan. De Conventie verklaarde
ook dat de Chinese keizer aan elke Chinees die dat wenste, toestemming moest geven om
in een Britse kolonie of in een ander vreemd land te werken, en met zijn gezin in te
schepen in de open havens. Ook voor Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten werden
later condities vastgelegd.
Bij het sluiten van het Verdrag van Nanking had China waarschijnlijk niet voorzien
welke verregaande gevolgen het op lange termijn voor China had. De zwakheid van
China tijdens de eerste Opiumoorlog kwam niet zozeer door de verouderde artillerie en
het gebrek aan strijdlust en discipline bij de keizerlijke troepen, maar eerder door de
politieke toestand van het land en de sociale malaise die spoedig tot uitbarsting zouden
komen in de Taiping-opstand.
Doorheen de geschiedenis zijn Chinezen altijd geëmigreerd. Bijna altijd betrof het
mensen die niet vrijwillig verhuisden, maar het land ontvluchtten in tijden van
wisselingen en crisis door de transitie van de ene dynastie naar de volgende. Bij het einde
van de Song-dynastie (einde 13de eeuw) vluchtten de Chinezen naar Annam. Toen de
Mongolen binnenvielen, emigreerden velen naar Vietnam, Cambodja, Siam en Indonesië.
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Toen de Ming-dynastie overging in de Qing en Formosa werd gereinigd van opposerende
machten (onder anderen Koxinga), namen de Ming-loyalisten de vlucht naar havens in
Zuidoost-Azië waar ze handel mee hadden gedreven. Tijdens de Qing-regering waren het
niet de Opiumoorlogen die de meeste schade aanrichtten en een emigratievloed
veroorzaakten, maar de Taiping-opstand (1850-1864). Een volgende aanleiding tot
emigratie waren de oorlogen tussen de Hakka‟s en de Kantonezen in Guangdong (18541868). De Qing-regering overleefde nog andere opstanden, maar was op alle terreinen
totaal uitgeput en viel zodoende makkelijk ten prooi aan buitenlandse machten. 81 De
laatste opstand, die onderdrukt werd niet door Chinese troepen maar door buitenlandse,
was de Boxer-beweging in 1900. Al deze conflicten en oorlogen eisten een zware tol.
China moest grote schadevergoedingen betalen aan de Engelsen en verhaalde die op het
volk, dat nog meer belastingen moest betalen. De sombere situatie had als gevolg dat vele
Chinezen hun heil zochten in een verhuizing naar plaatsen waar ze dachten een beter
leven te kunnen leiden.82
Tijdens de negentiende eeuw hadden grootschalige internationale migraties plaats.
China had een te groot surplus aan landbouwers. In allerlei landen werden binnenlanden
opengesteld en natuurlijke bronnen geëxploiteerd. De afschaffing van de slavernij in een
aantal landen, waaronder Engeland in 1834 en de Verenigde Staten in 1885, veroorzaakte
een tekort aan mankracht dat moest worden gecompenseerd. De Conventie van Peking in
1860 maakte het mogelijk dat duizenden Chinezen zonder gestraft te worden het land
konden verlaten om elders werk te zoeken. Een groot gedeelte van hen zou als
contractkoelie naar Sumatra vertrekken. De conventie had ook invloed op de status en de
mate van „Chineesheid‟ van de in Nederlands-Indië woonachtige Chinezen; vrouwen
waren nu immers ook gerechtigd te emigreren. Tijdens de resinificatie na 1900 zouden
onderwijzers uit China worden aangetrokken om de kennis van de peranakans van de
Chinese taal en cultuur bij te werken.
3.4. China en de overzeese Chinezen

De lange, veranderlijke geschiedenis van de houding van de Chinese regering tegenover
haar onderdanen in het buitenland, de overzeese Chinezen, kan niet los gezien worden
van haar relatie met andere landen en de toestand in China zelf. Die houding werd
gestuurd door een mengeling van ideologische, technologische en economische
veranderingen, diplomatieke relaties met andere landen en in het geval van de
Indonesische Chinezen vooral economische belangen.
Voordat de Ming-dynastie (1368-1644) aan de macht kwam was er geen verbod op
buitenlandse handel of buitenlandse reizen. Ook de Ming-keizer Yongle (of Zhu Di)
stond positief tegenover maritieme handel. Hij was degene die de immense handelsvloot
uitzond onder bevel van de eunuch Zheng He. Menzies is er zelfs van overtuigd dat
Zheng He Amerika „ontdekte‟ in 1421, meer dan zeventig jaar voordat Columbus dat zou
doen.83 Na zijn overlijden echter keerde China zich weer naar binnen. In 1567 werd een
keizerlijk verbod tegen emigratie weer opgeheven. Maar de Qing-dynastie (1644-1912)
die de Ming-keizers opvolgde, ging verder op de basis die gelegd was door de keizers na
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Yongle en stond niet welwillend tegenover emigratie. De regering verbood het haar
onderdanen in het buitenland te wonen, hoewel ze handel met het buitenland toeliet.
Vanaf 1717 vaardigde het hof een reeks besluiten uit die het de Chinezen verbood het
land te verlaten en opnieuw binnen te treden.
De Chinezen die in het buitenland vertoefden waren belast met een „image problem‟
in China. Ze werden in China beschouwd als deserteurs, verraders, rebellen en
samenzweerders. Door hun thuisland te verlaten, verwaarloosden ze hun, volgens de
confuciaanse leer, belangrijkste plichten als goede zonen. Ze lieten hun ouders in de
steek, zorgden niet voor de graven van hun voorouders en offerden niet aan hun
voorvaderen. In een besluit van 1727 gaf de keizer te kennen dat de meerderheid van de
Chinese emigranten „ongewenste elementen‟ waren. Dat zouden ze nog meer worden als
ze naar het buitenland vertrokken voor ongelimiteerde duur, omdat hun gedrag anderen
zou aanmoedigen hetzelfde te doen.84 Het beeld van de Chinese immigranten in Indië als
„ongewenste elementen‟ zal ook in de werken van veel Nederlandse schrijvers en
schrijvende ambtenaren te zien zijn en aanleiding zijn voor hun Europese personages om
zich onheus tegenover deze Chinezen te gedragen.
De achtergrond van de harde opinie van de eerste Qing-heersers over de emigranten
is te vinden in de geschiedenis van Koxinga, die de Mings trouw bleef en rebelleerde
tegen de Qings. Hij boorde financiële bronnen aan in het buitenland, waar hij ook hulp
zocht en kreeg voor de gevechten op zee. Ook toen Koxinga verslagen was, bleef het hof
vrezen voor zijn invloed in het buitenland, waar complotten gesmeed konden worden om
de regering omver te werpen. Om deze mogelijkheden tegen te gaan werden decreten
uitgevaardigd tussen 1656 en 1712, waardoor reizen naar en wonen in het buitenland
misdaden waren waar de doodstraf op stond. Toch schenen er nog mensen te zijn geweest
die terugkeerden naar China en ambtenaren die daarvan misbruik maakten om smeergeld
op te strijken of geld af te troggelen.85
Het verbod op emigratie was van kracht toen in 1740 tweederde van Batavia's
Chinezen om het leven werd gebracht door de Hollanders in een bloedige pogrom,
waarbij vrouwen noch kinderen werden gespaard. Toen de Chinese keizer daarvan door
een berouwvolle gouverneur-generaal, Adriaan Valckenier, op de hoogte werd gebracht,
was zijn reactie onverschillig. Hij gaf zelfs de schuld aan de slachtoffers. Deze waren
immers overtreders van de wet, die hun vaderland nooit hadden moeten verlaten.86
De Opiumoorlogen in 1839-1860 openden de poorten van China voor buitenlandse
ronselaars, die goedkope arbeidskrachten zochten. In 1860 schonk China, onder druk van
Engeland en Frankrijk, aan zijn onderdanen het recht om in het buitenland te wonen en
werken (dat was de reeds genoemde Conventie van Peking). Tussen 1845 en 1874
vertrokken Chinezen in drommen naar landen als Amerika, Cuba en Peru om daar als
koelies te werken. Terwijl handelaars in vroegere tijden veroordeeld werden als verraders
en rebellen, had men wel veel sympathie voor de zwoegende koelies. Chinese diplomaten
merkten tijdens hun buitenlandse reizen hoe slecht de koelies werden behandeld,
bijvoorbeeld in Peru, wat tot gevolg had dat de Chinese regering weigerde een verdrag te
tekenen met Peru om de aanvoer van Chinese koeliearbeid op te drijven.87
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In 1893 werd door de opheffing van het oude verbod op emigratie wettelijk het
recht van de Chinezen erkend om te emigreren en hun thuisland te bezoeken en
daarnaartoe terug te keren. Oei Tjie Sien, de vader van Oei Tiong Ham, die de
geschiedenis zou ingaan als de eerste miljonair in Azië, kwam in 1858 naar Semarang,88
en toen hij een grote firma had opgericht spaarde hij geld om aan de Manchu-regering af
te staan, opdat zij hem vergiffenis zou schenken en hij terug kon keren naar China om
zijn zoon voor te stellen aan de familie en het graf van zijn vader te bezoeken. 89 In zijn
tijd was het nog verboden om naar China terug te gaan.
Reeds voordat het verbod op emigratie was opgeheven, werd in 1877 het eerste
Chinese consulaat geopend in Singapore. Toen de Qing-dynastie in 1911 ten val kwam,
waren er al 46 consulaten.90 Deze waren voornamelijk opgezet om van overzeese
Chinezen (vooral van de handelaars) financiële steun te verzamelen voor de economische
ontwikkeling van China. De consulaten bevorderden de ontwikkeling van Chinees
onderwijs en de oprichting van Chinese handelskamers overzee.
Ook in Nederlands-Indië werd er aan het begin van de twintigste eeuw aandacht
geschonken aan onderwijs voor Chinese kinderen. Daar wordt later in dit hoofdstuk op
teruggekomen.
3.5. De Chinezen in Indonesië

Wanneer de eerste Chinezen zich in Indonesië kwamen vestigen is niet bekend. 'Probably
as far back as the dawn of history', denkt de peranakan-historicus Onghokham.91 Zeker is
dat er reeds Chinezen in Indonesië woonden voordat de Europeanen er voet aan wal
zetten. Hoewel geschiedenis niet echt in stukjes gehakt kan worden, zijn er periodes te
herkennen in de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, die uiteraard samen oploopt
met de geschiedenis van Indonesië, waarbij iedere periode aanvangt en eindigt met
ingrijpende sociaal-politieke veranderingen. Achtereenvolgens zullen vijf periodes
besproken worden.
1. Vóór 1600: de periode voor de komst van de VOC
2. 1600-1799: de periode van de VOC (Oost-Indië)
3. 1800-1879: Nederlands-Indië en het einde van het cultuurstelsel
4. 1880-1941: de ‟liberale periode‟, de opkomst van de ethische politiek en het Chinees
nationalisme92
5. 1942-1950: de Japanse bezetting en de Indonesische vrijheidsstrijd.
3.5.1. Vroege geschiedenis tot 1600

De aanwezigheid van de Chinezen in Indonesië en de invloed daarvan op het leven in de
archipel kent een lange geschiedenis. Volgens Go Gien Tjwan, een antropoloog die mede
de onafhankelijkheid van Indonesië voorbereidde, bezochten reeds in het begin van de
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christelijke jaartelling een groot aantal Chinezen de Indonesische eilanden.93 De eerste
geschreven teksten over de Indonesische archipel waren het werk van Chinezen.94
Volgens deze bronnen woonden er al Chinezen in Indonesië ver voordat de Portugezen en
Nederlanders er voet aan wal zetten. Coppel meldt dat kleine Chinese nederzettingen
reeds bestonden in Indonesië lang voor de komst van de Europeanen, in het bijzonder in
de havensteden langs de noordkust van Java.95 Gonggryp baseert zich ook op Chinese
bronnen als hij in zijn Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië stelt dat
reeds in de zevende eeuw Chinezen in de archipel gevestigd waren, hoewel ze er in 440
nog niet waren, want de Chinese reiziger Fa Hien vermeldt niets omtrent aldaar
gevestigde Chinezen.96
De eerste Chinezen kwamen naar de Archipel om er handel te drijven. Eeuwen
geleden gebruikten zij Indonesië reeds als tussenstation voor hun handel met India en het
Midden-Oosten. Later begonnen ze exotische producten van de eilanden te verzamelen
om er medicijnen van te maken. Langzamerhand schoten kleine nederzettingen wortel,
opgezet op belangrijke plaatsen, waar handelaren en ambachtslieden – en volgens
Heidhues ook piraten – zich kwamen vestigen.97 Slechts in schaars bewoonde gebieden
zoals West-Kalimantan, het noordwesten van Java en het zuidoosten van Sumatra, met
name in Bangka en Belitung, konden de Chinezen als landbouwers leven, zoals ze dat
volgens traditie in China deden.98 In de voor-Nederlandse periode had de Chinese handel
in Indonesië een internationaal karakter, maar ook toen waren er al Chinezen die
landbouwproducten kochten en verkochten op de binnenlandse markt, Chinezen die
ambachtslieden waren en Chinezen die in de productie van suiker en arak betrokken
waren.99 Na de komst van de Nederlanders zouden de Chinezen meer als
tussenhandelaars fungeren voor de Nederlanders.
Tijdens de Mongoolse Yuan-dynastie (1280-1368) ontving Kertanegara, de koning
van het Hindoe-koninkrijk Singosari in Oost-Java, verschillende keren een afgevaardigde
van Kublai Khan, die in zijn streven tot expansie ook Sumatra en Java tot onderwerping
wilde brengen. Tijdens het laatste van de vier bezoeken, in 1289, verwondde Kertanegara
de commandant van de Mongoolse troepen, Meng Ch‟i. 100 In 1293 stuurde Kublai Khan
20.000 soldaten naar Java om Koning Kertanegara voor zijn oneerbiedigheid te straffen,
maar toen was Kertanegara reeds door Jayakatwang, heerser van het Kediri-koninkrijk,
gedood. Kertanegara‟s schoonzoon, Raden Wijaya, slaagde erin de Chinese troepen te
manipuleren en ze te gebruiken voor zijn eigen belangen. Hij versloeg Jayakatwang met
behulp van de Chinese soldaten en stichtte een nieuw koninkrijk, Majapahit. Duizenden
Chinese soldaten sneuvelden op Java, maar er waren er ook die gevangengenomen
werden door de Javanen of vrijwillig achterbleven omdat ze de terugreis naar China niet
wilden aanvatten. Het is logisch aan te nemen dat de achtergebleven Chinezen hun eigen
technologieën toepasten in hun nieuwe land. Deze episode, betoogt historicus en
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Zuidoost-Azië-specialist Anthony Reid in The Encylopedia of Overseas Chinese,
markeerde niet alleen het ontstaan van een nieuw koninkrijk, maar bracht ook een
belangrijke inbreng van Chinese technologie naar Java, in het bijzonder voor
scheepsbouwtechnieken en muntslag.101 Majapahit wordt als het machtigste koninkrijk
beschouwd dat ooit in Indonesië bestaan heeft. Het besloeg ongeveer het gehele gebied
dat nu Indonesië is. Er wordt gezegd dat het volk tijdens de periode van Majapahit (eind
dertiende eeuw tot begin zestiende eeuw) welvarend was en niets tekort kwam, en dat de
wetten en rechten zonder uitzondering werden toegepast. De grootsheid van Majapahit
wordt toegeschreven aan de vooruitgang van de landbouw, waarbij gebruik werd gemaakt
van een geavanceerd irrigatiesysteem en een uitgebreid internationaal handelsnetwerk.102
Java maakte een snelle groei door als maritieme macht. Het is aannemelijk dat het
daarvoor steunde op de kennis en ervaring van de zeemannen, kapiteins en
scheepseigenaars die de zeeroutes reeds bevoeren en die onder de heerschappij van
Majapahit verenigd waren. Deze werden gedomineerd door zeelieden en handelaren van
Chinese afkomst die plaatselijke bases in de Archipel hadden opgezet en door moslim
handelaren die zich oostwaarts verspreidden vanuit hun centra in Pasai en Oost-Java.
Hoewel de openheid van China tijdens de regering van de Ming-keizer Yongle niet
van lange duur was, had ze een belangrijke groei van het aantal Chinezen in de Nanyang
tot gevolg, alsook van de mogelijkheden voor de plaatselijke nieuwe heersers om
contacten aan te knopen met het Chinese rijk. Er is bewijs van het bestaan van sterke
Chinese handelscommunes op Java en Sumatra in de vroege vijftiende eeuw. De
expedities van Zheng He markeerden een beginpunt in de „eeuw van de handel‟ in
Zuidoost-Azië.103 Zijn vloot stimuleerde de verbouwing van peper, kruidnagel en
nootmuskaat – precies die producten die respectievelijk een eeuw en twee eeuwen daarna
de Portugezen en Nederlanders naar Indonesië trokken. Na 1450 was de belangstelling
van de Ming-keizers voor Zuidoost-Azië tot op een dieptepunt gedaald. Gedurende deze
tijd van relatieve isolatie vermengden zich de overzeese Chinezen met de internationale
gemeenschap in de Zuidoost-Aziatische havensteden. Vaak voerden Chinezen de taak uit
van syahbandar, „meester van de haven‟, wier verantwoordelijkheid het was leges te
heffen104 en het havenverkeer te regelen in naam van de plaatselijke regeerder. Ze
introduceerden de handelaren bij de bendahara, de schatmeester, en hielpen de
handelaren met het zoeken van een pakhuis. De syahbandars vervulden aldus een zeer
belangrijke functie.105 Syahbandars waren er bijvoorbeeld in de havens van Banten en
Atjeh.106 Ook in latere eeuwen bleef de rol van de syahbandar groot. De syahbandar
wordt weleens beschouwd als voorloper van de pachters, waarvan een belangrijk deel uit
Chinezen bestond.
Volgens Heidhues had het sultanaat Banten in de zestiende eeuw een belangrijke
pacinan, een Chinese wijk, die tegelijkertijd handelscentrum was en gescheiden was van
het hof van de sultan en de moskee die het politiek-religieuze centrum uitmaakten.107 De
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Chinese handelaren uit Banten en handelaren uit India handelden in peper en andere
producten en ruilden die met goederen uit diverse Aziatische landen. Er was een
dagelijkse markt die een grote aantrekkingskracht had op buitenlandse handelslieden.
Tijdens de regering van de bupati (regent) van Banten, Pangeran Aria Rana Menggala,
speelden de Chinezen een belangrijke rol in het economische en politieke leven.108
Op het moment dat de Portugezen arriveerden (1509) werden de Chinezen niet meer
als een separate groep beschouwd in het Zuidoost-Aziatische eilandenrijk.109 Daar zouden
de Nederlanders verandering in brengen. De Nederlandse politiek met betrekking tot de
Chinezen zou deze minderheid vorm geven en haar plaats in de Indonesische
samenleving totaal veranderen in zowel cultureel als economisch en politiek opzicht.110.
Het is daarom merkwaardig dat de historicus H.W. van den Doel in Het Rijk van
Insulinde bij een plaat waarop enkele Javanen rijdend op buffels te zien zijn als
commentaar plaatst: „Het rustige Javaanse landleven, dat door het optreden van de
Chinezen in de Javaanse vorstenlanden werd verstoord‟.111
3.5.2. De Chinezen in Oost-Indië: 1600-1799

De Nederlanders richtten in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op en
concurreerden aldus met de Portugezen, die de specerijenhandel beheersten. Tegen 1619
vestigden de Nederlanders zich op Java door hun hoofdkwartier op te slaan in Batavia. In
1624 richtten ze een handelspost op in Formosa, van waar ze later werden verdreven door
Koxinga. In beide kolonies maakten ze op vele manieren gebruik van de Chinezen en
„were not above sending fleets to coastal China to shanghai Chinese men, women and
children to the Indies‟.112 Chinezen waren onmisbaar voor het functioneren van Batavia,
zoals Jan Pieterszoon Coen al vroeg merkte.113 Ze traden niet alleen op als
tussenhandelaren114 en winkeliers, maar waren ook bevoorraders voor de Nederlanders.
Een kolonie van Chinese landbouwers buiten de stadsmuren van Batavia produceerde
vers voedsel voor de stad. In de achttiende eeuw plantte ze ook suikerriet om te distilleren
tot arak of rum. Havenkoelies, bijna allemaal Chinezen, droegen en verplaatsten de
vrachten en vele ambachtslieden waren Chinees. Batavia‟s beroemde kanalen werden
door Chinese aannemers en Chinese werklieden gegraven en zij waren het ook die de
meeste huizen bouwden. Er was een tijd dat de Chinezen de munten sloegen.115
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De Chinese nederzettingen waren net als andere kolonieën van vreemde herkomst
georganiseerd in groepen onder hun eigen hoofdmannen. Deze politiek werd tot het begin
van de twintigste eeuw voortgezet. De hoofdman (kapitan genoemd) was
verantwoordelijk tegenover de VOC voor het innen van belastingen van de Chinezen. Hij
moest zijn mensen in de hand kunnen houden. De kapitans waren mannen met gezag, de
meest invloedrijke en rijkste mannen in de Chinese gemeenschap, maar ze moesten
uiteraard ook goed kunnen samenwerken met de Nederlanders.
Een ander koloniaal gebruik dat reeds in Batavia was begonnen was het
pachtsysteem. Hierbij kocht een pachter voor een bepaald bedrag (vooral voor de
opiumpacht was dat bedrag bijzonder hoog) het monopolie voor de verkoop van een
bepaald product of een bepaalde dienstverlening van de VOC af (later van de NederlandsIndische regering). De opbrengst boven die pachtsom mocht hij voor zichzelf houden.
Het pachtsysteem ging met allerlei misbruiken gepaard zowel door de pachters, die
meestal van Chinese afkomst waren, als door de Nederlanders. Beide zijden profiteerden
van het systeem, ten koste van de inheemse bevolking. In de twintigste eeuw werd het
pachtsysteem afgeschaft. De Nederlandse regering echter bleef, zonder pachters,
sommige monopolies behouden die nog grotere sommen opbrachten dan het
pachtsysteem. En de inheemse bevolking bleef doelwit en slachtoffer. In IndischNederlandse literatuur wordt vaak gewag gemaakt van deze pachters, daarom zal aan dit
systeem verder extra-aandacht worden geschonken.
Mede door de uitbreiding van de suikerindustrie maakte de Chinese bevolking van
Batavia een snelle groei door in de volgende jaren. Chinese jonken bezochten ieder jaar
de haven, en vele Chinese immigranten kwamen zich buiten de stadsmuren vestigen.
Toen de suikerfabrieken door economische problemen moesten sluiten, kwamen de
werkers in opstand. De kapitan kon zijn volk niet onder controle houden, de Nederlanders
reageerden in paniek met moorden. Batavia werd een „treurtoneel‟, de Chinezen „een
rampzalig volk, te onrecht ter dood gebracht‟.116 Er werd geschat dat 10.000 mensen,
ongeveer twee derde van de Chinese bevolking, het slachtoffer werden van de moord op
de Chinezen in 1740. Dit feit liet de Chinese keizer volkomen koud. De Chinezen waren
immers misdadigers die niet anders verdienden, omdat ze hun land en hun voorouders
ontrouw waren geweest door te emigreren. Bijna onmiddellijk na de moordpartij,
beseffend dat ze niet zonder de Chinezen kon, begon de regering opnieuw Chinezen aan
te sporen naar Batavia te komen. Aan het einde van de achttiende eeuw waren de
Chinezen wederom de grootste bevolkingsgroep in Batavia.
Aanvankelijk waren de Chinese immigranten alle van het mannelijk geslacht, omdat
het vrouwen door de Manchu‟s verboden was te emigreren. De moslims onder de mannen
namen inheemse vrouwen, terwijl niet-moslims Balinese slavinnen namen die er geen
bezwaar tegen hadden varkensvlees te bereiden.117 Anderhalve eeuw daarna wordt in
Chinees-Maleise romans verteld dat ook niet-moslims onder de Chinezen moslimvrouwen tot vrouw namen en ze zelfs huwden.118 Toch bleven deze mensen in
industrie in China een grote bloei kenden. Onder de munten waren ook de bekende ronde munten met een vierkant gat
in het midden, die nu nog gebruikt worden door Balinezen voor religieuze en decoratieve doeleinden.
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belangrijke mate hun chineesheid behouden. Mannen die het zich konden verloorloven
stuurden hun zonen naar China, en toen de Chinese gemeenschap in Indonesië groter in
omvang werd, huwden ze hun kinderen met elkaar uit. Dochters waren een kostbaar bezit
en werden meestal verborgen voor vreemde ogen. Door hun dochters uit te huwen aan de
zoons van vooraanstaande Chinezen werden zakelijke en politieke verbintenissen
gesloten.119
Een belangrijke factor in het in stand blijven van het Chinese karakter van de
Chinezen was het reglement van de Nederlands-Indische regering dat Chinezen in aparte
wijken moesten wonen, het zogenaamde „wijkenstelsel‟. Dat was niet om de Chinezen te
beschermen, maar om de opbrengsten van de Chinezen voor de Nederlanders veilig te
stellen. De Chinezen moesten kunnen onderscheiden worden van de andere mensen.
„After all‟, stelt Heidhues, „Chinese paid more taxes than did natives, and they provided a
lion‟s share of the VOC‟s internal revenues‟.120 In 1717 en in 1766 werd het de Chinezen
verboden buiten hun groep te huwen. Zelfs Chinezen die zich bekeerd hadden tot de
Islam waren daarmee niet inheems geworden.121
3.5.3. De Chinezen tijdens de koloniale periode van 1800-1879

De periode van 1800 tot 1879 was een periode waarin Nederland het onderste wilde halen
uit de kan die Indië genoemd werd, maar ook een van nieuwe inzichten. Het was de
periode van de landrente en het cultuurstelsel, van rijke landeigenaars, van ijverige
Chinese tolwachters en pachters die een groot deel van de winst voor Nederland in 's
lands kas brachten en zich hierdoor, zo drukt Van den Doel het uit, uitermate geliefd
maakten bij het gouvernement en bijzonder gehaat bij de Javaanse boerenbevolking,125
van Multatuli en de Max Havelaar, van allerlei reglementen die de vrijheid van vooral
Chinese inwoners sterk beperkten, van de Java-oorlog en de kongsi-oorlogen op Borneo.
Teksten over de negentiende-eeuwse Chinezen in Nederlands-Indië gaan, als ze
door Nederlanders geschreven zijn, voornamelijk over de rol van de Chinezen als
uitzuigers van het Javaanse volk. Als de geschiedenis door mensen van Chinese afkomst
wordt opgetekend, of Europeanen die de Chinezen genegen zijn, wordt er verteld over de
vele vrijheidsbeperkende regels waaraan de Chinezen onderworpen waren. Blijkbaar zijn
het twee keerzijden van dezelfde medaille.
De Java-oorlog, in Indonesië „Perang Diponegoro‟ (de oorlog van Diponegoro)
genoemd, brak los in 1825 en duurde tot 1830. Aan het begin van de Java-oorlog, op 23
september 1825, deed het leger onder bevel van Raden Ayu Yudakusuma, echtgenote van
de Regent van Wirasari, een aanval op Ngawi, een kleine stad op de grens tussen
Midden- en Oost-Java. Vele Chinezen – rijsthandelaars, kleine handelaars,
ambachtslieden en koelies – werden gruwelijk vermoord. Degenen die zich konden
redden vluchtten naar de kuststreek in het noorden van Java. Benny Setiono, schrijver van
het tot nu meest omvangrijke boek over de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië,
Tionghoa dalam Pusaran Politik (2002), vraagt zich af waarom. Er heerste immers van
voorgekomen, dat een Chinees op Java wettig huwde met een inlandse vrouw, als ware deze een gelijke die voor
hoofdvrouw in aanmerking kon komen. Fromberg 1911, pag. 4. Meer hierover in subhoofdstuk 4.6. in dit proefschrift,
dat over de vrouwen gaat.
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oudsher een goede verstandhouding tussen de Javanen en de Chinezen. Raden Ayu
Yudakusuma leende vaak geld van de Chinezen, en veel Chinezen vochten mee aan de
kant van Prins Diponeogoro; ze leverden zilvergeld, opium en wapens aan het Javaanse
leger toen die tegen de Nederlanders oorlog voerden. Bovendien streden Chinezen zij aan
zij met de Javanen.126
Het antwoord op Setiono's vraag is wellicht te vinden in Het Rijk van Insulinde van
Van den Doel, en in het artikel van Anthony Reid, „The origins of revenue farming in
Southeast Asia‟. Bij het uiteenzetten van de oorzaken van de Java-oorlog vermeldt Van
den Doel dat in de Javaanse Vorstenlanden Europeanen en Chinezen landerijen huurden
van de Javaanse vorsten en van inheemse ambtenaren die in apanages127 werden
uitbetaald. De Chinese huurders verwierven op die manier ook soevereine rechten,
waaronder het recht herendiensten te laten verrichten door degenen die op hun
landgoederen woonden.128 Misschien veroorzaakte deze gang van zaken reeds
ontevredenheid bij de Javanen. Ook de Soesoehoenan van Soerakarta maakte bepaalde
delen van zijn gebied tot apanage ten behoeve van zijn eigen familieleden. Het bestuur
over deze apanages, waarbij ook het recht tot het heffen van belastingen behoorde, werd
in handen gegeven van demangs. Volgens Van den Doel waren deze districtshoofden
vaak niet van Javaanse, maar van onder meer Chinese komaf, „die bepaald niet
toegeeflijk tegenover de boeren optraden‟.129 De boeren werden hierdoor gedwongen een
steeds hogere belasting te betalen, waardoor hun economische positie verslechterde.
Van den Doel heeft het ook over de tolpoorten. Na de bestorming van de kraton van
Jogjakarta in 1812 door het Engelse leger als gevolg van een conflict met Sultan
Hamengku Buwono II, eiste de Britse luitenant-gouverneur Raffles de inkomsten van de
markten en de tolpoorten op voor de koloniale regering. Het beheer van deze markten en
tolpoorten werd verder verpacht aan Chinezen. De Javaanse boeren moesten nu overal
tolgeld betalen, zodat de tol die uiteindelijk in rekening werd gebracht vaak hoger was
dan de totale waarde van de naar de markt vervoerde producten. Het optreden van de
Chinezen zorgde ervoor dat het bedrag dat het koloniale gouvernement vanuit Jogjakarta
tussen 1812 en 1824 ontving met meer dan 700 percent toenam. Chinezen handhaafden
ook het gouvernementsmonopolie op de verkoop van opium en het organiseren van
gokspelen. Alleen zij kregen vergunning speelhuizen en opiumkitten te exploiteren.130
Volgens Van den Doel hadden de Javaanse boeren tot 1755 nooit met iets als
tolpoorten te maken gehad. Reid echter toont aan dat reeds in de zeventiende eeuw de
Javaanse hoofden hun voordeel trokken uit het opereren van het systeem van de
tolpoorten. Amangkurat I verving de Javanen die de havens hadden bestuurd vanaf 1660
met syahbandar uit het handelaarsmilieu. Deze „meesters van de haven‟ waren vaak
Chinezen, en hun functie onder de vorst van Mataram geleek meer op die van pachters
dan ambtenaren of vazallen. Onder Amangkurat II werden deze functies na 1680 geveild
aan de hoogste bieder, en omvatten zowel de gewone monopolies van markten, wagen, de
productie van arak (een distillaat uit suikerriet) en dobbelen onder de Chinezen als
havengelden. Amangkurat was tijdens zijn verblijf in Japara in 1677-1678 zeer onder de
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indruk van de wijze waarop de VOC inkomsten haalde van Chinese pachters van
havenleges. Hij breidde het systeem uit naar zijn tolpoorten, veerponten en markten, eerst
langs de noordkust maar later ook over het gehele binnenland.131
Het jaar 1755, dat door Van den Doel wordt genoemd als eerste kennismaking van
de Javanen met het verschijnsel tolpoorten, is ook het jaar waarin het Verdrag van
Giyanti132 werd getekend. Dit verdrag maakte een einde aan de burgeroorlogen op Java
die het gevolg waren van de opstand van de Chinezen die zich uit Batavia hadden kunnen
redden en de massamoord op de Chinezen in 1740 overleefd hadden. Deze overgebleven
Chinese rebellen hadden verschillende langs de noordkust gelegen steden belegerd. Zij
kregen steun van Sunan Paku Buwana II van het hof van Kartasura, die hierin een kans
zag om zich van de Compagnie te ontdoen. Toen echter de belegering van Semarang
mislukte, keerde Paku Buwana zich weer tot de VOC om hulp. Uiteindelijk slaagden de
Compagnietroepen erin de Chinezen te verslaan. Paku Buwana werd in zijn ambt
hersteld. Maar andere leden van de aristocratische familie vervolgden hun opstand. De
broer van de koning, Mangkubumi, voegde zich bij de rebellen. In 1755 sloot Koning
Mangkubumi het Verdrag van Giyanti met de VOC en sloot vrede met Sunan Paku
Buwana III, de opvolger van Sunan Paku Buwana II.
Meteen daarna sloot Sultan Mangkubumi een overeenkomst met To In, de Kapitein
der Chinezen van Mataram, om alle tolpoorten in zijn domein te verpachten. De winst
was groter dan die van de opiumpacht. Het is niet te verwonderen dat dit systeem zeer
aantrekkelijk werd gevonden door de heersers, omdat het geen kapitaal en geen
ingewikkelde bureaucratie behoefde. Bovendien hield het de economische macht uit de
handen van de Javaanse aristocratie die een gevaar konden vormen voor het regime, zoals
al was gebleken. De overijverige tolpoortwachters hadden zich echter de haat van de
Javaanse bevolking op de hals gehaald. Tijdens de eerste maanden van de Javaanse
oorlog in 1825 werden zoals reeds vermeld vele Chinezen, en niet alleen tollenaars,
gedood door de Javaanse rebellen.133 Men kon volgens Van den Doel van pogroms
spreken. In Ngawi (Oost-Java) werd de complete Chinese bevolkingsgroep
uitgemoord.134
Ondertussen was ook in Borneo, met name in de Westerafdeling, een conflict aan
de gang. In het midden van de achttiende eeuw hadden de Maleise sultans de Chinezen
uitgenodigd om op eigen kosten de grond te ontginnen voor goud. De Chinezen vormden
kongsi‟s, in het begin waarschijnlijk bedoeld als vennootschappen van gouddelvers. Deze
kongsi‟s werden echter hoe langer hoe machtiger en weigerden zich te onderwerpen aan
de Nederlandse heerschappij. Bloedige conflicten waren daarvan het gevolg. Ook hier
kwamen de Nederlanders als overwinnaars uit de strijd. In 1885 stonden alle Chinezen
aan de westkust van Borneo onder rechtstreeks bewind van de koloniale macht.135
De Chinezen moesten gehoorzamen aan allerlei vrijheidsbeperkende reglementen
van overheidswege. De status van de Chinezen die in Nederlands-Indië geboren waren,
werd in de grondwet van Nederlands-Indië van 1854 gelijkgesteld aan die van de
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inheemsen.136 Deze wet bepaalde dat met Inlanders werden gelijkgesteld de Arabieren,
Moren, Chinezen en alle anderen, die Mohammedanen of heidenen waren. In 1855
werden zij voor het Europese burgerlijk en handelsrecht apart geclassificeerd als
Vreemde Oosterlingen, maar pas in 1906 werden Vreemde Oosterlingen ook wettelijk
een aparte groep, waardoor de tweedeling in de koloniale maatschappij plaats maakte
voor een driedeling: Europeanen en daarmee gelijkgestelden, Inlanders en Vreemde
Oosterlingen.137 Volgens G.K.N. Liem, die deze reglementen heeft besproken in haar
thesis, speelden verschillende motieven, die meestal verband hielden met de politieke of
economische doelstellingen van de centrale overheid, een rol bij het opstellen van de
regelingen.138 Hoewel de Chinezen als Vreemde Oosterlingen vanaf 1855 aan het
Europese burgerlijk en handelsrecht werden onderworpen (met uitzondering van het
familie- en erfrecht), moesten ze voor strafzaken voor het gerecht verschijnen dat
bestemd was voor de inheemsen.139
De inlandse rechtspraak vond plaats op twee niveaus: de Landraad als de gewone
rechter voor de Inlandse bevolking, en de gerechten zoals de Regentschapsgerechten, de
Districtsgerechten en de Politierechtspraak of Politierol.140 Het zou ons te ver voeren om
hier over hun respectieve bevoegdheden uit te weiden, maar over de politierol dient
gezegd te worden dat het vooral deze rechtspraak was die aanleiding gaf tot klachten van
de Chinese gemeenschap. Het was voor de politierol moeilijk om recht te laten gelden
door de grote macht en willekeur van de rechters.141 Pieter Hendrik Fromberg, lid van de
Raad van Justitie en voorzitter van de Landraden in verscheidene steden, betoogt dat de
politierol ten tijde van het cultuurstelsel werd gehandhaafd als een krachtig middel om de
politiek van onderwerping en uitbuiting te ondersteunen. Om het cultuurstelsel te doen
gelukken was totale inspanning van de bevolking noodzakelijk, en daartoe was het nodig
een oude Aziatische vorm van bestuur te handhaven, bestaande in absolute macht van de
gouverneur-generaal en zijn residenten, en daartegenover, van de kant van de bevolking,
een blinde gehoorzaamheid aan de autoriteiten.142 Voor de politierol werd recht
gesproken door een bestuursambtenaar, chef van de politie, zonder verplichting om
getuigen te horen en, indien hij dat wel deed, zonder verplichting om ze te beëdigen, met
dadelijke tenuitvoerlegging van zijn uitspraak. Het laat zich gemakkelijk begrijpen, aldus
Fromberg, welke tendens een dusdanige rechtspraak krijgt, maar ook wat een haat zij
opwekt, wanneer zij wordt uitgeoefend door een bestuursambtenaar die in Chinezen
undesirables ziet.143 In 1914 kwam er een einde aan de zo gehate en gevreesde
politierol.144
Wat betreft woonwijken moesten de Chinezen, zoals reeds vermeld, zich
onderwerpen aan strenge regels. Voor Vreemde Oosterlingen bepaalde een wet die in
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1854 tot stand kwam, dat zij zoveel doenlijk in afzonderlijke wijken moesten wonen
onder leiding van hun eigen hoofden.145 Volgens Liem ging men er blijkbaar vanuit dat
het belang van de inheemse bevolking eiste dat met name de Chinezen uit de desa werden
geweerd. Aangenomen werd dat zij vanwege hun overwicht op de inheemse bevolking,
niet alleen als gevolg van een beter handelsinzicht maar ook als onbarmhartige
geldschieters en verkopers van opium, een slechte invloed zouden uitoefenen op de
dorpsbewoners.146 Voor de Preanger regentschappen, de Vorstenlanden en Madura
golden bijzondere voorschriften. Liem wijst erop dat er allerlei afwijkingen van het
verplicht wonen van de Chinezen in bepaalde wijken werden toegepast, al naargelang de
economische voordelen die dat zou opbrengen voor de regering.
Om het onderscheid tussen de inheemse bevolking en de Chinezen compleet te
maken, moesten de Chinezen zich op de Chinese manier kleden: het werd in 1872
uitdrukkelijk verboden zich in het openbaar te vertonen, vermomd of verkleed in een
andere klederdracht dan die van de eigen landaard. Voor mannen betekende dat dus dat
ze de gehate „staart‟, hen door de Manchu‟s opgelegd,147 moesten dragen. Deze regeling
was tot in de twintigste eeuw van toepassing in China en in Nederlands-Indië.148 Men
wilde daarmee voorkomen dat onder anderen Chinezen, ook al waren zij tot het
Mohammedaanse geloof overgegaan, zich ongemerkt met de Inlandse bevolking
vermengden, of door het aannemen van de klederdracht van de eigenlijke Inlanders de
bepalingen omtrent de reispassen ontdoken.149 De reeds genoemde suikerkoning Oei
Tiong Ham vroeg in 1889 toestemming van de Nederlandse gouverneur om westerse
kleding te mogen dragen. Later kreeg hij ook vergunning om te mogen verhuizen van de
Chinese wijk naar zijn landgoed.151 Hij was de eerste Chinees die daartoe toestemming
verkreeg.
Behalve dat ze moesten gehoorzamen aan het wijkenstelsel en aan regels
betreffende de kleding, moesten de Chinezen een hogere belasting betalen en waren ze
onderworpen aan het passenstelsel.152 Een regeling van 1816 bepaalde dat Inlanders en
inwoners die later als Vreemde Oosterlingen werden beschouwd in het bezit moesten zijn
van een pas die geviseerd moest worden door de autoriteiten in ieder district waar zij
doorheen reisden. In 1818 kwam een nieuwe regeling die veel minder strikt was, maar in
1834 werd, mogelijk vanwege het toen ingevoerde cultuurstelsel, het recht tot wonen en
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reizen van op Java gevestigde niet-Europeanen weer aanzienlijk ingekort.153 Pas vanaf
1914 werd het reizen voor Vreemde Oosterlingen over geheel Java en Madura, de
Vorstenlanden inbegrepen, vrij verklaard.154 In 1919 kwam voor Java en Madura bij
ordonnantie eindelijk ook de woonvrijheid voor de Vreemde Oosterlingen en het einde
van het wijkenstelsel. Twee jaar eerder al besloot het gemeentebestuur van Semarang om
de grenzen van de Chinese wijk te doen samenvallen met die van de gemeente, waardoor
het wijkenstelsel in Semarang in feite werd opgeheven.158
De beperking van bewegings- en woonvrijheid en het gebrek aan rechtszekerheid
zorgde voor grote ontevredenheid onder de Chinezen, ontevredenheid die in het begin
van de twintigste eeuw belangrijke veranderingen zou doen ontstaan in de houding van
deze bevolkingsgroep tegenover de koloniale regering.
3.5.4. De Chinezen rond 1880-1941: de opkomst van de ethische politiek en
het Chinees nationalisme

Voor de gemiddelde bestuursambtenaar waren Chinezen bijna per
definitie parasitaire elementen, uitzuigers van de inheemse bevolking.
Hoewel het gouvernement in de negentiende eeuw van hun diensten
als pachters van belastingen en monopolistische rechten met graagte en
profijt gebruik maakte, poseerden de bestuursambtenaars tegelijkertijd
als de natuurlijke beschermers van de inheemse bevolking tegen
Chinees machtsmisbruik. Met de komst van de ethische politiek, die
het belang van de bevolking centraal stelde, ontwikkelde het bestuur
een uitgesproken anti-Chinese houding. Margadant noemde de
Chinezen „een kanker‟, „gespuis‟ en „hyena‟s‟. Abendanon sprak
honend over „het edele genus Vreemde Oosterlingen‟ die „den inlander
tot een prooi hunner hebzucht makten‟, als „ware roofvogels‟.
Daarentegen werden Chinezen in de landbouwindustrie en bij de bouw
van infrastructurele werken als waardevolle en zelfs onmisbare
arbeidskrachten beschouwd. Zo kwam de hoofdingenieur De Bordes,
die bij de aanleg van de eerste spoorlijn op Java ervaring opdeed met
Chinese opzichters en ambachtslieden, ondanks allerlei strubbelingen
tot een bijzonder positief oordeel. Hij noemde hen „de beste arbeiders
der wereld‟. “Het is een volk, dat in Indië eene groote toekomst heeft.
Zuinig, ijverig, slim, veel meer ontwikkeld dan de Inlanders, en
geschikt om in een tropisch klimaat hard te werken, heeft het alle
eigenschappen om een overheerschend ras in die landen te worden.”
Een zo uitgesproken mening werd zelden gehoord.
J.A.A. Doorn. De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een
koloniaal project. Amsterdam: Ooievaar. 1996, pag. 154
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De jaren rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw waren
bepalend voor de toekomst van China, van Nederlands-Indië en van de Chinezen in
Indonesië. Het was in die jaren dat de Chinese regering de Chinezen in Indonesië
„ontdekte‟. Terwijl zij zich eerder nooit veel had aangetrokken van haar onderdanen in
dat deel van de wereld en zelfs op ze neerkeek, kwam ze tot het inzicht dat de Chinezen
in Indonesië veel te bieden hadden. Onder deze Chinezen waren er immers niet weinig
die kapitaalkrachtig waren, en kapitaal was hard nodig in China, dat vanaf het midden
van de negentiende eeuw te kampen had met vier grote opstanden, waaronder de Taipingopstand en de Boxer-opstand,159 twee Opiumoorlogen en de Sino-Japanse oorlog. Als
verliezer in de oorlogen moest China grote stukken land in concessie afgeven aan
westerse mogendheden en bovendien grote sommen schadeloosstelling betalen die
werden verhaald op de bevolking. In Nederlands-Indië kwam de ethische richting op en
scoorde hoog bij de Nederlandse regering. Indië mocht niet langer beschouwd worden als
wingewest. De inheemse bevolking moest beschermd worden tegen haar uitbuiters. Dat
waren niet de kolonisators zelf, maar de Chinezen, de woekeraars, de „bloedzuigers van
het Javaanse volk‟. De Chinezen zelf vonden dat ze door de Nederlands-Indische regering
stiefmoederlijk behandeld werden en richtten zich tot hun „vader‟, China, waar in die tijd
de Boxer-opstand net onderdrukt was, niet door Chinese troepen, maar door buitenlandse.
De nederlagen die China in de tweede helft van de negentiende eeuw had geleden en de
vernederingen als gevolg daarvan riepen bij de Chinezen in Nederlands-Indië een gevoel
van nationalisme op, dat samen met de weerstand tegen de behandeling van de
Nederlandse regering hun houding en acties bepaalden. Om de achtergrond te kunnen
beschouwen van de geschiedenis van de Chinezen in Nederlands-Indië rond de
eeuwwisseling zullen we daarom kijken wat er in die periode in hun „vaderland‟
gebeurde.
3.5.4.1. Ontwikkelingen in China

China had grote verliezen geleden door de Opiumoorlogen van 1839-1842 en 1856-1860,
omdat de keizerlijke regering halsstarrig vasthield aan de overtuiging dat China het
centrum van de wereld was en andere landen slechts barbaren waren die geen bedreiging
vormden voor China. De eerste oorlog werd gevoerd omdat de Engelsen verslaafd waren
geraakt aan Chinese thee en de Chinezen dwongen opium uit Engeland in te voeren. In de
dertiger jaren van de negentiende eeuw deed de Chinese regering er juist alles aan om de
verslaving van de Chinezen aan opium tegen te gaan. De eerste Chinezen die de
gewoonte hadden opium te gebruiken waren volgens Pan reizende handelaren en
arbeiders op de suikerplantages op Java. Via het zuidoosten van China werd opium
geïntroduceerd en raakte gebruik van opium verspreid in de rest van het land.160 Rond
1830 waren er al tien miljoen verslaafden in China.161 In zijn strijd tegen de smokkel van
opium door de Engelsen vernietigde China een grote hoeveelheid in beslag genomen
opium in Guangzhou (Kanton) , waarop Engeland reageerde door met kanonneerboten
verschillende Chinese kuststeden aan te vallen. De Chinezen konden met hun verouderde
oorlogsuitrusting niet op tegen de moderne Engelse zeemacht, die alle Chinese jonken tot
zinken bracht. Als gevolg van de eerste Opiumoorlog moest China zijn havens openen
159
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voor de Britse handel en Hong Kong afgeven aan de Engelsen. China moest ook nog een
grote schadeloosstelling van 21 miljoen dollars betalen, geld dat de regering van de
bevolking moest halen. Binnen enkele jaren moest China ook concessies afgeven aan
andere westerse mogendheden, die handels- en vestigingsprivileges kregen. China's
havens werden beheerst door het westen. In 1856 lokten de Engelsen een tweede oorlog
uit, ditmaal omdat China de „Arrow‟, een schip dat onder Britse vlag voer, in Guangzhou
onderzocht had, wat volgens de Engelsen illegaal was. Britse en Franse troepen bezetten
Guangzhou en Tianjin (Tsientsin) en China werd opnieuw verslagen. Volgens volgende
verdragen moest China elf andere handelsposten openstellen, toegang geven tot
buitenlandse gezanten, christelijke missionarissen toelaten en de invoer van opium
legaliseren. Twee jaar later weigerde China het Verdrag van Tianjin te ratificeren, een
westerse afgevaardigde werd vermoord, waarop de Engelsen en Fransen het Zomerpaleis
in Beijing plunderden en alles wat ze niet mee konden nemen in brand staken. Kostbare
zijde werd gebruikt om de gestolen goederen mee te dragen en Koningin Victoria kreeg
een pekineesje, dat ze „Looty‟ noemde.162 In 1860 werd China gedwongen het Verdrag
van Tianjin na te volgen en nog meer concessies te doen.
China‟s nederlaag in de Opiumoorlogen bracht de buitenwereld binnen zijn poorten.
Die wereld wilde onder andere goedkope arbeidskrachten.163 Dat was het begin van de
koeliehandel, waarbij tussen 1845 en 1874 enorme groepen Chinese arbeiders naar
Zuidoost-Azië, Noord- en Centraal Amerika en Afrika getransporteerd werden.164
Na de eerste Opiumoorlog, toen de Qing-dynastie reeds verzwakt was door de westerse
aanvallen, brak de reeds eerder genoemde Taiping-opstand los. Deze militaristische
beweging werd geleid door Hung Xiuquan, de zoon van een landbouwer, 165 in de
woorden van Heidhues „a possibly mad Hakka utopian dreamer and convert to
fundamentalist Christianity‟.166 Hij kwam onder de invloed te staan van missionarissen en
combineerde zijn christelijke geloof met traditionele Chinese ideeën. Hij was ervan
overtuigd dat hij een zoon van God en de jongere broer van Jezus was. Zijn missie was
China te bevrijden van kwade invloeden. Daaronder verstond hij Manchu‟s, taoisten,
boeddhisten en confucianisten. Zijn taak bestond er volgens hem in de „Taiping tien-quo‟
of het „Hemels Koninkrijk van de Volmaakte Vrede‟ op aarde te stichten. Hung en zijn
aanhangers wisten vele landbouwers, mijnwerkers en andere verstotenen die bijna van
honger omkwamen aan te trekken, omdat hun beleid onder meer gericht was op gelijke
verdeling van het land en de afschaffing van privébezit van land en goederen. Veel van
hun inzichten zouden later worden nagevolgd door de hervormers van het moderne
China: verbod op opiumgebruik, dobbelen, tabak en alcohol, polygamie, slavenhandel en
prostitutie. Ze streefden naar gelijkwaardigheid der geslachten, de praktijk van het
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voetbinden werd verboden en vrouwen werden administratrices en officieren in het
Taiping-leger.167 Twee groepen die meer dan een halve eeuw later China zouden
besturen, de nationalisten en de communisten, beweerden dat zij geïnspireerd waren door
de Taiping-opstand.
In 1853, twee jaar nadat Hung Xiuquan het Hemels Koninkrijk van de Volmaakte
Vrede had gesticht, nam het Taiping-leger Nanjing (Nanking) in. De uiteindelijke val van
de Taiping werd veroorzaakt door tweespalt binnen de leiding. Chinese krijgsheren en
Amerikaanse en Britse avonturiers omsingelden Nanjing in 1862 en slaagden erin een
einde aan de opstand te maken. De Taiping-opstand had dertien jaar geduurd (1851-1864)
en aan twintig miljoen mensen het leven gekost, en zou China nog meer verzwakken.
Veel Chinezen ontvluchtten het door hongersnood geteisterde China naar andere landen,
onder andere Nederlands-Indië. Ook Taiping-rebellen die na de onderdrukking van de
opstand de slachting van de rebellen door de keizerlijke troepen ontvluchtten, vertrokken
naar California, Vietnam en Singapore, of verscheepten zich als koelies naar Cuba en
Nederlands-Indië. Pan herinnert ons eraan dat „The refugee fleeing turbulence in times of
flux and crisis of dynastic transition is a familiar figure in Chinese history‟.170
China wachtte nog een andere nederlaag, namelijk tegen Japan, in de Sino-Japanse
oorlog (1894-1895) over Korea, dat een schatplichtige staat van China was. De Chinezen
werden verslagen door het leger en de zeemacht van Japan, die veel moderner waren dan
de Chinese. In Lüshun (in het westen beter bekend als Port Arthur), dat de Chinezen eerst
voor een onneembare vesting hielden, richtte het Japanse leger een bloedbad aan.
Duizenden Chinezen die daar woonachtig waren zouden zijn gedood in de 'Port Arthur
Massacre'. De Manchu-regering was gedwongen het Verdrag van Shimonoseki te
ondertekenen in april 1895. Krachtens dit verdrag moest China uit Korea wegblijven.
Formosa viel in handen van de Japanners.171
De nederlaag die China leed in de Sino-Japanse oorlog moedigde het westen aan
om China nog meer te onderdrukken. De westerse landen namen het heft in eigen handen
bij de onderdrukking van de Boxer-opstand en gaven er de Chinese regering de schuld
van, een schuld waarvoor zij moesten betalen aan het westen.
Keizer Guang Xu (Kuang-hsü) kwam aan de macht. Hij had een hoge opleidig
genoten, was geïnteresseerd in westerse technologie en leerde zelfs Engels. Hij begreep
dat het hoog tijd was om China te moderniseren. Hij steunde een groep van hervormers,
geleid door Kang Youwei, die een beweging had opgericht tot steun van de keizer. In
1898 vaardigde Guan Xu op voorstel van Kang Youwei decreten uit om, naar Japans en
Russisch voorbeeld, grote en belangrijke hervormingen in onderwijs en andere gebieden
aan te kondigen.172 De beweging werd de „Honderd dagen van Hervoming‟ genoemd en
vormde volgens historicus Joseph Esherick „a unique blend of New Text Confucianism
and Western-inspired modernization‟.173 Maar op 22 september 1898 nam de keizerin
douarière Ci Xi de macht weer tot zich. Zes van de leiders van Kang Youwei's beweging
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werden ter dood gebracht, maar Kang kon vluchten naar Hong Kong174 en zou later de
Chinese beweging in Nederlands-Indië sterk beïnvloeden.
De Boxer-opstand175 brak los in 1900. De rebellen wilden alle vreemdelingen uit
China verjagen, alle christenen vermoorden, en alle hervormingen tegengaan zodat China
kon terugkeren naar de situatie van vroeger, voordat de vreemdelingen problemen
veroorzaakten.176 De keizerin-moeder Ci Xi wilde de Boxer-opstand gebruiken om de
westerse mogendheden het land uit te krijgen. In enkele maanden werd de opstand echter
onderdrukt door een internationaal leger van acht naties, dat Beijing bezette en de
keizerlijke regering dwong tot het ondertekenen van de Boxer Protocollen van 1901.
Onder de protocollen kregen de Europese mogendheden het recht militaire machten in de
hoofdstad te behouden, wat feitelijk neerkwam op het gevangennemen van de keizerlijke
regering. De protocollen schortten het ambtenaarsexamen op, eisten een enorme som als
schadevergoeding, en eisten dat regeringsambtenaren werden vervolgd voor hun rol in de
opstand. De protocollen eisten ook dat alle import van wapens naar China opgeschort zou
worden.177
China moest een zware tol betalen voor zijn nederlaag. Maar die nederlaag was ook
de ultieme waarschuwing voor China dat het land hervormingen niet langer uit de weg
kon gaan.
3.5.4.2. Ontwikkelingen in Nederlands-Indië: de ethische politiek

In augustus van 1899, het jaar waarin de Japannerwet 178 werd aangekondigd, verscheen
in het tijdschrift De Gids een artikel van mr. C.T. van Deventer, een ver familielid van
Multatuli.179 Hij was advocaat geweest in Semarang en na zijn terugkeer in Nederland
publiceerde hij zijn artikel „Een Eereschuld‟. Hij betoogde daarin dat Nederland rijk was
geworden aan Indië en dat het tijd werd iets aan Indië terug te betalen. Hij vond dat de
kolonie bestuurd en beheerd moest worden en niet langer beschouwd moest worden als
een wingewest. Het Indische gouvernement moest zich gaan bezighouden met irrigatie
(om geen last te hebben van de wisselvallige seizoenen), emigratie (om overbevolking op
Java tegen te gaan en de ontginning van woeste streken in de buitengewesten mogelijk te
maken) en educatie (onderwijs voor de inheemse bevolking en aanstaande inheemse
ambtenaren moest het ontwikkelingspeil van de bevolking verhogen). Van den Doel wijst
erop dat Van Deventer lang niet de eerste was die met het idee kwam aandragen dat
Nederland zich actief moest bekommeren om het lot van de bevolking in Indië. Maar,
anders dan sommige van zijn voorgangers, onder wie Van den Doel het sociaaldemocratische kamerlid H. van Kol noemt, maakte Van Deventer indruk met zijn artikel
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omdat hij geen hoogdravende taal gebruikte.180 „Een Eereschuld‟ werd ook in De
Locomotief geplaatst. De hoofdredacteur van deze Semarangse krant, Pieter Brooshooft,
publiceerde zijn eigen ideeën over de manier waarop de koloniale regering Indië moest
besturen onder de titel De ethische koers in de koloniale politiek. Van Deventer, Van Kol
en Pieter Brooshooft hadden succes met hun ideeën omdat de Javaanse bevolking van
Indië in die tijd met diepe armoede te kampen had. Oorzaken van die armoede waren in
de eerste plaats dat de Javanen niet alleen maar belastingen moesten betalen, maar daarbij
ook nog de Atjeh-oorlog, de salarissen van de bestuursambtenaren, die in aantal
toenamen, en de aanleg van allerlei intrastructurele werken moesten bekostigen. Ten
tweede daalde als gevolg van de afschaffing van het cultuurstelsel en allerlei bijkomende
factoren op het einde van de negentiende eeuw het inkomen van de Javaan. De
belangrijkste oorzaak was de enorme bevolkingsgroei op Java.
Tijdens het uitspreken van de troonrede op 17 september 1901 verklaarde koningin
Wilhelmina dat Nederland tegenover de bevolking in Indië een zedelijke roeping te
vervullen had.181 Op die manier werden de beginselen van de ethische richting tot
officieel regeringsbeleid verheven. In het kader van de „opheffing‟ van de Javaan werd er
een commissie opgericht die moest nagaan hoe groot de armoede op Java was en welke
de oorzaken daarvan waren. Het onderzoek nam veel tijd in beslag en leidde bijna niet tot
belangrijke veranderingen in het regeringsbeleid. Ondertussen werden er onderzoeken
verricht naar de economische toestand van de Javaan en voorstellen gedaan ter
verbetering ervan door enkele pragmatische politici en bestuurders. Een van hen was Dirk
Fock, die Tweede-Kamerlid was voor de Liberale Unie. Hij zag in dat de Javanen een
andere toekomst wachtte dan als landbouwer. Zijn advies aan de regering was dan ook
om harder aan de bevordering van een inlandse nijverheid te werken door
huisvlijtscholen te stichten en de batikindustrie te beschermen tegen Chinese
geldschieters, die volgens hem Europese karakterloze patronen en Westerse
minderwaardige verven probeerden te introduceerden. Hij wilde ook dat de vorming van
coöperaties bevorderd werd en dat de batiksters en batikdrukkers in Lasem (een stad met
een uitgesproken Chinees karakter) werden aangespoord om zich aaneen te sluiten in
plaats van voor Chinese ondernemers te werken. Ze moesten samen een blok vormen
tegen de Chinezen. Van den Doel citeert een kenmerkende uitspraak van Fock: „De
éénling is zwak en spoedig overwonnen, maar als velen zich verbinden, kan geen Chinees
tegen hen op‟.182 Dergelijke uitspraken deed Fromberg opmerken: „Toen wat men noemt
de ethische politiek haar intrede hield, had men het een tijdlang op Chinezen gemunt.
Men had zich in het hoofd gezet dat zij een hinderpaal opleverden voor de economische
opheffing van de Inlander. [...] Er waren ambtenaren die zich inbeeldden dat plagen van
Chinezen beschermen van de inlander was‟.183
In het licht van de latere ontwikkelingen, waarbij vooral de voornamelijk Chinese
opiumpachters sterke kritiek te verduren kregen, is het ironisch dat Van Deventer zijn
functie als lid van de Raad van Justitie te Semarang neerlegde en zich als advocaat
bezighield met het verdedigen van vermogende Chinese opiumpachters tegen het
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gouvernement, om op veertigjarige leeftijd als gefortuneerd rentenier naar Nederland
terug te keren.184
Fock, zoals gezegd een van de grote stuwkrachten achter de ethische politiek, werd
in augustus 1905 minister van Koloniën.185 In het kader van de ethische politiek werden
allerlei projecten gepland en uitgevoerd die soms wel en soms niet succesvol waren. Een
van die minder succesvolle projecten was de oprichting van landbouwkredietbanken.
Deze resulteerden niet in het effect waar op gehoopt was. Andere pogingen om de
kredietverlening op Java zo goed mogelijk te doen verlopen en te beschermen tegen
woekerpraktijken van zowel Chinezen, Arabieren als welgestelde dorpsgenoten, liepen
spaak: de leners gebruikten het geld voornamelijk om in hun behoeften te voorzien en
niet als investering. In 1903 werden de licenties voor de exploitatie van pandhuizen,
meestal in Chinese handen, waar Javanen geld konden lenen door roerende goederen in
bewaring te geven als onderpand, ingetrokken. Een gouvernements-pandhuisdienst werd
in het leven geroepen, maar het duurde tot 1916 voordat alle Javaanse pandhuizen zouden
worden beheerd door het gouvernement.188
Wat migratie betreft als oplossing voor het armoedeprobleem op Java, ook dat was
geen groot succes door de kleine aantallen migranten. Slechts enkele tienduizenden
Javanen (de honderdduizenden Javanen die als contractarbeiders naar andere eilanden
waren gereisd uiteraard niet meegerekend) waren in staat zich een beter leven op te te
bouwen dan de achterblijvers.189
In het kader van het verbeteren van de gezondheiszorg van de bevolking werd de
opiumverkoop, die eerst bijna geheel door Chinezen werd verricht (de regering had altijd
al het monopolie over de invoer van opium gehad) in handen van het gouvernement
gebracht. Dit gold aanvankelijk alleen voor Java en Madura. Later gold deze Opiumregie
voor heel Indië. Strafbaar was alleen het bezit van niet door het staatsbedrijf vervaardigde
opium.190
Een heel belangrijk element van de ethische politiek was het bevorderen van het
onderwijs voor de inheemse bevolking. Voor de eeuwwisseling bestonden er reeds
Eerste-Klasse-scholen voor kinderen van de Javaanse elite en Twee-Klasse-scholen voor
andere inheemse kinderen. Nadat de ethische politiek zijn intrede deed, werden eerst
pogingen ondernomen om het onderwijs aan de hoofdenscholen te verbeteren. Op die
manier echter kon slechts een zeer klein aantal Javanen bereikt worden. Het grote
probleem waar minister Fock en gouverneur-generaal Van Heutsz, bekend en berucht
door de Atjeh-oorlog, mee te kampen hadden, was de grote massa inheemsen die
onderwezen moesten worden terwijl de financiële mogelijkheden van het gouvernement
daarvoor te beperkt waren. Er werden vanaf 1907 dessascholen opgericht met Maleis,
casu quo Javaans, als voertaal. In hetzelfde jaar werd op de Inlandse Scholen der Eerste
Klasse Nederlands als vak ingevoerd. Dit type school was in feite de eerste HollandschInlandsche School (HIS).191 Na de oprichting van de dessascholen werden onder druk van
de Chinese gemeenschap, waarvoor van regeringswege geen onderwijs was geregeld en
die reeds begonnen was haar eigen scholen met Chinees als voertaal op te richten, ook
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Hollands-Chinese Scholen opgericht: op 1 juli 1908 openden de eerste Hollands-Chinese
scholen in Batavia, Semarang en Surabaya hun deuren. 192 Andere scholen werden
opgericht, tot uiteindelijk in Nederlands-Indië ook de mogelijkheid bestond een hogere
studie te volgen.193
Door het wegvallen van hun positie als pachters moesten vele Chinese handelaren
uitkijken naar andere investatiemogelijkheden en probeerden ze de segmenten te
veroveren die reeds gedomineerd waren door de inheemse ondernemers, de batik- en
sigarettenindustrie. Er ontstond een protestbeweging. In enkele steden werd er een
Sarekat Dagang Islam opgericht als tegenhanger van de Chinese handelaren en ter
bescherming van de inheemse handelaren. Deze vereniging zou zich ontwikkelen tot een
nationale vereniging, de Sarekat Islam, die op 26 januari 1913 haar eerste congres hield
in Soerabaja.194 Daarvoor reeds was op 20 mei 1908 de Boedi Oetomo (het Schone
Streven) opgericht. Deze vereniging wordt gezien als het begin van de nationalistische
beweging op Java; het was de eerste vereniging die op westerse leest geschoeid was.195
Het woord „Islam‟in Sarekat Islam betekende volgens Van den Doel eerder „nietNederlands‟ en „niet-Chinees‟ dan „moslim‟.196 Met de opkomst van de Sarekat Islam
nam ook het aantal gewelddadigheden tegen Chinezen toe. Volgens de Australische
onderzoekster Jemma Purdey schrijven vele historici het ontstaan van de Sarekat Islam
toe aan de splitsing van de Kong Sing, een Chinees-Javaanse kongsi.197 Toen de Javaanse
leden zich terugtrokken uit de Kong Sing in 1911, kwamen ze in conflict met de Chinese
leden. De Chinezen in Nederlands-Indië zouden zich steeds zelfverzekerder en zelfs
hooghartiger hebben gedragen na de Chinese revolutie, wat tot vijandschap leidde binnen
de groep.198 Volgens de Japanse onderzoeker Takashi Shiraishi, specialist op het gebied
van Zuidoost-Azië, werd het conflict aangeblazen door de Nederlands-Indische regering.
Nederlandse ambtenaren, die anti-Chinese sentimenten deelden met de inheemse
bevolking, gaven de schuld aan de Chinezen. Volgens Shiraishi voerden ze aan als
argument dat de Sarekat Islam opgericht was als een organisatorisch instrument waarmee
de inheemse bourgeoisie de groeiende intense handelscompetitie van de Chinezen kon
bevechten. Anti-Chinese gevoelens bij de inheemse handelaren werden bijgevolg als iets
natuurlijks beschouwd.
Deze zienswijze, zegt Shiraishi, is niet overtuigend en te simplistisch. De antiChinese rellen bleven immers niet beperkt tot Surakarta (centrum van de batiknijverheid)
en Kudus (centrum van de sigarettenfabrikanten), en de splitsing van de raciaal gemengde
kongsi kan niet gezien worden als veroorzaakt door het intensiveren van
handelscompetitie. Shiraishi betoogt dat tijdens Java‟s oude orde (dat wil zeggen voor
1900) de onderscheiden tussen Europeanen, Chinezen en inheemsen geen zaak van ras en
gewoonten waren, want iedereen (mestizo peranakans, Europeanen, Chinezen en
inheemsen) deelden bloed, gewoontes en taal. Maar wettelijk was men ofwel Europeaan,
inlander, of Chinees. De wet bepaalde waar men mocht wonen, welke belastingen men
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moest betalen, aan welke wetten men moest gehoorzamen, voor welke rechter men moest
verschijnen, hoe zwaar men gestraft werd, zelfs hoe men gekleed moest gaan. „Neat
racial distinctions had to be displayed openly, precisely because real racial distinctions
were not even skin deep‟, aldus Shiraishi.199 Vermenging moest tot alle prijs vermeden
worden, want vermenging zou funeste gevolgen kunnen hebben voor de koloniale
regering.
Het toneel stond klaar voor wat zou volgen: de Chinezen ontwaakten als
Chinezen, de inlanders ontwaakten als Indonesiërs en de Indische regering kon er zeker
van zijn dat „anti-Sinicism would henceforth be firmly in place in the native mind and
that Chinese and natives would go their separate ways without mixing‟. De regering kon
de Chinezen zonder gevaar voor haarzelf allerlei concessies200 geven, want ze was er met
groot succes in geslaagd van de Chinezen „paria‟s‟ te maken.
3.5.4.3. Resinificatie

In Nederlands-Indië volgden de Chinezen de ontwikkelingen in China met grote
belangstelling. Bij hen riep het zwakke China, verdeeld in grote stukken die Rusland,
Duitsland, Engeland en Frankrijk voor 99 jaar in concessie hadden gekregen, juist
nationalistische gevoelens op. „De Chinezen van Java waren in die tijd niet zo betrokken
bij de gebeurtenissen in China als nu het geval is, maar dit vonden ze erg, ze zagen niet
graag dat China uitgebuit en vernederd werd door andere landen‟, 201 vertelt Kwee Tek
Hoay202 in zijn geschrift Atsal Moelahnja Timboel Pergerakan Tionghoa jang Modern di
Indonesia (De oorsprong van de moderne Chinese beweging in Indonesië), dat werd
gepubliceerd in 1936-1939. Kwee‟s relaas over de positie en houding van de Chinezen in
Nederlands-Indie rond de vorige eeuwwisseling en wat daartoe geleid heeft geldt als
referentie voor wie over die belangrijke fase in de geschiedenis van de Chinezen in
Indonesië schrijft.203
Het vernieuwd gevoel van Chineeszijn werd nog in de hand gewerkt door allerlei
grieven die de Chinezen hadden tegenover de Nederlands-Indische regering. Fromberg204
vatte die grieven samen in zijn brochure, getiteld De Chineesche beweging op Java
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(1911).205 Ze hadden ten eerste te maken met de status van de Chinezen. Chinezen waren
immigranten en geen overwonnelingen, stelt Fromberg. Toch waren ze met de
inheemsen, „de overheersten‟, gelijkgesteld en daardoor onder meer aan een
minderwaardige strafrechtspleging onderworpen. In andere opzichten werd die
gelijkstelling echter weer opgeheven, bijvoorbeeld waar het op betalen van belastingen
aankwam.206
In de taal der wet werden Chinezen tot de „vreemde inlandsche natieën‟ ofwel „de
in Nederlands-Indië gevestigde of toegelaten vreemde volken‟ of tot „in Nederlands-Indië
met der woon gevestigde vreemden‟ gerekend. Ze werden constant als „Vreemde
Oosterlingen‟ aangeduid en behandeld. Belangrijke grieven waren die tegen het passenen wijkenstelsel. De zogenaamde Inlanders mochten volgens Fromberg over Java reizen
zonder pas.207 Maar Chinese opkopers van landbouwproducten moesten zich voor elke
tocht van de stad naar de plaats van opkoop bij het bestuur van een reispas voorzien.
Chinezen mochten zich in beginsel slechts vestigen op plaatsen waar Chinese wijken
bestonden, en alleen binnen die wijk. Geen Chinees, schrijft Kwee Tek Hoay, wier werk
over de oprichting van de Chinese vereniging Tiong Hoa Hwe Koan later besproken zal
worden, kon wonen buiten de Chinese wijk, ook al bezat hij verschillende huizen in het
Europese woongedeelte. Daarvoor was een speciale vergunning van de resident of
assistent-resident nodig. In sommige plaatsen, signaleert Kwee, waar invloedrijke
Nederlanders woonden die de Chinezen ongunstig gezind waren, werd het verbod om
buiten de Chinese wijk te wonen zo streng toegepast dat ook Chinezen die een
vergunning hadden om handel te drijven en te wonen buiten de Chinese wijk verjaagd
werden en gedwongen werden terug te gaan naar de gesegregeerde wijken. Het aanvragen
van een pas duurde uren en zelfs dagen. Iemand uit Buitenzorg die naar Batavia wilde
reizen moest een pas aanvragen bij de wijkmeester, die het verzoek naar het kantoor van
de assistent-resident stuurde. Als hij zonder pas reisde kon hij gevangen worden gezet tot
een trein hem terug kon voeren naar Buitenzorg. Hij moest f 25 boete betalen, en als hij
die niet kon opbrengen moest hij dwangarbeid verrichten en gras maaien langs de weg of
een markt of andere publieke plaatsen vegen. Hetzelfde lot was mensen beschoren die te
laat waren met het verlengen van hun pas. Om te ontsnappen an al die ongerieven konden
een Chinees om wettelijke erkenning vragen als Europeaan, maar de voorwaarden waren
zwaar. Het ergste was misschien nog dat hij moest verklaren erkenning als Europeaan te
willen omdat hij „no longer felt at ease living and mixing with Chinese‟. 208
Niet minder belangrijke grieven hadden te maken met het onderwijs voor het
Chinese kind. Daar werd niets voor gedaan. Er werd wel voor scholen gezorgd voor de
inlandse bevolking, maar daar hoorden de met haar gelijkgestelden (dus de Chinezen)
niet bij.209 Particuliere Chinese scholen kregen geen subsidie. Onderwijs op de inlandse
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lagere scholen konden zij slechts krijgen als de ruimte het toeliet. Wat de Europese lagere
school betreft, hier geeft het belang van het kind van de wegtrekkende Hollander de
doorslag, aldus Fromberg. Het Chinese kind werd alleen toegelaten als het aan
verschillende voorwaarden voldeed. Het moest de Nederlandse taal voldoende machtig
zijn om de lessen in de laagste klassen te kunnen volgen. Volgens Fromberg was dit zelfs
voor het onvoorwaardelijk toegelaten kind van de Indo-Europeaan een zeer zware eis.
Vervolgens moest het een verhoogd schoolgeld betalen.210 En dan nog werd het pas
toegelaten als er plaats was in de klas en op de school.211
Verder waren Chinezen uitgesloten van de burgerlijke dienst en werden niet
toegelaten tot het klein-ambtenaarsexamen, dat de toegang verschafte tot de lagere
betrekkingen in gouvernementsdienst. Chinese consuls op Java die beschermend zouden
kunnen optreden, werden niet toegelaten.212
De conclusie van Fromberg was dan ook: „Als vreemdelingen werden [de
Chinezen] behandeld, maar ook bij alle andere vreemdelingen weder achter gesteld.
Chinezen op Java waren doorlopend gebleven wat zij in de tijd van Coen reeds waren:
“een industrieus, naarstig maar ongewapend volk, van hetwelk niets te vrezen was”.
Wellicht, stelt Fromberg, „heeft dit er toe bijgedragen dat onwelwillende beschouwingen
over Chinezen op Java steeds met grote vrijmoedigheid in de pers en in geschriften van
allerlei aard zijn geuit‟.213
De grieven van de Chinezen namen in ernst toe toen in Indië de Japanners, ook een
Aziatisch volk, in 1899 de status van Europeaan kregen krachtens de zogenaamde, reeds
eerder genoemde „Japannerwet‟. Dit was niet, aldus rechtskundige Willem F. Wertheim,
omdat de Nederlanders de Japanners zo hoogachtten. De reden was van zowel politieke
als economische aard. Japan was op weg een grote moderne mogendheid te worden, zoals
gebleken was toen het Chinese Keizerrijk werd verslagen in de Sino-Japanse oorlog, en
erkenning van Japanners als gelijkwaardig maakte het voor Nederland mogelijk gunstige
handelsverdragen met Japan af te sluiten.215 Een veelgehoorde klacht was dat zelfs
Japanse prostituees gelijkgesteld waren met Europeanen, terwijl gerespecteerde leden van
de Chinese maatschappij in Nederlands-Indië nog steeds gerekend werden tot de
Vreemde Oosterlingen, met alle nadelen van dien.
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3.5.4.4. De Chinese officieren

De Chinezen waren in financieel opzicht een zo belangrijk deel van de bevolking, dat het
gouvernement het nodig achtte hen samen in een groep onder te brengen onder leiding
van hun eigen hoofd. Dat was al in de eerste jaren van het bestaan van Batavia het geval.
De eerste Chinese kapitan van Batavia (1619-1636) was So Bing Kong, of Bencon, zoals
de Europeanen hem noemden. Hij was handelaar en vluchtte naar Batavia uit Banten met
enkele honderden andere Chinezen toen Jacatra werd veroverd door de VOC in mei 1619.
Gouverneur-generaal J.P. Coen, die reeds in Banten met hem bevriend was geraakt,
benoemde hem tot „Cappiteyn ofte Overste der Chinesen‟. Bencons taak als Kapitein der
Chinezen was „het doen onderhouden van de policie‟. Hij mocht echter geen mensen
arresteren of aanhouden; dat mocht alleen de baljuw doen. Bencon hield zich daar niet
aan, hij arresteerde Chinezen en hield ze gevangen, hen verplichtend te betalen om uit de
gevangenis te blijven. Toch kreeg hij slechts een berisping en werd hij niet afgezet.
Samen met een ander lid van de Chinese elite had hij zitting in het College van
Schepenen om advies uit te brengen in Chinese zaken, hoewel geen van hen de
vergaderingen mocht voorzitten of een stem mocht uitbrengen.216
De Chinese kapiteins kregen het spoedig zo druk dat ze assistenten nodig hadden.
Die werden luitenants genoemd. Later ontstond behoefte aan hogere ambten. In 1829
werd de eerste majoor in Semarang geïnstalleerd, Tan Tiang Tjhing. 217 Een oudere
officier die met pensioen ging, mocht Majoor of Kapitein titulair blijven.
Officieren werden niet gesalarieerd maar kregen een maandelijkse toelage en
hoefden geen drukkende plichten te vervullen zoals het betalen van de hoofdgelden.218
Gewoonlijk was persoonlijke rijkdom een voorwaarde voor het bekleden van dit ambt.
Daarom kwamen de meeste officieren uit een elite groep van gevestigde families die
onder elkaar huwden en zo de cabang atas vormden, de „hoogste tak‟ van de Chinese
maatschappij.219 De ambten gingen gewoonlijk over van vader op zoon, maar nieuwe
leden van de meest succesvolle immigranten kregen ook een kans. 220 Pachten waren een
belangrijke bron van inkomsten voor de Chinese officieren. Door hun financiële belangen
en taken als inners van belastingen, monopoliehouders, landeigenaars en pachters hadden
ze nauwe betrekkingen met de ambtenaren. De officieren waren de eerste Chinezen die
vergunning kregen om hun kinderen naar scholen voor Europeanen te zenden. In het
begin droegen de officieren een gewaad als dat van een mandarijn, maar tegen de
twintigste eeuw droegen ze officiële, Europees-uitziende uniformen met „plenty of gold
braid to emphasize their status‟.221
In de wijken werden wijkmeesters aangesteld om de officieren te helpen in het
uitvoeren van hun taken. De wijkmeesters genoten weinig status in vergelijking met de
officieren, maar hadden vele taken en waren onmisbaar in het verlenen van diensten aan
de Chinese gemeenschap. Ze moesten bijvoorbeeld de gemeenschap helpen
regeringsreglementen te begrijpen en de ouderen bijstaan bij het schrijven van
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verzoekbrieven voor meer financiële steun. Voor de officieren moesten ze informatie
verzamelen over de inwoners van hun wijk en de situatie in hun wijk of kampong. Ze
haalden belastinggeld op en woonden de vergadering van de controleurs bij. Ze deelden
donaties uit aan mensen die daar recht op hadden. Ze wierven werkvolk voor de
plaatselijke overheid en de handelaren wanneer er een bazaar plaatsvond bij de resident
en hielden toezicht op de veiligheid van de pasar malam (avondmarkt met feestelijke
attracties). Ze vergezelden politiemensen die huiszoekingen deden en moesten toezicht
houden op de correcte registratie van geboorten en overlijdens. Soms moesten ze
ziekenhuizen helpen de familie op te sporen van gestorven patienten. Ze moesten
rapporteren welke inwoners belasting moesten betalen, wie opium gebruikte en hoeveel,
en zelfs zoeken naar jonge Chinese meisjes-immigranten die zich noodgedwongen
hadden geprostitueerd. In tegenstelling met de officieren ontvingen de wijkmeesters een
salaris, maar dat werd nooit precies vermeld in de verslagen. Ze kregen wel een deel van
het belastinggeld dat ze ophaalden, namelijk gemiddeld 8% met een maximum van ƒ
6000 per jaar.222
In Batavia en andere belangrijke steden werd de top van de gemeenschapsverenigingen gevormd door de Chinese Raad of Kong Koan. Deze raad beheerde de
tempels en begraafplaatsen en organiseerde de belangrijke festivals van de gemeenschap.
Na 1740 werd aan deze raad ook de registratie bij de burgerlijke stand toevertrouwd. Hij
bood rijke Chinese officieren een onofficiële ontmoetingsplaats voor hun
handelsonderhandelingen.223
Om een idee te geven van de bezetting van de Kong Koan vertelt cultureel
antropologe Giok Bwee Hesseling-Tjan dat in 1918 het bestuur van de Kong Koan van
Batavia gevormd werd door de majoor, een kapitein en vijf luitenants. Ze werden
geassisteerd door een of twee secretarissen en enkele wijkmeesters en klerken. Als de
Majoor afwezig was, werden zijn taken overgenomen door de Kapitein als Waarnemend
Majoor Kapitein Titulair. Volgens de archieven waren er in die jaren ongeveer twaalf
wijkmeesters.224 Wijkmeesters en officieren komen nogal eens voor in IndischNederlands literair proza.
In de achttiende en negentiende eeuw was Fujians de taal van de Kong Koan. In de
twintigste eeuw begon men Maleis te gebruiken. Pas in 1878, toen immigratiepatronen
veranderd waren en meer mensen van Guangdong Batavia binnenkwamen, werd door het
Nederlands Gouvernement bepaald dat drie van de tien leden van de Kong Koan Hakka‟s
of Kantonezen moesten zijn, terwijl twee mensen Fujianees immigrant moesten zijn naast
vijf peranakans.225
Niet iedereen was te spreken over het systeem van het Chinese officierschap.
Ambtenaar voor Chinese zaken Henri Borel kon zich niet vinden in het voornaamste
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argument voor het oprichten en behoud van de Chinese officierenschap, namelijk dat de
Chinezen, net als bij de inheemse bevolking het geval was, alleen onder de duim konden
worden gehouden door hen door hun eigen hoofden te laten besturen. In De Chineezen in
Nederlandsch-Indië (1900) waarin artikelen staan, sommige daterend van 1895, die in
Indische bladen waren verschenen, betoogt hij dat de Chinezen „van nature een
ordelievend, rustig volk zijn, en alleen in de uiterste gevallen, als zij werkelijk
schreeuwend onrechtvaardig worden behandeld, tot geweld overgaan‟.226 Het was
bijgevolg niet nodig het systeem van het Chinese officierschap in stand te houden. De
invloed van de Chinese officieren in Medan en andere hoofdplaatsen was niet bijzonder
groot en reikte niet verder dan de grenzen van de plaatsen. Met de Chinezen op de Deliplantages, volgens Borel „het element, waarmede geheel Deli staat of valt‟227 hadden de
officieren in Medan helemaal geen voeling, en omgekeerd stonden die koelies ook niet
onder hun invloed, maar eerbiedigden alleen hun eigen toewans besar (hoge bazen) en de
magistraten. En dat terwijl de Delische Chinese officieren met de Deli-koelies gemeen
hadden dat ze voor het merendeel wat Borel noemt „echte Chinezen‟ waren en geen IndoChinezen.228 Borel vond dat Indië veel meer gebaat zou zijn bij het systeem van het
Chinese Protectorate zoals in The Straits (Singapore, Penang en Kuala Lumpur) het geval
was. Dat bestond uit onpartijdige en onomkoopbare Europese ambtenaren die
beschermend konden optreden, ook voor de nieuwe immigranten.229 Wertheim vertelt
echter dat toen in de periode van de „ethische‟ politiek (aanhalingstekens van Wertheim)
het Nederlands koloniaal bewind anti-Chinese tendenties ontwikkelde, de Bataviase
collega van de functionaris, die in Singapore „Protector of Chinese‟ heette, door de
Chinezen in Indonesië spottend „Protector against Chinese‟ genoemd werd.230
In de twintigste eeuw kwam er veel kritiek op de institutie van de Chinese
officieren, zowel binnen de Chinese gemeenschap als erbuiten. Het officierschap
vertegenwoordigde volgens zijn critici een verouderde koloniale verhouding die
gebaseerd was op etnische differentiatie.231 Veel westers-opgeleide Chinezen zagen de
officieren als een anachronisme en meenden dat zij de administratie konden uitvoeren
zonder hulp, anderen kritiseerden de officieren voor corruptie en machtsmisbruik. De
nieuwe immigranten, bij wie de invloed van het Chineesch nationalisme sterk aanwezig
was, vonden hen onnodig. In 1932 werd het officierschap afgeschaft over de hele
Archipel232 behalve in Batavia, waar het nog nodig was om onder meer de gronden en
bezittingen van de Chinezen te beheren, hoewel de Kong Koan voor de administratie niet
meer nodig was: het passen- en wijkenstelsel was afgeschaft in 1917 en 1918, en de
Chinezen van Batavia hadden de Kong Koan niet meer nodig om reispassen uit te
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schrijven.233 Op andere plaatsen werden de officieren die in functie stierven niet
vervangen. Er was een „natuurlijk afstervingsproces‟.234
Het laatste Chinese hoofd was Majoor Khouw Kim An. Op 24 maart 1919 werd hij
officieel gepensioneerd. Hoewel hij daarna Majoor Titulair was, verzocht de regering van
Batavia hem om de taken van majoor te blijven uitvoeren.235 Tijdens de Japanse bezetting
van Java werd hij gearresteerd door de Japanners en naar een kamp gestuurd, waar hij
overleed op 13 februari 1945. Alle belangrijke politieke ontwikkelingen van het begin
van de twintigste eeuw zijn weerspiegeld in zijn carrière.236
3.5.4.5. De Tiong Hoa Hwe Koan

Begin 1900 kwamen een aantal hoog opgeleide, liberaal denkende peranakans tot het
inzicht dat zij zelf iets moesten doen om de situatie te verbeteren. Als zij dan toch steeds
als Vreemde Oosterlingen beschouwd werden, moesten de Chinezen in Nederlands-Indië
hun chineesheid affirmeren. Daarvoor richtten ze een vereniging op, de Tiong Hoa Hwe
Koan. In die tijd wisten de Chinezen niet eens wat „Tiong Hoa‟ (Chinees) betekende,
want ze noemden zichzelf „Tjina‟ en het land van hun voorouders „negara Tjina‟ (het
Chinese land).237 Op 3 juni 1900 gaf gouverneur-generaal W. Roosenboom wettelijke
toestemming tot het oprichten van het eerste Tiong Hoa Hwe Koan (verder THHK)
kantoor in Batavia, een feit dat op 8 juni 1900 in de Javasche Courant bericht werd. Niet
alle Chinezen waren het eens met de visie van de oprichters. Het waren volgens Kwee
Tek Hoay vooral „de onwrikbaar ouderwetse mensen‟, die soms de oudere leden van hun
eigen familie waren, die zich verzetten tegen de oprichting van de THHK. Volgens de
oprichters hadden de Chinezen een geloof nodig of een moraal systeem dat zuiver was en
kon dienen als gids en bron van vooruitgang in hun sociale leven. Men kon immers niet
zeggen dat iets verkeerd was zonder een basis te hebben. Die basis was de leer van
Confucius. Dat was een goede keuze, zegt Kwee, want anders zouden de ouderen hen als
„christenen‟ bestempelen.238
De oprichting van de THHK was een reactie op verschillende omstandigheden. Ten
eerste waren daar de vernederingen in het vaderland China en de roep tot hervorming
door Kang Youwei, hetgeen bij de Chinezen in Nederlands-Indië een gevoel van
nationalisme aanwakkerde en de weg opende naar eigen hervormingen. Ten tweede
waren daar de reeds genoemde grieven ten opzichte van de Nederlands-Indische regering,
die hen naar hun gevoelens stiefmoederlijk behandelde. Een van die grieven was het
ontbreken van behoorlijk onderwijs voor de Chinese kinderen. Verder waren de vaak
omslachtige ceremonies bij vooral bruiloften en begrafenissen, een „bespottelijk cultureel
mengelmoesje‟,239 veel Chinezen een doorn in het oog.240
233

Hesseling-Tjan 2003, pag. 123.
Lohanda 1994, pag. 306 en Pan 1998, pag. 156
235
Lohanda 1994, pag. 312
236
Hesseling-Tjan 2003, pag. 108.
237
Kwee 1969, pag. 12.
238
Kwee 1969, pag. 13. Verscheidene oprichters en leiders van de THHK hadden onderwijs genoten op
zendingsscholen.
239
Kwee 1969, pag. 10.
240
Vooral wat betreft bruiloften en begrafenissen, maar ook andere ceremonieën. Een amusant verhaal is dat over de
sembahyang rebutan, een bidceremonie (meer een banket) voor de hongerige zielen van de afgestorvenen zonder
nakomelingen die voor hen zouden kunnen bidden. De priester kreeg in vroegere jaren f 75 om voor het geluk en de
veiligheid van de levenden te bidden tot de geesten die op het feest werden uitgenodigd. Maar nu kreeg hij slechts f 25.
Dat vond hij veel te weinig voor het uitputtende werk dat hij moest verrichten. De man die met hem afsprak vertelde
234

82

De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië

De doeleinden van de vereniging waren volgens de statuten van THHK-Batavia als
volgt. De stichters wilden de gewoonten van de Chinezen verbeteren volgens de principes
van Confucius en hun kennis van de Chinese taal en literatuur vergroten. Daarvoor
wilden ze scholen oprichten en een boekencollectie opbouwen waaruit men kennis en
begrip kon verwerven. Om over de vereniging en andere zaken met elkaar te discussiëren
wilden ze ontmoetingsplaatsen voor de leden hebben in Batavia en andere plaatsen in
Nederlands-Indië.241
Een van de oprichters van de THHK-Batavia was Lie Kim Hok. Lie ging naar een
zendingsschool waar het Sundanees de voertaal was. Hij werd opgeleid door dominees,242
die in het Maleis onderwezen. Nederlands leerde hij in de namiddag. In die tijd konden
volgens Kwee alleen kinderen van rijke Chinezen en officieren op de Europese lagere
school komen. Toen Lie ook Nederlands kon lezen en schrijven kreeg hij een baan bij
enkele Maleistalige tijdschriften die beheerd werden door zendelingen, onder andere de
Bintang Djohor. Hij vervolmaakte zijn Maleis (dat was het Melayu Betawi, het Maleis
zoals het gesproken werd door de inwoners van Batavia) en schreef daar een boek over.
Volgens Kwee was dat Maleis „biangnya bahasa Melayu Tionghoa yang sekarang ini‟, de
oorsprong van het hedendaagse Chinees Maleis.243
Omdat hij zelf, zoals de meeste peranakans, het Chinees niet machtig was en de
boeken van Confucius in het Chinees niet kon lezen, ging Lie in de leer bij vrienden die
wel Chinees konden lezen.244 Hij las ook veel over Confucius in Nederlandstalige
boeken, geschreven door bijvoorbeeld Henri Borel, die tolk en ambtenaar voor Chinese
aangelegenheden in Nederlands-Indië was.245 De biografie van Confucius, vertaald in het
Maleis door Lie als Hikajat Khong Hoe Tjoe, geschreven in 1896 en gepubliceerd bij
Kolff in 1897, werd de eerste poging om Confucius bekend te maken bij het Maleislezend publiek. Confucianisme werd een middel om verlichting te brengen bij de
Chinezen in Indonesië. Het was echter nodig dat de Chinese kinderen ook Chinees
leerden lezen. Voor dat doel zette de THHK Chinese scholen op. Naar het voorbeeld van
de christelijke missiescholen moesten de leraren twee keer in de maand, op de eerste en
de vijftiende dag van de Chinese maand, sermoenen geven om confuciaanse teksten te
prediken.246
De oprichters van de THHK-Batavia verschilden zo te zien van mening over wat nu
het eigenlijke doel van de THHK was. Volgens Kwee zag Lie Kim Hok als voornaamste
doel niet de bevordering van het onderwijs maar het bekendmaken van het
confucianisme. Anderen, bijvoorbeeld Phoa Keng Hek, de eerste president van de
THHK-Batavia,247 hadden een ander doel voor ogen. Ze wilden de THHK-school
hem toen dat hij zijn gebeden maar moest aanpassen aan het beschikbare geld en moest bidden voor een waarde van f
25 en niet meer dan dat. Kwee 1969, pag. 31-32.
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C. Albers in Cianjur en S. Coolsma, die een zendingsschool opende in Buitenzorg (Bogor). Kwee 2001, pag. 414.
Het zendingsonderwijs is voor de Chinezen volgens Govaars-Tjia belangrijk geweest. Vanaf 1872 telde de school van
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gebruiken als wapen om de Nederlandse koloniale regering te dwingen aandacht te
schenken aan het onderwijs voor de Chinese kinderen, iets wat toentertijd volkomen
genegeerd werd. Deze mensen oordeelden dat de Chinezen Nederlands moesten kennen
als ze vooruit wilden. Maar het was zoals reeds gezegd zeer moeilijk voor Chinese
kinderen om op een Nederlandstalige gouvernementsschool te komen. Men moest
„machtige vriendjes‟ hebben. „Als hun vaders geen goede vrienden waren van de resident
of de assistent-resident, die gewoonlijk het hoofd waren van het Europese schoolbestuur,
hoefden Chinese kinderen niet te hopen op toelating‟, aldus Kwee. Maar ook dan konden
ze door het hoofd van de school geweigerd worden omdat er „geen plaats‟ was. Het
schoolgeld was het hoogst voor de Chinezen, namelijk 15 gulden per kind.248 Bovendien
moesten de kinderen Nederlands kunnen spreken en de westerse gewoonten kennen om
toegelaten te worden. Daarvoor moesten ouders voor hun kinderen privéleraren nemen
(dat waren dus onderwijzers van de school) en een hoog lesgeld betalen van ƒ 80 – f 100
per kind. Behalve kinderen van Chinese officieren of van „wealthy men with great
influence‟, konden weinigen op deze scholen komen.249 Om de situatie te veranderen was
er alleen één weg: de Chinezen moesten laten zien dat ze „dorstig waren naar onderwijs‟.
Als de regering niet inging op hun wens onderwijs in het Nederlands te mogen volgen,
zouden ze hun eigen scholen organiseren om aan hun behoeften te voldoen. In een
circulaire van 1900 had de THHK reeds de wens te kennen gegeven ook de Nederlandse
taal in haar curriculum op te nemen. Ze kon echter de financiële middelen niet opbrengen
om Nederlandse onderwijzers te salariëren. Daarom vroeg ze de regering toestemming
om een loterij op te zetten om het nodige geld bij elkaar te verzamelen. Dat verzoek werd
echter afgewezen.250 Later, toen Engels in het curriculum werd opgenomen, trokken de
THHK-scholen inderdaad de aandacht van de regering, die toen pas besefte dat er grote
behoefte was aan Nederlandstalige scholen voor Chinese kinderen.
Maar zover was het nog niet. Op de THHK-scholen werd Chinees als voertaal
gebruikt, en wel het Mandarijn, een taal die vreemd was voor de Chinezen op Java. Het
voordeel was echter dat Mandarijn een neutrale taal was en gebezigd kon worden door
zowel Chinezen uit Fujian en Kanton als Hakka's, en door zowel totoks als peranakans.
Op de scholen werden moderne boeken gebruikt, eerst uit Japan naar het model van de
westerse scholen, met veel illustraties. Later werden dergelijke boeken ook gedrukt in
Shanghai.251
De Chinese regering vatte belangstelling op voor de scholen. Volgens Kwee was de
Chinese beweging op het gebied van onderwijs een doorn in het oog van de Nederlandse
regering, die het betreurde dat haar onderdanen onderwijs volgden dat gesteund werd
door de Chinese regering. In Het aanzien Nederlands Indië; herinneringen aan een
koloniaal verleden, samengesteld door Frans Naeff (1978), zien we een foto van een
bezoek dat „vertegenwoordigers van de Drakentroon‟ in 1906 aflegden. De foto stond in
het Weekblad voor Indië van Soerabaja. Uit de tekst bij de foto in Het aanzien
248
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Nederlands Indië blijkt, meer dan zeventig jaar na de gebeurtenis, nog verwondering over
de „verhevigde belangstelling‟ van de Chinezen in Nederlands-Indië voor het Chinese
vasteland. Dat werd „merkwaardig‟ gevonden, immers, de meeste van die Chinezen
waren al eeuwenlang, van vader op zoon, bewoners van de archipel. De foto laat zien hoe
in maart 1906 een hoge Chinese ambtenaar, Lao Soe Kin,252 in opdracht van de Chinese
regering de onderwijsinstellingen voor Chinezen in Nederlands-Indië bezocht. Behalve
de Nederlandse driekleur was bij die gelegenheid ook de Drakenvlag van het keizerrijk
China ontvouwd. Verder wordt verteld dat het jaar daarop wederom een hoge Chinese
ambenaar in Indië verscheen. Hij kwam met twee moderne Chinese oorlogsschepen naar
Indië, terwijl hij volgens Het aanzien Nederlands Indië had laten weten dat hij noch als
ambassadeur, noch als officieel bezoeker moest worden beschouwd. Hij liet zich door de
Chinezen in Nederlands-Indië aanspreken als „de keizerlijke afgezant‟ en nam petities
van Chinezen in ontvangst, alsof hij de keizer vertegenwoordigde in een Chinese
provincie. Deze zaken én het feit dat hij in het officiële gewaad van een hoge Chinese
ambtsdrager gekleed ging, ergerden de Nederlanders in Indië bijzonder. Zij vonden dat de
hooggeplaatste Chinees zich op ontoelaatbare wijze met onderdanen van het Indische
gouvernement bemoeide. Hun ergernis werd nog gevoed door hun vrees voor het
ontwakende op China gerichte nationalisme bij de Indische Chinezen.253
Niet alleen de Chinese regering, ook de inheemse samenleving toonde grote
belangstelling voor de THHK. De wedana (districtshoofd) van Weltevreden, Radja
Sabaroedin, die tevens president van de in 1908 opgerichte Indonesische vereniging
Boedi Oetomo was, verzocht een bestuursvergadering van de THHK te mogen bijwonen.
De nationalist Tirto Adhi Soerjo was verrukt over het succes van de THHK, die er in
korte tijd in slaagde in verscheidene plaatsen scholen op te richten, zo staat in zijn
biografie, door de bekende schrijver Pramoedya Ananta Toer geschreven.254
Een van de oprichters van de THHK, Phoa Keng Hek 255 hoorde van gouverneurgeneraal J.B. van Heutsz persoonlijk dat de regering scholen voor Chinese kinderen zou
oprichten die in kwaliteit niet zouden verschillen van de lagere scholen voor Nederlandse
kinderen. Deze werden de Hollands-Chinese scholen. De Chinezen waren ervan
overtuigd dat „that unexpected concession would surely not have been granted so quickly
had there not been at the time so many THHK schools already established in various
places‟.256 Enkele jaren later werden de Hollands-Indische scholen geopend. „The three
ethnic groups, Dutch, Chinese and Indonesian, were thus segregated in government
primary schools‟, aldus Kwee. 257
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3.5.4.6. De status van de Chinezen in Nederlands-Indië

Tot nu toe is over de staatkundige kant van de Chinese identiteit niet gesproken. Deze is
zeer complex, zowel tijdens de Nederlandse kolonisatie als na de onafhankelijkheid.
Het volgende komt uit de studie van Wim F. Wertheim (1997), De status van de
Chinezen in vooroorlogs Nederlands-Indië: zeer geheime documenten uit de jaren 19281932 over de wettelijke status van de Chinezen in Nederlands-Indië, vooral de pogingen
om de status te wijzigen naar „[met de Europeanen] gelijkgestelden‟.258 Er was in het
midden van de negentiende eeuw in de staatkundige wetgeving voor Nederlands-Indië
een scherpe, wettelijk vastgelegde scheiding tussen overheersers en overheersten. Bij de
overheersers behoorden de Europeanen en de met dezen gelijkgestelden. Daartegenover
stonden de overheerste Aziaten, wettelijk omschreven als Inlanders en daarmee
gelijkgestelden. De wetgeving voor de twee bevolkingsgroepen was streng gescheiden:
de grote wetboeken, ontworpen naar Nederlands voorbeeld, golden alleen voor de
Europese bevolkingsgroep. De Inlanders en daarmee gelijkgestelden werden ten dele aan
hun adatrecht (omschreven als „godsdienstige wetten en instellingen‟) en voorts aan een
aparte wetgeving onderworpen.259
In 1855 werden de „met Inlanders gelijkgestelden‟, dat waren de Arabieren en
Chinezen, wat het vermogensrecht betreft onderworpen aan grote delen van de in 1848
afgekondigde wetboeken: het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Een
Aziaat hoefde in een zaak niet als gedaagde voor de Landraad te verschijnen, maar voor
de kwalitatief veel beter toegeruste Raden van Justitie. Dit gebeurde volgens Wertheim
niet om deze groepen een plezier te doen, maar de wijziging diende vooral om het
Europese zakenleven grotere rechtszekerheid te verschaffen.260 In 1917 werden de
Chinezen op Java, en in 1925 die in de buitengewesten, ook nog wat het familie- en
erfrecht betreft grotendeels aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek onderworpen.
In de formulering van de staatsrechtelijke positie van de Chinezen, die in de
negentiende eeuw als „met Inlanders gelijkgestelden” was omschreven, kwam in het
begin van de twintigste eeuw een verandering. In 1906 werd een artikel ontworpen dat
pas in 1920 in werking trad. In dat artikel werd voor de status van niet tot de „Inlanders‟
gerekende Aziaten een nieuwe term gebruikt: Vreemde Oosterlingen.261 Er werd daarin
ook een definitie gegeven van de term „Europeanen‟. Voortaan werden volgens deze
definitie mede tot de Europeanen in staatsrechtelijke zin gerekend: alle Japanners en „alle
van elders afkomstige personen [...] die in hun land onderworpen zouden zijn aan een
familierecht, in hoofdzaak berustende op dezelfde beginselen als het Nederlandsche‟. Met
deze beginselen werd met name bedoeld: de monogame beginselen.262 Het was dit
beginsel dat in de weg zou staan van een gelijkstelling van de Chinezen met Europeanen.
Volgens Wertheim kwam het daardoor dat de gelijkstelling lange tijd uitbleef, behalve
dat er ook te weinig geld was.
Ondertussen hadden zich in politieke zin twee belangrijke nieuwe stromingen
afgetekend. Allereerst de opkomst van een strijdbare, Indonesische, nationalistische
258
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beweging, en in de tweede plaats een grotere politieke bewustwording onder de in
Indonesië wonende Chinezen.
Wat het privaatrecht betreft, waren de Chinezen sedert lang onderworpen aan de
rechtspraak door de Raden van Justitie, voorgezeten door drie gestudeerde rechterlijke
ambtenaren, met mogelijkheid van een hoger beroep op het Hooggerechtshof in Batavia.
Maar voor strafzaken kwamen zij, evenals de Inlanders, nog steeds voor de Landraad, die
door slechts één juridisch geschoolde figuur werd voorgezeten die bij zijn rechtspraak
gebonden was aan het Inlandsch Reglement, dat voor de beklaagden heel wat minder
waarborgen bevatte voor inachtneming van beginselen van rechtszekerheid dan een Raad
van Justitie, die gebonden was aan het Reglement op de Strafvordering. 263 Een
veelgehoorde klacht was dat een Chinese arts of advocaat voor strafzaken voor de
Landraad moest verschijnen, terwijl elke Japanse visser of prostituee die de wet had
overtreden door de Raad van Justitie werd berecht, en dat terwijl Japan zijn
uitzonderingspositie alleen te danken had aan het feit dat het in 1894-1895 een oorlog
tegen China had gewonnen.264
Toen er bekend werd dat in China binnenkort een burgerlijk wetboek zou worden
afgekondigd, waarin het familierecht op Westerse beginselen zou worden gegrond, zodat
de Chinezen met Eruopeanen konden worden gelijkgesteld,265 werd er met de gevolgen
rekening gehouden, onder meer ten aanzien van de rechtspraak. Maar eind 1929 werd
duidelijk dat de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in China, dat verwacht
werd per 1 januari 1930, nog niet had plaats gevonden. In de loop van 1930 begonnen bij
sommige gezaghebbende instanties twijfels opduiken. Het probleem was, naast
bezuinigingsfactoren die ook een grote rol speelden, dat volgens het Chinese Burgerlijk
Wetboek het concubinaat bleef bestaan. Het huwelijksrecht kon dus niet „westers‟
genoemd worden. Toch werd dat door de Nederlands-Indische en Nederlandse
autoriteiten niet als beslissend beschouwd, want men moest ook rekening houden met de
politieke gevolgen, ingeval van de zijde van de Chinese Regering de gelijkstelling met
Europeanen uitdrukkelijk geëist zou worden. Er zou binnenkort een nieuw
handelsverdrag met China getekend worden en dit kon in gevaar komen, wanneer men
weigerde aan de wens van China tegemoet te komen.
De uitbreiding van de Raad van Indië met twee Indonesische leden per 1 januari
1930 veroorzaakte een ommekeer in het vraagstuk. De Raad van Indië wenste nu
namelijk één algemene regeling voor de strafrechtspleging voor alle landaarden. Er werd
niet langer van uitgegaan dat een doorgaan van de gelijkstelling van Chinezen met
Europeanen onvermijdelijk was. Het idee van een vrijwillig doorgevoerde gelijkstelling,
zoals destijds in de Volksraad in het vooruitzicht gesteld, was definitief van de baan.266
Belangrijk in de eindbeslissing was volgens Wertheim de overweging, dat het
onwenselijk was enkel voor de Chinese groep gelijkstelling te effectueren, en daarmee de
Indonesische bevolking voor lange tijd in de kou te laten staan. In 1934 waren de
Chinezen nog steeds niet gelijkgesteld met de Europeanen.267 Het gebrek aan
rechtsgelijkheid werd door de koloniale regering gerationaliseerd met het argument dat de
verschillende „bevolkingsgroepen‟ verschillen in „rechtsbehoeften‟ vertoonden, en dat
263
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men dus niet moest streven naar gelijkheid, maar naar „gelijkwaardigheid‟. Dit argument
maakte deel uit, aldus Wertheim, van „de typisch-koloniale neiging om het bestaande
overwicht en de bestaande privileges voor Europeanen met redelijk-klinkende
argumenten te motiveren‟.268
3.5.5. De Chinezen tijdens
vrijheidsstrijd: 1942-1950

de

Japanse

bezetting

en

Indonesische

Nederlands-Indië was militair zwak, maar volgens H.J. de Graaf, A.H. Joustra en A.G.
Vromans, die het boek Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting, gegevens en
documenten over de jaren 1942-1945 (1960) hebben samengesteld, „niet de minste‟ van
de tegenstanders van Japan, zeker in vergelijking met wat Engeland en Amerika in het
gebied van Zuidoost-Azië ter verdediging konden inzetten. Er zijn echter Chinezen die
zeggen dat de Nederlandse troepen geen noemenswaardig verzet hebben geleverd tegen
de Japanners en dat ze op de vlucht zijn gegaan, onderweg deuren openbrekend van
winkels waarvan de Chinese eigenaars waren gevlucht naar veiliger oorden, om voedsel
in blik en sterke drank te stelen.269 In vele plaatsen onstonden chaotische toestanden. In
Semarang, Beeld van een stad (1995) wordt een minder dan heldhaftig beeld gegeven van
het gedrag van de hoogste Nederlandse ambtenaren kort na de Japanse invasie. Niet
alleen in Semarang ontstonden chaotische toestanden, maar wat „de situatie in Semarang
reeds kort nadien, in de middag van die 1ste maart, totaal uit de hand deed lopen, was de
aansluitende overhaaste aftocht uit de stad van vrijwel het voltallige bestuursapparaat, de
politie en de militaire en paramilitaire eenheden‟.270 In de Chinese kamp werden op grote
schaal huizen, winkels en bedrijven leeggehaald en deels in brand gestoken. Resident mr.
J.F.A. van Bruggen, die zich bij de uittocht uit Semarang in de voorhoede bevond, had
kort voor zijn vlucht de gevangenissen laten openstellen. Het gevolg was dat in korte tijd
honderden roof- en wraakbeluste ex-gedetineerden, bij wie zich talloze andere
plunderaars en brandstichters aansloten, de stad overspoelden. De resident zou „volgens
oncontroleerbare berichten‟ de plunderaars zelfs hebben aangemoedigd door een oproep
daartoe aan de inheemse bevolking. De bedoeling was te voorkomen dat nog niet
vernielde voorraden in handen van de Japanners zouden vallen.271
Op 7 december 1941 om 12.55 uur plaatselijke tijd vielen de Japanners de
Amerikaanse basis in Pearl Harbor in Hawaï aan. Op 8 december 1941 verklaarde
Nederland de oorlog aan Japan. In Nederlands-Indië werd de oorlogsverklaring over de
radio uitgesproken door gouverneur-generaal Jhr. Tjarda van Starkenborgh. De Japanners
bewogen snel. Een maand na de aanval op Pearl Harbor hadden zij de olievelden van
Noord-Sulawesi, Oost-Borneo en Zuid-Sumatra in hun macht. Op 1 maart landden ze op
Java. Op 9 maart 1942 gaf Nederlands-Indië zich over.272 Het belangrijkste deel van de
archipel was in handen van Japan. De Japanners elimineerden na hun komst systematisch
„het Europese element‟. Alleen degenen die nog nuttig waren, werden aan het werk
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gehouden.273 De bevolking ging op vele plaatsen tot rampokken274 over, maar waren diep
onder de indruk van de kracht van de Japanners.275
Historicus en Azië-deskundige Ethan Mark heeft mondelinge getuigenissen
verzameld over de Japanse bezetting. Een van de geïnterviewden was Prof. Ahmad
Sabaruddin, later oprichter van de Islamitische Universiteit van Noord-Sumatra. Hij
vertelde over de eerste dag dat de Japanners binnentrokken in Medan. Overal heerste
wanorde en chaos en vonden er plunderingen plaats. Volgens Sabaruddin was hun
voornaamste doelwit 19 Nederlandse huizen. Vijf dagen nadat het Japanse bestuur
arriveerde, kondigde het aan dat alle gestolen goederen ingeleverd moesten worden. Wie
dat niet deed zou gearresteerd worden. Na verloop van tijd werden er vijf Chinezen
gearresteerd die toevallig in de buurt woonden. Op de Teluk Betungweg werden ze voor
de toeschouwers gesleept, ze moesten in de berm knielen, hun handen werden op hun rug
gebonden, hun keel werd doorgesneden en hun hoofden werden daar op een rijtje gezet.
„Bijkbaar om de Indonesiërs angst aan te jagen‟, aldus Sabaruddin. Toen heerste er vrede
„onder ons‟, want toen wist iedereen dat de Japanners verschrikkelijk wreed en sadistisch
waren.276
Het is een merkwaardig verhaal, omdat het meestal juist de Chinezen waren van wie
de eigendommen geplunderd werden, hoewel zij in die eerste dagen van maart 1942 niet
de enige slachtoffers waren van de „rampokkers‟, zoals blijkt uit het verslag van de
leidster van een armenkolonie in Midden-Java, opgenomen in Nederlandsch-Indië onder
Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. In de meeste
gevallen, aldus de samenstellers van het boek, De Graaf, Joustra en Vromans, moet men
wel aannemen dat de inheemse bevolking bij het tijdelijk wegvallen van het gezag uit de
band sprong. Het werk van de vernielingsploegen die voorraden en kostbare installaties
vernietigden, moet de plunderzucht hebben aangewakkerd, vooral toen men begon met
het uitdelen van te vernietigen voorraden onder de omstanders.277 De betrokkenheid van
de Indonesiërs bij het plunderen van de bezittingen van de Nederlanders, Chinezen en
rijke Indonesiërs kan echter volgens Mark ook worden gezien als een poging om aan te
sturen op radicale sociale en economische verschuivingen, die mogelijk leken door de
komst van de Japanners.278
De leidster van de armenkolonie vertelt dat de duizenden rampokkers die niet ver
van haar huis reeds alle Chinese toko‟s en huizen hadden leeggeroofd en afgebroken,
later ook haar huis totaal leegplunderden. De kleren werden haar letterlijk van het lijf
getrokken. 279 Ze had gehoord van haar opzichters dat rampokkers met duizenden tegelijk
kwamen aanzetten, maar hun komst was vrijwel onhoorbaar, waardoor men zich moeilijk
tegen een overval kon wapenen, en verder verrichtten zij hun werk zwijgend.280
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Tijdens de Japanse tijd281 werden Europeanen (behalve Duitsers) in kampen
opgesloten. Ook vooraanstaande Chinezen en Chinezen die gehuwd waren met
Nederlanders of gelijkgesteld waren met Europeanen werden opgepakt. Chinezen die
eerst met trots hun Europese namen droegen en Marie, Willem en Karel heetten, namen
hun Chinese namen weer aan. In het kamp in Tjimahi, West-Java, waren 542 Chinezen
geïnterneerd.282
Chinezen moesten zich laten registreren. Tegen betaling van 50 gulden kregen ze
een kaart die ze altijd bij zich moesten houden als bewijs dat ze trouw hadden gezworen
aan Japan en op een lijst van geregistreerde vreemdelingen stonden. Vanaf 1 mei 1944
hoefden de Chinezen en Indo-Europeanen geen registratiegeld meer te betalen, want ze
werden niet meer als vreemdelingen beschouwd. Dit gold later ook voor de Arabieren.283
De Japanners merkten al vlug dat ze de Chinezen nodig hadden om de economie te
doen draaien. Om de steun van de Chinezen te krijgen stichtten ze een vereniging die ze
Hua Ch‟iao Tsung-Hui (verder HCTH) noemden.284 In alle grote steden op Java werd een
HCTH opgericht. De vereniging organiseerde sociale activiteiten. De HCTH van
Bandung gaf steun aan Chinezen, door bijvoorbeeld dekens, kleding en medicijnen te
verstrekken aan Chinezen die in het kamp te Tjimahi zaten. Daarnaast werkte de HCTH
ook op het gebied van de handel.285
Hoewel dit heel zelden ter sprake komt, waren er groepen Chinezen die
ondergronds verzet organiseerden dat tot doel had militaire installaties van de Japanners
te saboteren. Een van de verzetsorganisaties was de geheime dienst Chungking, die als
volledige naam Chung Yang Hai Wei Thing Chin had. Haar hoofdkwartier was in
Malang en ze werd geleid door Yap Bo Chin. Haar 8000 leden waren verspreid over heel
Java en Madura. De vereniging had twee radiozenders waarmee ze contact legde met de
Chinese regering in Chungking.286 Helaas was er, hoewel de vereniging 400 Indonesische
leden telde, geen samenwerking met de Indonesische verzetsorganisaties. In mei 1942
hadden arrestaties van de pro-Chungking Chinezen plaats287 maar de leider, Yap Bo Chin
kon zich in veiligheid stellen.288
Naast de pro-Chungking organisatie, waarvan de meeste leden totok-Chinezen
waren, bestonden ook nog ondergrondse verzetsorganisaties van peranakans die
samenwerkten met Nederlanders, vooral aan het begin van de Japanse bezetting. In
Jakarta had de organisatie „Piet van Dam‟ haar hoofdkwartier in Toko Beng en in Bogor
in Toko Peng. Eind december 1942 werd deze organisatie opgedoekt door de Japanners
en haar leiders opgepakt en onthoofd door de Kempetai. 289 Hetzelfde lot was Chinese
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verzetsstrijders in Makassar beschoren. De doodvonnissen gingen gepaard met
verbeurdverklaring van goederen.290
In juli 1942 constateerde het militair bestuur op Java een stijging van de prijzen. Uit
rapporten van Indonesiërs over de economische moeilijkheden in 1942 blijkt dat de
Chinese en Arabische groothandelaren daarvan de schuld kregen. Het was volgens een
verslag zeer moeilijk om aan koopwaar te komen voor de vroegere arbeiders, die nu een
bestaan probeerden te vinden in de kleinhandel. Dat kwam enerzijds door een tekort aan
goederen en anderzijds omdat de groothandelaren de opgeslagen partijen niet openlijk
wilden verkopen. Zij zouden de goederen vasthouden met de bedoeling ze later met een
zo hoog mogelijke prijs van de hand te doen. Volgens deze Indonesiër leed ook de
dorpsbevolking daaronder. De dorpsbevolking kon haar landbouwproducten niet meer
kwijt aan de arbeiders omdat die geen verdiensten meer hadden, terwijl de landbouwers
geld nodig hadden voor het betalen van belasting en het aanschaffen van noodzakelijke
levensbehoeften. Ze waren daardoor genoodzaakt hun waar tegen lage prijzen van de
hand te doen aan Chinezen en Arabieren, die de goederen zeer goedkoop inkochten en
dan opsloegen tot de nood onder de bevolking zo hoog was gestegen dat zij goede
winsten konden maken.291 Een andere Indonesiër klaagde er onder andere over dat
Chinezen en Arabieren bij de organisatie van de handel en distributie van
levensbehoeften ruime kansen kregen, zodat zij gemakkelijk de handel konden
beheersen.292 De rijstdistributie was een andere reden tot ontevredenheid, want nagenoeg
95% van het aantal rijstpellerijen was in handen van de Chinezen. Omdat de padi293
slechts aan de pellerijenbond verkocht mocht worden, was het voedsel van de bevolking
geheel in handen van de Chinezen. Om ervan overtuigd te zijn dat zij geen
belemmeringen zouden leggen in de belangrijke taak van voedseldistributie, was het
volgens de schrijver van het verslag van belang zekerheid te hebben omtrent hun
politieke mentaliteit en hun gevoelens ten opzichte van Java en de Indonesiërs.294 Verder
zijn er ook klachten over de uitdragers die alles wat van hun gading was tegen minimale
prijzen probeerden in te kopen. De uitdragers vroegen hogere prijzen dan gewone toko‟s
die de prijzen niet durfden op te drijven. De handelaars en tokohouders verkochten hun
waar via de uitdragers. Achter deze handel in tweedehandsgoederen zaten volgens de
rapporteur de Chinezen en Arabieren, want om de woekerrente te kunnen betalen, werden
door de uitdragers „ongehoord hoge prijzen‟ gevraagd.295
In september 1943 werden in Noord-Sumatra en elders uitgebreide razzia‟s
gehouden die zich uitstrekten tot in de interneringskampen. Een groot aantal Europeanen,
Chinezen en Indonesiërs werden verdacht van anti-Japanse activiteiten. Vele
gearresteerden werden terechtgesteld of stierven in de gevangenis. 296 Vooral op Borneo
lieten de Japanners zich gaan in een wat Heidhues noemt „unique orgy of cruelty‟.297
Tijdens de zogenaamde „Pontianak Affair‟ in oktober 1943 hadden grootschalige
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arrestaties en executies plaats om een vermeende multi-etnische opstand te onderdrukken.
Van de 1500 mensen die gedood werden door de Japanners, inheemsen en Europeanen
inbegrepen, bestond de grootste groep uit 854 Chinezen. Volgens een Japanner die
betrokken was bij de moorden waren de Chinezen niet „terechtgesteld‟ omdat ze iets
verkeerds hadden gedaan, maar slechts omdat ze rijk en belangrijk waren, „en daarom
was het beter ze te doden‟.298 Begin 1944 werd weer opgetreden tegen werkelijke of
vermeende anti-Japanse handelingen, onder andere het „West-Borneo-komplot‟.299 Op 25
februari 1944 werden arrestaties te Pontianak in West-Borneo verricht, gevolgd door
moorden op Chinezen.300 Later werden ook in de rest van West-Borneo, in de plaatsen
Pemangkat, Sambas en Mampawa met arrestaties en executies actie ondernomen tegen de
Chinezen. In Mandor, de voormalige hoofdstad van de Lanfang-kongsi van de Chinese
gouddelvers, werden gedurende de jaren 1943-1945 in totaal ongeveer 2100 mensen
„terechtgesteld‟ en daar in kuilen begraven. De slachtoffers waren een tiental vrouwen, de
Sultans van Pontianak en Sambas, alle rijksbestuurders uit de omgeving, ulama‟s, 301
artsen, leraren, onderwijzers, diensthoofden, zakenmensen, Nederlanders, Chinezen en
Indonesiërs. Kortom, schrijft N.A. van Balgooy, die zelf een familielid verloor in deze
geschiedenis, de gehele West-Kalimantanse intelligentsia.302
In oktober 1943 richtte het Japanse leger een paramilitaire organisatie voor jongeren
op die PETA werd genoemd, Pembela Tanah Air (verdedigers van het vaderland). Deze
werd een soort van vrijwilligersleger dat getraind werd om een guerrilla-oorlog te voeren
tegen de geallieerden. Hun slogan was: „strijden en sterven samen met Japan‟. Tegen het
einde van de Japanse bezetting telde PETA 37.000 leden op Java en 20.000 op Sumatra.
PETA werd de kiem van het Indonesische leger.303
De Kakyo Shokai (vereniging voor Chinese immigranten) werd opgericht door de
Japanners om de Chinezen te dwingen de regering te steunen. Ze moesten ook de Japanse
regering in China steunen. De Kakyo Shokai kreeg de taak de Keibotai op te richten, de
hulptroepen voor de politie, waarvan jonge Chinezen lid werden. Zij moesten voor rust en
orde zorgen. Het is niet te verwonderen, aldus Setiono, dat de Keibotai een groot aantal
Chinese jongeren aantrok omdat veel Chinese winkels en huizen het doelwit waren van
plunderingen in de eerste dagen van de Japanse inval. De Japanse militairen lieten ook
doorschemeren dat de oprichting van de Keibotai als evenwicht moest dienen voor de
Kaibodan, waarvan de meeste leden inheemsen waren.304
Er werden verschillende raden opgericht waarin zowel Indonesiërs als Chinezen
zitting hadden. Daarmee wilden de Japanners volgens Setiono doen voorkomen dat het
Indonesische volk, naast de Chinezen, ook iets te zeggen had. In Jakarta werd de Tyuuo
Sangi-in (Centrale Adviesraad) opgericht, terwijl iedere provincie haar eigen Tyuuo
Sangi-kai of Regionale Raad had. Leiders van de centrale beweging waren lid van de
raad; ze stonden onder leiding van Soekarno.305
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Blijkens een tekst over de inrichting van het Japanse bestuur op Java, geschreven in
juli 1946, voerden de Japanners een speciaal beleid ten opzichte van de Chinezen. Ze
erkenden naar hun eigen zeggen de sterke economische positie van de Chinezen en
trachtten hen tot samenwerking te brengen, daarbij vooropstellend, dat „de onredelijke
winsten, die zij gewoon waren te nemen‟, geleidelijk zouden moeten verdwijnen. De
politieke bejegening van de Chinezen was gelijk aan die van de inheemse bevolking. Op
deze wijze hebben de Japanners volgens de tekst gepoogd een samensmelting te
bewerkstelligen tussen de inheemse bevolking en de Chinezen.306
In dat opzicht, en ook met betrekking tot de klachten van de eerder geciteerde
Indonesiër over de bevoordeling van de Chinezen tijdens de Japanse bezetting, is het
betoog van Mark naar aanleiding van de vijf Chinezen die in Medan door de Kempetai in
het openbaar werden geëxecuteerd interessant. Hij noemt de Chinese afkomst van de vijf
mannen „curieus‟ en acht dit een mogelijke „uitzondering in de Japanse strafcampagnes
tegen de plunderingen van begin 1942‟. De auteur zegt verder dat de moord op de vijf
mensen van Chinese afkomst een sociale breuklijn onderstreept die zelden zichtbaar
wordt in interviews. Het betreft een breuklijn niet tussen Indonesiërs en Japanners, maar
tussen de autochtone Indonesiërs en de Japanners enerzijds en de Chinezen anderzijds.
De inheemse elite en de massa waren verenigd in de hoop dat de Japanners de Chinezen
onder de duim zouden houden en hun onevenredig grote rijkdommen zouden
herverdelen. De belofte van deze economische „bevrijding‟ moet volgens Mark een
belangrijker reden zijn geweest voor het warme Indonesische onthaal van de Japanse
strijdkrachten dan de belofte van politieke onafhankelijkheid. Uit de brede steun onder de
autochtone elite voor de Japanse strafmaatregelen tegen de plunderaars valt echter op te
maken dat het schouwspel van het proletariaat dat het recht in eigen hand neemt, de elite
zo veel angst aanjoeg dat het elk gevoel van solidariteit met de arbeidersklasse in de
schaduw stelde. De Japanners wilden de Chinezen volgens de auteur het liefst als
„vijandelijke staatsburgers‟ afschilderen, maar ze merkten al snel dat ze het niet zonder de
Chinezen en hun kapitaal konden stellen als ze hun eigen voornaamste doel wilden
realiseren, namelijk het handhaven van de orde en de maximale inzet van middelen voor
de oorlogsinspanning. Het feit dat de Japanners er niet in slaagden de Chinezen
systematisch te onderdrukken op een manier die de autochtonen in de kaart speelde, was
volgens Mark een van de belangrijkste bronnen van teleurstelling voor alle pribumi,307
ongeacht uit welke klasse ze kwamen.308
Volgens de Australische historica Jemma Purdey bestonden er gedurende de
Japanse bezetting en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd erna wel degelijk
nationalistische sympathieën onder de Chinezen, maar gewelddadigheden tegen de
Chinese gemeenschap door Indonesische revolutionairen en de algemene verwarring in
deze periode dwongen velen neutraal te blijven. De belangrijkste zorgen van de
Chinezen, zowel peranakans als totoks, was de veiligheid van hun families en
eigendommen. De omstandigheden waren bij de kant van de supporters van de
onafhankelijkheid reden voor grote twijfel aan de loyaliteit van de Chinezen aan de
toekomstige Indonesische natie.309
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In januari 1945 ondergaat Tokio een luchtaanval en zijn er grote Amerikaanse
landingen in de Golf van Lingayen in de Filippijnen. Dit is het begin van de Japanse
nederlaag.310 Eind 1944 en begin 1945 was het aantal executies door het beëindigen van
verschillende processen tegen verzetsgroepen in Indonesië groter dan gewoonlijk.312 De
laatste nog vrije Europeanen, meest zieken en ouden van dagen, werden geïnterneerd en
arrestaties, vervolgingen en executies vonden nog steeds plaats.313
Van de Chinezen werd op allerlei manieren geld gevraagd. Zij waren ook de eerste
slachtoffers, naast de Indo-Europeanen, bij opstanden die gepaard gingen met
onregelmatigheiden, zoals de opstand van de PETA op 14 februari 1945 onder leiding
van de Indonesische officier Soepriadi.
De onafhankelijkheid van Indonesië werd voorbereid en was een van de besproken
punten op de Groot-Oost-Azië conferentie te Tokio. Op 29 april 1945 werd de
Commissie van Onderzoek314 officieel ingesteld. Ze telde een zestigtal leden, waaronder
Japanners, vier Chinezen, een Arabier en een Indo-Europeaan. Dr. K.R.T. Radjiman
Wediodiningrat was de voorzitter. Soekarno en Hatta waren leden van de commissie.315
Japan kwam alleen te staan toen op 28 april Benito Mussolini gedood werd en twee
dagen later Adolf Hitler zelfmoord pleegde.319 Op 6 augustus 1945 viel de eerste
atoombom op Hiroshima, hetgeen pas een week later op Java bekend werd, en drie dagen
na de eerste bom viel de tweede atoombom op Nagasaki. Op 14 augustus aanvaardde
Japan de eis van onvoorwaardelijke overgave. De volgende dag deelde de Japanse keizer
persoonlijk op de radio de overgave mee. Dit raakte in Nederlands-Indië in het algemeen
slechts bij de Japanners bekend. De vervolgingen en executies wegens anti-Japanse
activiteiten werden tot aan de overgave van Japan voortgezet. Zelfs na de val van Japan
zijn verschillende doodstraffen voltrokken.320
Op 7 augustus 1945 werd de Commissie van Onderzoek vervangen door het Comité
ter Voorbereiding van de Onafhankelijkheid onder leiding van Ir. Soekarno als voorzitter
en Drs. Mohammad Hatta als vice-voorzitter. De Chinezen waren in het comité
vertegenwoordigd door één lid, Drs. Yap Tjwan Bing.321 Op 16 augustus 1945 werden
Soekarno en zijn gezin samen met Hatta naar Rengasdengklok gebracht door een groep
jongeren. Ze werden ondergebracht bij een Chinees, Djiauw Kie Siong, en geplaatst
onder toezicht van PETA. Na dagen van ingewikkelde en nerveuze politieke activiteit die
aan de „ontvoering‟ vooraf ging, waarbij zowel Indonesiërs als Japanners een rol
speelden, werd „s ochtends op 17 augustus 1945 zonder formele toestemming van de
Japanse autoriteiten door Soekarno en Hatta de Republik Indonesia geproclameerd.322
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Op 18 augustus werd een centrale regering gevormd, waarna op 17 oktober 1945
het comité van het KNIP werd opgericht, bestaande uit 15 leden onder wie één
Chinees.323 Dit comité stelde de wetten op het staatsburgerschap en Indonesische
inwoners op. De wetten maakten deel uit van de op 15 februari 1946 gepubliceerde
grondwet. In de grondwet werd onder andere gesteld dat de president van Indonesië „asli‟
of autochtoon moet zijn, iets waarover zestig jaar later, na het einde van het
presidentschap van Soeharto en bij de wens naar een actievere deelname aan politieke
activiteiten onder de Chinezen, veel onduidelijkheid bestond.324
Er braken gevechten uit tussen allerlei groepen, zoals in september 1945 te Medan
en Pematang Siantar op Sumatra tussen Indonesiërs en Chinezen. De komst van de
geallieerden die vertegenwoordigd waren door de Engelse en Indiase troepen, met de
Nederlandse troepen in hun kielzog, verhoogde de gespannenheid vooral op Java en
Sumatra. In oktober 1945 braken straatgevechten los tussen republikeinse jongeren en
Nederlandse ex-geïnterneerden, Ambonezen die in het KNIL hadden gezeten, Chinezen,
Indische Nederlanders en Japanners. Engelse troepen werden naar Ambarawa en
Magelang gezonden om de geïnterneerden te bevrijden, maar stuitten op weerstand van
de republikeinen, zodat ze gesteund moesten worden door een luchtaanval.325
Soetomo, beter bekend bij zijn roepnaam Bung Tomo, de leider van de BPRI,
Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (letterlijk vertaald: Formatie van de
opstandelingen van het Indonesische volk),326 wist door de radio het enthousiasme van de
jongeren op te wekken met zijn vurige toespraken,327 die echter niet vrij waren van antiChinese uitlatingen. Vooraanstaande Chinezen bezochten hem om hem te vragen zijn
houding tegenover de Chinezen te veranderen. Bung Tomo bleef ervan overtuigd dat de
meeste Chinezen pro-Nederland waren. Er werd afgesproken dat de Chinezen deel
zouden uitmaken van de BPRI.328
Op 14 januari 1946 publiceerde het dagblad Min Pao in Jakarta een bericht over de
boycotactie van Chinese handelaren die hun winkels en bedrijven sloten, en van Chinees
personeel van bedrijven onder leiding van de geallieerden dat staakte als protest tegen de
inbeslagname van hun voedingswaren onder de beschuldiging dat het gestolen waar
betrof. De Chinezen zeiden dat ze het voedsel verkregen hadden door het in te ruilen met
huishoudelijke apparaten. Een andere reden voor de boycot waren de verkrachtingen van
Chinese vrouwen door de Indiase soldaten.329 Onlusten braken uit toen de Chinese
jongeren allerlei posters opplakten met de oproep om samenwerking met de Engelsen te
weigeren. Enkele Chinese jongeren werden gearresteerd en in de gevangenis gezet. Een
dag later werd er een grote bijeenkomst gehouden die bijgewoond werd door 5000
323
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Chinezen uit allerlei groeperingen. De mogelijkheid werd besproken een algehele staking
te houden. Deze ging niet door omdat de Engelse autoriteiten toegaven dat de troepen
verkeerd hadden gehandeld en het in beslag genomen voedsel teruggaven.330
Het bestuur van de NICA (Netherlands Indies Civil Administration) werd gevormd
onder leiding van luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook. In december 1945januari 1946 nam Nederland de positie over van Australië, die eerst het beheer voerde
over Oost-Indonesië.
Op 20 januari 1946 werd een Chinese sociale vereniging opgericht, Sin Ming Hui
(Vereniging Nieuw Licht). De veertig oprichters maakten zich bezorgd over het lot van
de Chinezen die veel geleden hadden tijdens de Japanse bezetting. De vereniging groeide
snel en telde in korte tijd 7000 leden. Ze kon zich meteen al nuttig maken voor de
Chinezen, speciaal voor degenen die het slachtoffer werden van de raciale onlusten in
Tangerang bij Jakarta in mei 1946, waarbij meer dan 600 Chinezen gedood werden en
meer dan duizend huizen verbrand. In het vacuüm dat ontstond door de oprukkende
Nederlandse troepen en zich terugtrekkende revolutionairen, vielen gewapende bendes
radicale moslims de Chinezen aan. In die tijd waren de Chinezen nauwelijks meer te
onderscheiden van de lokale bevolking behalve door verschil in geloof en hogere
economische status.331 Tienduizenden Chinese vluchtelingen overstroomden Jakarta. Een
gedeelte van hen werd opgevangen in het verenigingshuis van Sin Ming Hui. Er werd een
hulpcomité voor Chinese slachtoffers en een polikliniek opgericht die niet alleen de
slachtoffers uit Tangerang, maar ook uit andere plaatsen opving.332
In Linggadjati, West-Java, werden op 12 november 1946 onderhandelingen
gehouden tussen de regeringen van de Republik Indonesia en Nederland. Het resultaat
was een overeenkomst waarin Nederland beloofde het gezag van de Republiek over Java,
Madura en Sumatra te erkennen. Er werd ook overeengekomen dat beide partijen met
elkaar zouden samenwerken om de Verenigde Staten van Indonesië op te richten, die
zouden bestaan uit de Republik Indonesia, de Staat van Kalimantan en de Staat van OostIndonesië. De Verenigde Staten van Indonesië zou met Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen een unie vormen met aan het hoofd het Nederlandse koningshuis.
De rest van Nederlands-Indië zou Nederlands-Indië blijven.
De overeenkomst zou geen lang leven beschoren zijn. Er onstonden conflicten over
de uitvoering evan. Op 20 juli 1947 zei de Nederlandse regerig de overeenkomst op,
waarna militair ingrijpen volgde met de eerste van de zogenaamde politionele acties.
Ondertussen hield de NICA, onder leiding van Van Mook, samen met de NEFIS
(Netherlands Eastern Forces Intelligence Service, of Netherlands Expeditionary Forces
Intelligence Service) allerlei conferenties in delen van het land. Van Mook probeerde ook
de peranakan Chinezen daarin te betrekken. Voor somige delen lukte dat.333 Om een
evenwicht te zoeken voor Van Mooks acties werd op initiatief van de Indonesische
regering in Yogyakarta op 17-19 september 1946 een comité opgericht ter voorbereiding
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van de Centrale Chung Hua Tsung Hui.334 Van de leden (uiteraard Chinezen) verwachtte
Soekarno dat zij konden samenwerken met „het Indonesische volk‟ in de strijd tegen de
kolonisators.335 Deze organisatie werd later gebruikt door de regering als adviserend
orgaan in zaken die te maken hadden met de Chinezen in Indonesië. Een van haar leden,
Dr. Sim Kie Ay, zou Mohammad Hatta als adviseur bijstaan tijdens de Ronde Tafel
Conferentie in Den Haag.336
Op 20 juli 1947, toen Indonesië geregeerd werd door het kabinet van Amir
Sjarifoeddin, waarin twee Chinezen zitting hadden,337 lanceerde Nederland zijn eerste
„politionele actie‟, in Indonesië genoemd „militaire agressie‟, een term die veel dichter bij
de werkelijkheid staat. De overrompelde Indonesische troepen trokken zich terug naar het
binnenland, ondertussen alles vernielend wat in hun weg stond in een toepassing van de
tactiek van de verschroeide aarde. In de verwarde en onbeheerste situatie deden zich
excessen voor. Op bepaalde plaatsen in West-, Midden- en Oost-Java werd er geroofd,
geplunderd en huizen, winkels, bedrijven, fabrieken en andere eigendommen van
Chinezen in brand gestoken. Op sommige plaatsen werden Chinezen vermoord onder de
beschuldiging dat zij tot de NICA behoorden. Er waren inderdaad een klein aantal
Chinezen die zich bij het NICA-leger hadden aangesloten. Dit kwam omdat zij zich
wilden verdedigen of wraak wilden nemen nadat hun familie uitgemoord, hun eigendom
geroofd en hun huis verbrand werd door gewapende bendes. 338 In die periode werden de
Chinezen angstig als ze de kreet „Siap! Siap!‟ hoorden, omdat die roep meestal gevolgd
werd door geroof en geplunder, en niet zelden moord.339 Setiono heeft een volledig
hoofdstuk gewijd aan de massamoorden op de Chinezen tijdens de „Bersiap-tijd‟. Het is
een lange lijst van namen van plaatsen en personen, en van gebeurtenissen die
plaatshadden: vrouwen die verkracht werden, mensen, waaronder baby‟s, die levend
verbrand werden. De ergste excessen vonden plaats, zoals reeds eerder genoemd, in
Tangerang. In het vissersdorp Bagan Si-Api-Api aan de oostkust van Sumatra, waarvan
de bevolking bijna geheel uit Chinezen bestond, vonden 200 mensen de dood in de
handen van de Indonesische krijgsmacht.340 Chinezen die zich konden redden gingen in
de verdediging. Ongeveer 2000 mensen konden naar Malaka vluchten, in het
tegenwoordige Maleisië. De rovers drongen tot het binnenland door en zetten hun
moordtocht voort. Geen van hen werd berecht, ook niet nadat de Indonesische regering
een speciaal team naar Tangerang had gezonden om de situatie in ogenschouw te nemen
en de premier, Sutan Sjahrir, zijn spijt betuigde over het voorval in Tangerang. 341 Toen de
situatie in 1946 begon te verslechteren, had de Chinese consul generaal reeds geprobeerd
veilige zones te creëren voor de Chinese gemeenschap in Indonesië. De Indonesische
autoriteiten wilden weten welke garantie er was dat de Chinezen de zones niet zouden
gebruiken om Indonesië aan te vallen, waarop het antwoord luidde dat die garantie alleen
334
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gegeven kon worden als de Chinezen bewapend werden. Dit werd afgewezen. Een ander
voorstel dat de veilige zones beveiligd zouden worden door troepen met Indonesiërs,
Chinezen en Nederlanders, werd eveneens afgewezen door zowel de Nederlandse als de
Indonesische autoriteiten.342 Er was van de zijde van de Indonesische regering geen
begrip voor het lot van de Chinezen. Het was vanzelfsprekend dat de Chinezen samen
leden met de rest van de bevolking, de Republiek had alles gedaan om de Chinese
gemeenschap te helpen, aldus een officieel bulletin van de Indonesische regering.343
Minister van buitenlandse zaken H. Agoes Salim gaf in een interview in Singapore toe
dat de Chinezen het ergst hadden geleden van de tactiek van de verschroeide aarde die
door het Indonesische leger werd toegepast, maar dat lag volgens hem voor de hand, het
waren immers de Chinezen die de meeste gebouwen bezaten.344
Om zichzelf toch te kunnen verdedigen richtten de Chinezen, met medeweten van
Sutan Sjahrir en in samenwerking met de vereniging Sin Ming Hui en de reeds eerder
gestichte Chung Hua Tsung Hui een stadspolitiekorps op. De naam was Pao An Tui. 345
Van de commandant van het Nederlandse leger generaal S.H. Spoor kreeg Pao An Tui de
bevoegdheid de eigendommen van Chinezen te beschermen op Java en Sumatra. In het
begin bestond Pao An Tui alleen uit Chinese jongeren die de bedoeling hadden de
autoriteiten te helpen de rust en orde te bewaren. Later echter werden sommige leden
bewapend door de NICA. Dit zorgde voor heel wat open conflicten, vooral met
ongeorganiseerde groepen, waaronder zich allerlei ongure elementen hadden gemengd.346
Aan beide kanten vielen slachtoffers. De Chinezen, die toch al verdacht werden van proNederlandse sentimenten, werden daardoor bestempeld als pro-NICA en anti-Republiek.
Ook in dit geval, aldus het dagblad Sin Po, slaagden de Nederlanders erin de Chinezen en
de inheemse bevolking tegen elkaar uit te spelen in een poging zelf een internationale
politieke overwinning te behalen.347 Die overwinning behaalde Nederland uiteindelijk
niet.
Ondertussen zag op 23 mei 1948 een nieuwe Chinese organisatie het licht: de
Persatuan Tionghoa (de Vereniging der Chinezen). Deze was opgericht door een aantal
vooraanstaande Chinezen bestaande uit handelaren, rechtskundigen en andere
intellectuelen die eerst lid waren van de door de Japanners verboden Chung Hwa Hui. De
Persatuan Tionghoa werd voorgezeten door Thio Thiam Tjong, voormalig voorzitter van
de Chung Hwa Hui. Terwijl de Chung Hwa Hui het Nederlands gebruikte als voertaal,
kozen de leiders van de Persatuan Tionghoa het Indonesisch. De vereniging beperkte zich
tot sociale en economische activiteiten en hield zich afzijdig van de politiek. Zoals de
naam van de vereniging het zei, wilde ze alle Chinese groeperingen in zich verenigen. De
nationale leiders zagen de Persatuan Tionghoa als een instrument van de Nederlanders,
hetgeen niet te verwonderen was, want de voorzitter, Thio Thiam Tjong, was op dat
ogenblik adviseur van luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook. Enkele leden van de
Persatuan Tionghoa werden aangesteld als lid van de verscheidene deelparlementen die
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toen bestonden. Persatuan Tionghoa was gevestigd op basis van de visie dat het bestaan
van de Republiek niet kon voorkomen worden en dat de Chinezen die in Indonesië
geboren waren Indonesisch staatsburger moesten worden. De leiders lieten de
Indonesische regering weten dat ze een staat verlangden die al zijn burgers even
rechtvaardig behandelde en die geen onderscheid maakte tussen inheems en niet-inheems.
Anderzijds was de Persatuan Tionghoa van mening dat staatsburgerschap van een
democratische, moderne staat als Indonesië niet betekende dat de minderheden afstand
moesten doen van hun identiteit.348
De situatie in Indonesië was verwarrend. Door de Nederlandse blokkade was er
gevaar voor hongersnood, er heerste hoge inflatie, er was grote ontevredenheid onder de
bevolking. Indonesië moest het hoofd bieden aan een opstand van een schriftgeleerde,
Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, die een greep naar de macht deed. Hij richtte in 1947
de Darul Islam op met eigen troepen die rebelleerden tegen de Indonesische regering en
uitgroeide tot een ongeordende bende rovers die de bevolking van West-Java
terroriseerde. De opstand hield vijftien jaar stand, totdat Kartosuwirjo werd gearesteerd.
Op 16 augustus 1962 werd de doodstraf over hem uitgesproken.349
In september 1948 vond de Madiun-affaire plaats, een gewelddadig conflict in OosJava onder leiding van Musso, voorzitter van de Indonesische communistische partij, die
niet tevreden was over de gang van zaken. Hij vond dat de Indonesische regering onder
de plak zat van de Verenigde Staten, die onder Harold Truman de oorlog hadden
uitgeroepen tegen het communisme. Musso en zijn volgelingen werden als verraders
bestempeld door president Soekarno, die het volk in een radiotoespraak liet kiezen tussen
hem en Musso, waarop Musso reageerde in dezelfde trant, Soekarno en Hatta
beschuldigend van collaboratie met Japan en Amerika. Dat bleek een verkeerde zet te
zijn. De volgende ochtend werden de kopstukken van de partij en andere linkse leiders,
waaronder enkele Chinezen, gearresteerd. Op 31 oktober 1948 werd Musso
doodgeschoten. Zijn aanhangers, waaronder de voormalige premier en minister van
defensie Amir Sjarifoeddin, werden volgens instructie van Soekarno gespaard, maar op
19 december 1948, toen Nederland zijn tweede politionele actie lanceerde, werden ze op
last van gouverneur-militair kolonel Gatot Soebroto geëxecuteerd. Onder hen was een
Chinees.350 Door het optreden van het leger maakte Indonesië een goede beurt bij de
Amerikanen.351
Op 19 december 1948 lanceerde Nederland de tweede politionele actie en
bombardeerde Yogyakarta, de toenmalige hoofdstad van de Republiek. Soekarno, Hatta,
Sjahrir en anderen werden aangehouden en naar verschillende plaatsen gebracht. Leden
van de door de Verenigde Naties naar Indonesië gezonden Komisi Tiga Negara, oftewel
de Commissie van Goede Diensten,352 bestaande uit een Australiër, een Belg en een
Amerikaan die de taak hadden te bemiddelen in het conflict tussen Indonesië en
Nederland,353 waren op dat moment in Kaliurang, een plaats enkele kilometers ten
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noorden van Yogyakarta. De Verenigde Staten reageerden door hun steun aan de aanval
van Nederland op Indonesië stop te zetten. In het Amerikaanse congres werd erop
aangedrongen Nederland onder druk te zetten met stopzetting van alle economische steun
aan het land. Interessant is, aldus Setiono, dat de Nederlandse militairen erin slaagden de
namenlijst te verkrijgen van degenen die in verband met de Madiun-affaire vast hadden
gezeten. In korte tijd werden ze opnieuw gearresteerd en naar de Wirogunan gevangenis
gestuurd. De Verenigde Naties drong bij Nederland aan op een staakt-het-vuren, wat op
31 december 1948 gebeurde voor Java en op 5 januari 1949 voor Sumatra.354
Hoewel er allerlei lezingen van de gebeurtenissen bestaan, in de eerste plaats van
luitenant-kolonel Soeharto, die op dat ogenblik commandant was van de Tiende Brigade
en er later als president van Indonesië alle belang bij had zich zo heldhaftig mogelijk te
laten portretteren, is het een historisch feit dat er op 1 maart 1949 door het leger een inval
werd gedaan op Yogyakarta. De bedoeling was, althans volgens Soeharto‟s biografie, om
de buitenwereld, in het bijzonder de Verenigde Staten, ervan te overtuigen dat de
Republiek nog bestond en een leger had. Aan wiens brein de inval ook ontsproot en wie
er ook bevel toe gaf, de opzet had succes, hoewel het leger de toenmalige hoofdstad
slechts zes uur lang kon bezetten. 355
Na een reeks van onderhandelingen werd op 7 mei 1949 de Van Roijen-Roemovereenkomst gesloten,356 waarbij het volgende overeen werd gekomen: beëindiging van
de guerrilla, vrijlating van de politieke gevangenen en terugkeer van de Republikeinse
regering naar Yogyakarta. Ook werd bepaald dat de Ronde-Tafelconferentie in Den Haag
plaats zou vinden. De conferentie werd van 23 augustus tot 2 november 1949 gehouden.
Op 27 december 1949 werd de „Acte van de Soevereniteitsoverdracht en Erkenning‟,
zoals het werd genoemd, ondertekend in Amsterdam. Zestig jaar lang hield Nederland
vast aan die datum als onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Pas in 2005 gaf minister Bot
van Buitenlandse Zaken, tijdens zijn bezoek ter gelegenheid van de 17 augustusherdenking op het presidentieel paleis in Jakarta, te kennen dat „through my presence the
Dutch government expresses its political and moral acceptance of the Proklamasi, the
date the Republic of Indonesia declared independence‟.358
Er werd verder gewerkt aan het op punt stellen van de Indonesische grondwet door
een comité dat uit 14 personen bestond, waaronder Siauw Giok Tjhan, die later een
hoofdrol zou spelen in de ontwikkeling van het politieke besef van de Chinese
Indonesiërs. Siauw was voorzitter van Baperki, de Badan Permusyawaratan
Kewarganegaraan Indonesia, oorspronkelijk een overlegorgaan van de Chinese
Indonesiërs, die assimilatie verwierp maar streefde naar integratie. De als communistisch
bestempelde Baperki zou als gevolg van de gebeurtenissen rond de zogenaamde
staatsgreep in 1965 verboden worden, zijn leiders gearresteerd en gevangengezet. Voor
de Chinese Indonesiërs was dat een waarschuwing om zich nooit meer te bemoeien met
politiek, een waarschuwing die zij 33 jaar lang ter harte zouden nemen, totdat met de
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gewelddadigheden rond de val van Soeharto in 1998 een nieuwe bladzijde in de
geschiedenis van Indonesië en de Chinese Indonesiërs geopend zou worden.
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4. HET BEELD VAN DE CHINEZEN IN INDISCH-NEDERLANDS
LITERAIR PROZA

Nog altoos is de Mongool, die hier onder den naam van Chinees
rondzwerft, een model van leelijkheid. Niet, dat de natuur hem zoo
bijzonder misdeeld heeft: de Chinees heeft noch het domdierlijke
van den Neger, noch het aapachtige dat den Javaan soms kenmerkt,
noch het roofvogelprofiel van den Roodhuid: zijne leelijkheid zetelt
minder in lompheid en onbevalligheid van vormen dan wel in
onbehaaglijkheid, ja, terugstootendheid van uitdrukking. De geheele
geschiedenis van China, het geheele karakter van zijne beschaving,
godsdienst en levensopvatting staat op het gelaat van den Chinees te
lezen: de geschiedenis van een lafhartig, leugenachtig volk; het
karakter eener beschaving, die geen andere beweging kent dan die
van het vastgebonden rund in de wei; van een godsdienst die, zoo hij
al in zijne stichters den stempel droeg van edelen zin en wijsgeerigen
blik, toch dat onuitsprekelijke iets mist, dat het Buddhisme, Jodenen Christendom kenmerkt en dat zoowel enkele menschen als
geheele volkeren kan aanvuren tot een geestdriftig streven naar het
grootsche en het heilige; het karakter eener levensopvatting, waaraan
alle ideaal ontbreekt en die geen andere illusies kent, dan rijk en
zwaarlijvig worden.
Uit deze regelen spreekt geen sympathie voor de Chineezen,
wel? Ik zou ook niet gaarne verdacht worden van dergelijke
sympathieën; zij zouden voorwaar niet getuigen van een hooge
opvatting van menschenadel en menschenwaarde. Ik erken, dat het
groote en edele bij geen mensch of volk geheel onvermengd
voorkomt; maar ik geloof, dat het laaghartige en de platte
ingenomenheid met het stoffelijk welzijn, nergens zóó duidelijk op
den voorgrond treedt als bij de lafhartige naneven der Hunnen, die
tenminste nog de verdienste hadden van woeste, stormachtige
dapperheid.
Nellie (ps. van J.M.P. van Kol-Porney). 1884. Brieven aan Minette.
„s-Gravenhage: Stemberg, pag. 97
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De eigenaar van een bekend Chineesch Restaurant te Medan “Tip
Top”, de heer Jang Kie, organiseert zijn hulp voor de blanda‟s1 tot in
de perfectie en opent een klein eethuisje, waar men door een
achterdeurtje langs allerlei smalle steegjes binnenkomt, alleen voor
de Nederlanders. Het is in een buurt waar weinig Japanners komen.
Hier wordt men gratis bediend, en van het beste. Hier is de
ontmoetingsplaats waar clandestiene correspondentie wordt
uitgewisseld, hier ontmoeten zelfs mannen en vrouwen elkaar die
“voor specialistische medische behandeling” een dagje in Medan
vertoeven en die voor een uurtje aan hun Japanschen bewaker
ontsnapt zijn. Het gelukt den heer Jang Kie zelfs voedselpakketten
naar de vrouwenkampen te zenden, en met Kerstmis en Sinterklaas
stuurt hij de vrouwen taarten en banketletters, waarin briefjes van
haar mannen gebakken zijn. Hoe het hem altijd gelukt den Japanner
in de luren te leggen, men weet het niet, en Jang Kie lacht maar. Het
gaat heel lang goed, totdat Jang Kie kort voor de bevrijding door de
Kempei-tai wordt gearresteerd. Eenige dagen later is zijn zwaar
mishandeld lijk thuisgebracht. De familieleden moeten een
verklaring onderteekenen, dat Jang Kie in zijn woning aan een ziekte
gestorven is....
Willem Brandt (ps. van W.S.B. Klooster). 1957. De gele terreur.
Tweede druk. „s-Gravenhage: Van Hoeve, pag. 76-77

1

Blanda: Nederlander
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In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar het beeld van de Chinezen, mannen zowel als
vrouwen, zoals dat geschetst wordt in het Indisch-Nederlands literair proza dat
verschenen is tussen 1880 en 1950. De citaten op de voorgaande pagina‟s, die uit
prozateksten komen die zijn uitgegeven met een tussenpoos van meer dan een halve
eeuw, laten reeds zien dat er geen eenduidig beeld van de Chinezen is en doen
verwachten dat er een ontwikkeling is waar te nemen van een negatief beeld naar een
positief gekleurde representatie. Deze ontwikkeling kan niet los gezien worden van de
situatie waarin de Chinezen in Nederlands-Indië verkeerden en de functie die zij in de
koloniale samenleving vervulden. De bespreking van de literaire teksten die aan de
orde komen, is ingedeeld volgens deze functies, waarbij is gekozen voor die functies
die niet alleen belangrijk waren tijdens de behandelde periode (1880-1950) maar ook
een nawerking hebben gehad op de wijze waarop de Chinezen in Indonesië na 1950
behandeld werden.
Achtereenvolgens zullen in zes subhoofdstukken belicht worden: de Chinese
mijnwerkers in West-Borneo, Banka en Billiton, de klontong-Chinezen, de pachters
en officieren, de koelies, de Chinezen voor en tijdens de Chinezenmoord in Batavia in
1740, en ten slotte de vrouwen. Ieder subhoofdstuk bestaat uit een algemene inleiding,
gevolgd door een bespreking van de historische achtergrond. Zoals reeds aangegeven
in het inleidend hoofdstuk, zijn de besprekingen tamelijk uitgebreid, omdat
verondersteld wordt dat de geschiedenis niet bekend is bij het grootste deel van de
lezers. Vervolgens wordt een kort overzicht van de voor dat subhoofdstuk relevante
literatuur gegeven. Tot die literatuur behoren niet alleen romans en verhalen, maar
ook literaire egodocumenten. Daarna volgt een beschouwing van het beeld van de
Chinezen in de besproken teksten. Van het beeld van de Chinezen dat uit de teksten
naar voren komt, wordt (op een grijze achtergrond) een samenvatting gegeven. Elk
subhoofdstuk wordt besloten met een samenvattende conclusie.
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4.1. De kongsi-Chinezen in West-Borneo, Banka en Billiton

De Chinese gouddelvers in Borneo‟s Wester-afdeling (nu Kalimantan Barat) en de
Chinese tinmijnarbeiders op de eilanden Banka (Bangka) en Billiton (Belitung)1
waren verenigd in kongsi‟s. Over hen gaat dit subhoofdstuk.
4.1.1. Inleiding

„De fabelachtige bodemschatten van Insulinde spraken al in de Oudheid tot de
verbeelding. Goud, zilver, robijnen en diamanten – ze lagen voor het oprapen. Maar
die droom was bedrog. Voor zover de natuur er rijkdommen in haar schoot verborgen
hield, betrof het doorgaans toch meer alledaagse delfstoffen dan goud‟, schrijft
historicus J. Thomas Lindblad in zijn inleiding tot de uitgave „Bodemschatten‟ van
Weerzien met Indië (1995). Toch zorgden die „alledaagse delfstoffen‟ voor veel geld
voor de koloniale kas. Een daarvan is tin, dat hoofdzakelijk gevonden werd op het
eiland Banka en in mindere mate op Billiton. Destijds behoorden deze eilanden tot de
provincie Zuid-Sumatra, sinds 2000 vormen ze samen een aparte provincie.
De aanwezigheid van goud was geen fabel, hoewel er minder goud in West-Borneo
gevonden werd dan gehoopt. Het relaas over de werkers in de goud- en tinmijnen past
in het geheel van dit onderzoek, omdat zij bijna alle Chinezen waren, die hun
ervaring, werklust en expertise uit China meebrachten. Ze kwamen naar Indië om zich
een betere toekomst op te bouwen dan in hun eigen land, maar het grootste deel van
hen keerde terug met weinig meer dan waarmee ze aankwamen – of keerde helemaal
niet terug. Zowel de werkers in West-Borneo als op Banka en Billiton verenigden zich
in kongsi‟s.
4.1.1.1. De kongsi’s

Het woord „kongsi‟, dat ontleend is aan het Chinese woord gongsi, wordt in ZuidoostAzië reeds eeuwenlang gebruikt om een gezamenlijke onderneming aan te duiden. In
de ruimste zin duidt het een firma, vennootschap of maatschappij aan. De letterlijke
betekenis zoals aangeduid in het online Woordenboek der Nederlandsche Taal (2007)
is „Chinese handels- of industriële vereniging in Nederlands-Indië, oorspronkelijk
alleen het bestuur van een zodanige organisatie‟. Volgens de historica Mary Somers
Heidhues, auteur van een aantal boeken en artikelen over de geschiedenis van de
Chinezen met name op Borneo en Banka,2 zijn er verschillende betekenissen van
„kongsi‟ en worden „kongsi‟ en hui (uit te spreken als „hwee‟) soms als synoniemen
gebruikt. Terwijl „kongsi‟ meestal een gemeenschappelijke onderneming inhoudt die
gebaseerd is op aandelen,3 betekent hui „geheim genootschap‟.4 In de Nederlandse
koloniale literatuur over Chinezen refereert hui volgens Heidhues aan hiërarchische
samenzweringen en verwijzen kongsi‟s naar economische verenigingen om kapitaal
of werkkrachten bijeen te brengen en te verdelen, in het bijzonder in de goud- en
tinmijnen op repectievelijk Borneo en Banka. Hoewel ze gebaseerd zijn op dezelfde
traditie van rituele broederschappen, werd een hui gezien als hiërarchisch en rebels,
1

Ik gebruik de Indonesische (Bangka, Belitung en Kalimantan) en Nederlandse benamingen (Banka, Billiton en
Borneo) voor de eilanden door elkaar volgens de Indonesische of Nederlands-Indische literaire en historische
context.
2
Mary Somers Heidhues schreef Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island
(1992), Golddiggers, Farmers, and Traders in the “Chinese Districts” of West Kalimantan, Indonesia (2003) en een
groot aantal artikelen over de Chinezen in Indonesia.
3
In die betekenis wordt „kongsi‟ ook in het Indonesisch gebruikt.
4
Heidhues 1993, pag. 68. In het Fujians betekent hui „verbond' of 'vereniging'. Een voorbeeld van een hui is
Chung Hwa Hui, de vereniging van Indo-Chinese studenten in Nederland die in 1927 gesticht werd. Daaraan was
een studiefonds verbonden, die bedoeld was om minvermogende Chinezen uit Nederlands-Indië in Nederland in
staat te stellen te studeren. Zie ook Zeven 1987, pag. 85.
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een kongsi als egalitair en gericht op geldelijk voordeel. Gedeeltelijk door de invloed
van de expansie van de Nederlandse macht op Borneo, namen negentiende-eeuwse
kongsi‟s meer de vorm aan van eigenmachtige eenheden en minder van egalitaire
verenigingen die gezamenlijke voordelen nastreefden, zoals in het begin wel de opzet
was.5 De kongsi‟s speelden een grote rol in het maatschappelijke leven van de
Chinezen die op Borneo woonden, met name in de wat toen genoemd werd Westerafdeling van Borneo, thans de provincie West-Kalimantan.
4.1.1.2. De goudmijnen

Voordat de Nederlanders Borneo betraden, hadden de Chinezen reeds lang
verschillende „republieken‟ gesticht, voornamelijk in de zogenaamde Chinese
districten in het noordwesten op het grondgebied van de rijken van Sambas,
Mampawa, Landak en Pontianak. Bijna alle immigranten waren Hakka‟s en Hoklo‟s.
De Hoklo-Chinezen, ook wel Tio-Tsioe of Swatow-Chinezen genoemd, kwamen uit
de provincie Foehkiën of Hokkiën (tegenwoordig Fujian genoemd) in het zuiden van
China. Maar het waren vooral Hakka-Chinezen6 die naar Borneo‟s Wester-afdeling
stroomden. Ze kwamen uit het noorden van China en moesten zich te midden van
voor hen vreemde en vijandige stammen handhaven. Over de Hakka-Chinezen, hun
grote ijver en arbeidzaamheid heeft Johannes Jacob Maria de Groot, sinoloog en zeer
bekend met de Chinezen in de Wester-afdeling van Borneo, niets dan lof. Hij vertelt
dat slechts onvruchtbare gronden de Hakka‟s ten deel vielen en dat ze zich geen
overdaad en weelde konden veroorloven. Als ze alleen waren of in kleine groepjes
leefden, moesten ze zich schikken naar de omgeving en zich geheel plooien naar de
sterkere partij. Waar ze met meerderen waren, ontstonden botsingen met de
oorspronkelijke bevolking. Deze Hakka-Chinezen werden volgens De Groot door de
harde beproevingen van generatie op generatie „de beste kolonisten ter wereld‟ en
waren uitstekend geschikt om barre gronden zoals die op Borneo te bevolken.7

Kalimantan, of zoals het eiland vroeger heette, Borneo.
Het groengekleurde gedeelte is West-Borneo8

Koloniale ambtenaars waren zich in het begin niet bewust van de regionale en
linguïstische verschillen tussen de Chinezen. Ze waren afhankelijk van andere
Chinezen voor informatie over hun rasgenoten, omdat er pas in 1860 Nederlandse
5

Kongsi‟s en hui werden ook wel „communist‟ en „socialist‟ genoemd, volgens Heidhues altijd in pejoratieve zin.
Heidhues 1993, pag. 68-70.
6
'Hakka' betekent 'familie van gasten' of 'immigranten'.
7
De Groot 1885, pag. 69.
8
Uit: Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat, bezocht op 8 augustus 2008.
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tolken voor de Chinese taal werden aangesteld. Het woord „Hakka‟ werd volgens
Heidhues niet gebruikt in koloniale documenten in het begin van de negentiende
eeuw. De Nederlanders gebruikten het woord „bergvolk‟ als zij het hadden over de
mijnwerkers.9 De eerste gecommitteerde voor Borneo, H.G. Baron Nahuys van
Burgst, die toen resident van Yogyakarta was, bracht een Chinese tolk mee op zijn
eerste bezoek aan de westkust in 1818. Zijn naam was Tan Djin Sing.10 Volgens
Heidhues is deze Tan er samen met andere niet-Hakka Chinezen voor
verantwoordelijk dat de Nederlandse ambtenaars weldra de mening waren toegedaan
dat de meeste mijnwerkers ruw en barbaars waren en tot het uitschot der Chinezen
behoorden, en dat ze met harde hand bestuurd moesten worden.11 Dat was namelijk
het algemene beeld dat niet-Hakka‟s zoals Tan Djin Sing, vooral in de negentiende
eeuw, van de Hakka‟s hadden.12
Vergeleken met andere afdelingen is het percentage Chinezen in de Westerafdeling hoog. In 1905 telde de Wester-afdeling van Borneo ruim 450.000 inwoners,
waaronder 374 Europeanen, 48.348 Chinezen (naast andere Vreemde Oosterlingen)
en ruim 400.000 autochtonen. De Ooster-afdeling telde slechts 7.174 Chinezen op
ruim 792.000 inwoners.13 De oorzaak van het hoge percentage Chinezen in de
Wester-afdeling is dat de Chinese immigratie in het noorden van deze residentie eens
het karakter van een politieke kolonisatie gedragen heeft.
Wat de Wester-afdeling zo aantrekkelijk maakte was de ontdekking van goud.
Dit edelmetaal was vermoedelijk reeds aan de eerste Hindoe-bevolking bekend, en de
Chinezen die in de vierde eeuw met Borneo in aanraking kwamen gaven de eerste
aanzet tot een geregelde ontginning. De Chinezen die de kongsi's stichtten kwamen
omstreeks het midden van de achttiende eeuw in Sambas. Montrado, Singkawang en
Mandor waren de hoofdcentra van de Chinese goudwasserijen. De goudgravers
verenigden zich in kongsi‟s, onafhankelijke staatjes die naast en tegenover de Maleise
vorsten, in wier gebied zij gevestigd waren, een eigen politiek voerden. Ook met het
Nederlands gouvernement onderhandelden ze als zelfstandige staat tegenover een
andere zelfstandige staat.
4.1.1.3. De tinmijnen

Banka is een eiland ten oosten van Sumatra, ongeveer een tiende van de grootte van
Java. De naam is bijna synoniem met tin, en roept bij degenen die de geschiedenis van
het eiland kennen een beeld op van talrijke uitgebuite en ongewaardeerde koelies. 14
Een „koelie‟ wordt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal verklaard als een
gekleurde arbeider, in Oost- en West-Indië voor allerlei diensten gebezigd, vooral
9

Heidhues 2003, pag. 32. Het woord „berg‟ kan ook „mijn‟ betekenen. In het WNT (2007, online editie) wordt
„bergwerker‟ verklaard als „iemand die in de bergen, in de mijnen graaft, en ook wel iemand die uit het opgegraven
erts delfstoffen wint‟.
10
Tan Djin Sing was een kleurrijke figuur. Hij was Kapitein der Chinezen van Yogyakarta en verwierf later de
adellijke titel Raden Tumenggung Secadiningrat. (Heidhues 2003, pag. 32; zie ook Werdoyo 1990)
11
Heidhues 2003, pag. 32.
12
Heidhues 2003. Het zou kunnen dat het beeld van de Hakka-Chinezen dat Tan Djin Sing, moedwillig of niet,
verspreidde, ook De Hollander beïnvloed heeft. Zie het volgende citaat uit De Hollander 1874, pag. 818, waar hij
het overigens niet had over de Chinezen op Borneo: „De Chineezen die het hoofdbestanddeel der bevolking van de
Riouwsche en Linggasche eilanden uitmaken, zijn deels van de provincie Kanton deels van Amoy en de naburige
stranddistricten afkomstig; de eersten zijn een ruw, onbeschaafd, eigenzinnig en twistziek maar arbeidzaam
bergvolk; de laatsten zijn meer beschaafd en zien op hunne ruwere landgenoten met minachting neder‟. Volgens
het WNT (2007, online editie) betekent bergvolk „een volk, wonende in de bergen; meestal met het denkbeeld van
meer gehard en mindre beschaafd te zijn dan de bewoners van lagere, meer toegankelijke streken‟. De Hollander
komt verder in dit subhoofdstuk uitgebreider ter sprake.
13
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, tweede druk, eerste deel, 1917, pag. 378.
14
Heidhues 1992, pag. xiii.
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voor zwaar lichamelijk werk. In het bijzonder duidt het woord de arbeiders aan die
werkzaam zijn op ondernemingen van landbouw, mijnbouw en nijverheid.15 In dit
subhoofdstuk komen de goud- en tinmijnkoelies aan bod. Het beeld van de andere
koelies wordt besproken in subhoofdstuk 4.4.
Samen met Belitung, dat ten oosten van Bangka ligt, is Bangka een van de vier
belangrijkste gebieden van etnisch-Chinese gemeenschappen buiten Java. De drie
andere zijn Oost-Sumatra, de Riau-eilanden (vroeger Riouw genoemd) en WestKalimantan. De vier plaatsen vormen een halve cirkel om Singapore, het centrum van
de Chinese diaspora in Zuidoost-Azië.

Het eiland Bangka en het kleinere eiland Belitung
ten oosten van Zuid-Sumatra16

Bangka werd in 1812 onder rechtstreeks beheer gebracht van Europese heersers.
Deze waren niet alleen verantwoordelijk voor de koloniale administratie maar, tot
1913, ook voor de tinproductie. De Chinezen hebben Bangka bewoond sinds de
achttiende eeuw.17 De exploitatie van tin nam in die tijd haar aanvang. Veel
Aziatische handelaren exploiteerden de tinmijnen voor eigen rekening of werkten
voor een plaatselijke vorst. Toen tin werd ontdekt op Bangka, stond het eiland onder
heerschappij van de Sultan van Palembang. De Chinezen kwamen naar Bangka omdat
ze in de tinmijnen economisch voordeel zagen. Volgens Heidhues volgden de
Nederlanders pas nadat het eiland door de komst van de Chinezen economisch
interessant was geworden.18 Voor die tijd, zelfs toen tin uit Bangka naar Batavia werd
uitgevoerd, waren de Nederlanders „unenthusiastic‟,19 hoewel de VOC reeds in 1641,
toen ze Malakka overheerste, een goed georganiseerde tinhandel dreef.20 Het waren de
Britten die tijdens hun bezetting van de archipel (1811-1816) rechtstreekse controle
kregen over Bangka.21 Na hen zetten de Nederlanders het systeem voort. Onder de
Nederlandse koloniale heerschappij steeg Bangka‟s tinproductie. De Europese
industriële revolutie opende nieuwe markten en grotere aantallen Chinezen

15

WNT deel 7, tweede stuk, 1941.
Uit: Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung, bezocht op 8 augustus 2008.
17
Heidhues 1992, pag. xiii.
18
Heidhues 1992, pag. xv.
19
Heidhues 1992, pag. 5.
20
Heidhues 1992, pag. 3.
21
In juni 1813 schreef de Britse gouverneur Raffles een verzoek naar de Engelse Oost-Indische Compagnie (East
India Company) in Kanton, om Chinese arbeiders naar Bangka te sturen. Het volgende jaar landden er 1600
werkers op het eiland. Volgens Heidhues kan worden aangenomen dat het jaar 1814 het begin was van de
Europese bemoeienissen met de Chinese koeliehandel. Heidhues 1992, pag. 32.
16
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arriveerden uit Zuidoost-China. De meeste van hen waren in de ware zin van het
woord „gastarbeiders‟; ze waren niet van plan zich voorgoed op Bangka te vestigen.22
Volgens Heidhues neemt Bangka een unieke positie in tussen de andere plaatsen
van Chinese concentratie in de Archipel. Vanaf 1812 werd Bangka rechtstreeks
geregeerd door Europese koloniale autoriteiten, die niet alleen verantwoordelijk
waren voor de koloniale administratie maar ook, tot 1913, voor de tinproductie.
Bangka is daardoor in vergelijking met Oost-Sumatra, de Riau-eilanden en WestKalimantan toegankelijker voor de onderzoeker in geschiedkunde. Koloniale
archieven en ander materiaal laten een schat aan informatie zien over immigratie,
kolonisatie en ondernemingen op het eiland, vooral wat betreft Chinezen die niet in de
steden woonden. Nergens anders in Indonesië hebben de Chinezen zulk een
belangrijke rol gespeeld op het platteland als op Bangka.23
4.1.2. Historische achtergrond

Achtereenvolgens zal een kort overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de
de goudmijnkongsi‟s in West-Borneo en de tinmijnen op Banka.

Chinese jonken op de Sambas24
4.1.2.1. De kongsi’s in West-Borneo

Hoewel de VOC reeds eerder contact had met West-Borneo, richtten de Nederlanders
pas in juli 1818 een permantente post op in Pontianak om van daaruit hun gezag te
laten gelden over het gehele gebied. Zij waren in staat samen te werken met
belangrijke Maleise heersers, maar hun politieke en economische initiatieven
veroorzaakten meteen conflicten met de Chinezen. Tussen 1811 en 1816 bezetten de
Engelsen Java en andere Nederlandse buitenposten in Indië en betwistten daardoor het
22

Heidhues 1992, pag. xv.
Heidhues 1992, pag. xiii-xiv.
24
Uit Weerzien met Indië nr. 23: Chinezen in de Archipel, pag. 542. Blussé 1995.
23

111

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

oppergezag van de Nederlanders in de regio. Ook nadat de Engelsen zich terug
hadden getrokken, zetten de twee naties hun strijd om de invloed in de Maleise wereld
voort.25 Behalve dat de Nederlanders hun aanspraak op Borneo veilig wilden stellen,
hoopten ze de, naar hun verwachting onuitputtelijke, rijkdommen van het eiland te
kunnen exploiteren. Bovendien wilden ze de zeevaart beschermen tegen piraten, die
zich ophielden in schuilplaatsen langs Borneo‟s kust. Deze factoren en de uitnodiging
van de Maleise sultans brachten de Nederlanders ertoe in 1818 naar West-Borneo
„terug te keren‟.26
Eerder al, in 1740, hadden de Maleise sultans (de Panembahan van Mampawa
als eerste)27 de Chinezen aangemoedigd naar Borneo te emigreren, in de verwachting
dat zij zelf ook konden profiteren van de verhoogde productie van goud door de
Chinezen. Hoewel de Dajaks, die meestal beschouwd worden als de autochtone
bewoners van het eiland, reeds goud wasten, waren de Chinezen daar volgens een
waarnemer veel kundiger in en hadden zij ook de volharding en nauwgezetheid die de
Dajaks misten.28 De sultans wilden de Chinese immigranten behandelen op dezelfde
manier als de Dajaks. Het hof zou zout, rijst, opium en andere levensmiddelen aan de
Chinezen leveren tegen prijzen die de heersers hadden vastgesteld. De Chinezen
mochten geen landarbeid verrichten of vuurwapens bezitten. Evenmin was het hun
toegelaten producten te importeren of te exporteren. Zij moesten de sultans betalen in
de vorm van goud voor de vergunning om in de mijnen te werken. Ten slotte zouden
zij ook nog belasting moeten betalen bij het binnenkomen van Borneo en een nog
hogere belasting bij het verlaten van het eiland. Maar, aldus Heidhues, deze
mijnwerkers waren geen Dajaks. Dajaks vormden kleine en tamelijk geïsoleerde
gemeenschappen in het binnenland en hadden weinig contact met de buitenwereld,
zodat ze gemakkelijk onder controle gehouden konden worden. De Chinese arbeiders
waren beter georganiseerd en hadden goede netwerken. Hun kongsi‟s, dezelfde
verenigingen die hen in staat stelden de mijnen efficiënter te beheren, maakten het
hun ook mogelijk het gezag van de Maleise sultans te ondermijnen, en hun relaties
met het buitenland gaven hun een bijkomend voordeel. Al snel ontweken zij nagenoeg
alle bepalingen van de overeenkomsten met de Maleise heersers.29 Toen de
Nederlanders in 1818 opnieuw naar het eiland kwamen, ontdekten ze dat het grootste
deel van het gebied dat zij dankzij onderhandelingen met de sultans bezetten, in feite
onder het gezag stond van de Chinese kongsi‟s.30
Er werden voortdurend nieuwe kongsi‟s gevormd. In de Wester-afdeling van
Borneo, en dit schijnt iets unieks te zijn in de geschiedenis van de Chinezen in de
Archipel, waren er associaties of federaties van mijnkongsi‟s. Honderden en zelfs
duizenden mijnwerkers van verschillende mijnen waren ingelijfd bij deze associaties.
Het kongsihuis (meestal de thang genoemd) had een grote zaal voor bijeenkomsten en
afgevaardigden van de belangrijkste lidkongsi‟s waren verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur. De grootste associatie was de Fosjoen-federatie die in 1776 veertien
kleinere kongsi‟s in het gebied van Montrado verenigde.31 De twee machtigste leden
25

Er waren ook Engelse avonturiers die er in slaagden een gedeelte van Borneo te besturen. Een daarvan was de
legendarische Raja Brooke. De Schot James Erskine Murray was minder fortuinlijk; hij vond de dood in de handen
van de Boeginezen, maar zijn optreden was reden genoeg voor het Nederlandse gouvernement om beter op Borneo
te passen. Van den Doel 1996, pag. 69.
26
Heidhues 2003, pag. 47. Aanhalingstekens van Heidhues.
27
Veth 1854, pag. 297.
28
Deze waarnemer was J. Burn, een Engelse scheepskapitein of handelaar, die in Pontianak woonde sedert 1808
en een lang verslag schreef over de stad en zijn omgeving. Heidhues 2003, pag. 51.
29
Ismail 1994, pag. 143-145; Heidhues 2003, pag. 52.
30
Heidhues 1993, pag. 71.
31
Idem.
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van Fosjoen waren Thaikong (ook wel gespeld als Taykong) en Samtiaokioe.
Laatstgenoemde scheidde zich later weer af, zodat er rond 1820 drie belangrijke
federaties waren: Fosjoen of Thaikong met hun basis in Montrado, Lanfong of
Lanfang met hun basis in Mandor en Samtiaokioe in het noorden.32

De belangrijkste kongsi’s in de Wester-afdeling van Borneo
33
ca. 1822.

De kongsi‟s streden tegen iedereen: de Dajaks, de Maleiërs, de Nederlanders en,
volgens Heidhues, bovenal tegen elkaar.34 Dat laatste gebeurde in 1850 bij de
schermutselingen tussen Thaikong en Samtiaokioe, waarbij laatstgenoemde hulp
zocht bij de assistent-resident van Sambas, zonder hem evenwel militaire steun te
kunnen bieden. De Sultan van Sambas verzamelde Dajakstrijders die hij onder het
bevel van de Maleiers stelde om de Thaikong aan te vallen. Maar zijn troepen
vermeden de Thaikong-Chinezen en vielen twee kongsi‟s aan die tot dan toe neutraal
waren gebleven in de rivaliteit tussen Thaikong en Samtiaokioe. Tachtig families
werden vermoord en hun huizen verbrand. Deze twee kongsi‟s vroegen Thaikong om
hulp. Nu mengden de Nederlanders zich in de strijd. In september 1850 stuurde
Batavia een aantal schepen en honderden soldaten om de Thaikong-Chinezen te
bestrijden. Het lukte de Nederlanders het versterkte kongsihuis te bezetten, maar de

32

Heidhues 1993, pag. 73. Vergelijk Heidhues 2003, pag. 56. De spelling van de namen is niet in alle bronnen
dezelfde.
33
Heidhues 2003, pag. 57.
34
Heidhues 1993, pag. 71.

113

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

triomf was van korte duur. Sommige koloniale militairen prezen de strijd als een
overwinning, maar in werkelijkheid was hij een fiasco.35
In de verhouding tussen de vier groepen speelden de Dajaks een belangrijkere
rol dan misschien op het eerste gezicht lijkt. Hoewel de Dajaks en de Chinezen van
tijd tot tijd tegen elkaar streden, onderhielden ze ook vriendschappelijke banden. Deze
contacten verliepen niet via de Maleise apanagehouders en veroorzaakten een
achteruitgang in de officiële handel. De greep van de sultan op de apanagehouders,
die onder andere omstandigheden allerlei voorrechten genoten, verzwakte daardoor,
hetgeen ertoe leidde dat de leden van de hofadel hun heil zochten in piraterij. De
sultan deelde overigens in de buit.36
In 1854 werd de autonomie van de kongsi‟s na bloedige oorlogen met de
Nederlandse troepen door het Nederlands bestuur opgeheven. Slechts de kongsi
Lanfong in het landschap Mandor, die zich aan de zijde van de koloniale regering had
geschaard, mocht tot 1884 blijven bestaan. De kongsi‟s ontvingen in de zogeheten
„Chinese oorlogen‟ door de vernieling van kapitaal en mensenlevens een zware slag
die zij, en de goudwinning met hen, nooit meer te boven zouden komen.37 De disputen
die ontstonden over de controle van goud en handel waren niet simpelweg etnische
conflicten. Sommige Dajak-groepen trokken partij voor de Maleise vorsten en daarna
voor de Nederlanders, terwijl andere naast de Chinezen streden.38
De Lanfong-kongsi

Van J.J.M. de Groot verscheen in 1885 Het kongsiwezen van Borneo, Eene
verhandeling over den grondslag en den aard der Chineesche politieke vereenigingen
in de koloniën, met eene Chineesche geschiedenis van de kongsi Langfong. De Groot
(1854-1921) was sinoloog en tolk voor de Chinese taal.39 Hij verbleef ruim drie jaar
op Borneo (1880-1883) en vond het betreurenswaardig dat er zo weinig over de
geschiedenis en de organisatie van de Borneose kongsi‟s uit Chinese bronnen bekend
was. Hij heeft daarom getracht de officiële jaarboeken van de Lanfong-kongsi te
bewaren. Daar slaagde hij in dankzij zijn vriendschap met Lioe A-Sin, het laatste
hoofd van de Lanfong-kongsi.40 Het was Lioe A-Sin die, doordat hij de kant van het
Nederlands bestuur had gekozen, de Lanfong-kongsi behoedde voor gewelddadige
vernietiging.
35

Heidhues 2003, pag. 87-89. W.A. van Rees, die de strijd in 1850 te boek heeft gesteld, heeft veel achting voor
luitenant-kolonel Sorg, die de leiding had over de veldslagen in september 1850, maar neemt een kritische houding
aan ten overstaan van de beslissingen van de militaire leiding die tijdens de laatste aanvallen op de Thaikong in
november 1850 het bevel voerde over de troepen („een taktische misslag‟).
36
Heidhues 2003, pag. 53; Ismail 1994, pag. 143. Apanages of ambts- of salarisvelden zijn stukken land die aan
hofdienaars en leden van de adellijke familie in voorlopig bruikleen werden gegeven om in hun levensonderhoud
te voorzien of bij wijze van salaris. De toegewezen persoon had recht op de opbrengst van het land. De bewoners
van het land waren verplicht voor de toegewezen persoon arbeid te verrichten, zijn woning proper te houden en te
zorgen voor de veiligheid. Ze waren ook verplicht mee te doen aan de traditionele ceremonieën.
37
De tinkongsi‟s op Bangka werden opgeheven in 1919. Voor een vergelijking tussen de kongsi‟s op Bangka en
Kalimantan zie Heidhues 1993.
38
Heidhues 2003, pag. 53. Uit Van Rees‟ relaas over de oorlogen tussen de Thaikong-kongsi en het NederlandsIndische leger blijkt dat vele Madurezen deelnamen in de veldslagen, naast inheemse koelies die proviand en
wapens droegen en struiken wegkapten. Van Rees had veel waardering voor de Madurezen, die bij aanvallen van
de Chinezen „onwrikbaar pal staan‟. Van Rees 1859, pag. 161.
39
De Groot was schrijver van een monumentaal werk over het religieuze systeem in China. Na verschillende keren
China en Nederlands-Indië bezocht te hebben, bekleedde De Groot later verschillende hoogleraarschappen in
Nederland. Een daarvan was de in die tijd nieuwe leerstoel voor Land- en Volkenkunde van Nederlandsch OostIndië aan de Universiteit van Leiden. Blijkens de vermelding op de omslag van Het kongsiwezen van Borneo, dat
was uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, was
hij „Tolk voor de Chineesche taal bij het Gouvernement van Nederlandsch-Indië‟. Zie ook Blussé 2008, pag. 154157.
40
De Groot 1885, pag. 2.
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De officiële jaarboeken van de Lanfong-kongsi waar J.J.M de Groot zich voor
zijn verhandeling op baseerde, zijn in het Hakka-Chinees geschreven. Daarin wordt de
ontwikkeling van de Lanfong-kongsi gevolgd vanaf het eerste kongsihoofd, thaiko Lo
Fong-phak, oprichter van de Lanfong-kongsi, tot het dertiende en laatste hoofd,
kapthai41 Lioe A-Sin, een periode van ruim een eeuw.42 Van geen enkele andere
kongsi is volgens De Groot een dergelijke „biografie‟ bewaard gebleven.43

Plattegrond van het kongsihuis van Lanfong44
41

'Thaiko' betekent 'grote oudere broeder'. Vanaf het zesde kongsihoofd ging men over op de titel 'kapthai'. De
Maleiers, die het kongsihoofd beschouwden als de voornaamste der districthoofden of kapiteins, noemden hem
'kapitan toewa' (oude kapitein). Hier maakten de Hoklo‟s en Fujianezen, voor wie 'toewa' ongeveer dezelfde klank
had als hun 'toa' (groot) een samentrekking van: 'kaptoa'. Dit werd door de Hakka's aangepast aan hun eigen taal en
werd uiteindelijk 'kapthai'. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, 1918, Deel 2, pag. 271. Deze titel bezat ook
onder de Nederlanders burgerrecht.
42
De Lanfong-kongsi stelde Lo Fong-phak als thaiko aan in 1777. In 1884, met de dood van Lioe A-sin, hield de
kongsi op te bestaan.
43
Een andere sinoloog, S.H. Schaank, verzamelde mondeling en geschreven materiaal over Chinezen in Montrado
en publiceerde zijn betoog over de Thaikong-kongsi in 1893: „De kongsis van Montrado, Bijdrage tot de
geschiedenis en de kennis van het wezen der Chineesche vereenigingen op de Westkust van Borneo‟ in Tijdschrift
voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 35, 5/6, 1893.
44
Uit: The Encyclopedia of Chinese Overseas, 1998, pag. 160. Dezelfde tekening is opgenomen in Heidhues‟
Golddiggers, Farmers en Traders (p. 59) en is gebaseerd op P.J. Veth, Borneo‟s Wester-Afdeeling: geographisch,
statistisch, historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, Vol 1, 1854. Volgens
Heidhues bevestigt het diagram zijn religieuze aspect: het centrale gedeelte van het kongsihuis lijkt op een Chinese
tempel, zoals ze gevonden kunnen worden in China en Zuidoost Azië. Het open binnenplein, de vijver op het
binnenplein en de buitenvijver met een klein bruggetje zijn allemaal kenmerken van grotere tempels. De beeltenis
van de belangrijkste godheid staat achter het gebouw. De Nederlanders zagen de beeltenis wel, maar beschouwden
de kongsihuizen niet als religieuze centra maar als militair en administratief hoofdkwartier. Zij spraken dus van
een fort of een raadhuis. Heidhues 2003, pag. 58. Voor een diepere kennis van Chinese huizen in China is het boek
van Ronald G. Knapp, Chinese Houses, The Architectural Heritage of a Nation, 2005, een waardevolle bron.
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In Pontianak bestonden al verschillende kongsi‟s toen thaiko Lo daar arriveerde.
De Chinezen die er werkten waren afkomstig uit de Hoklo-gewesten, maar er waren
ook goudgravers uit Ta-poe waar voornamelijk Hakka‟s woonden.45 Lo nam de
leiding van hen op zich en stichtte de Lanfong-kongsi in 1777 met Mandor als basis,
toen het gewest nog niet onder Nederlands bestuur was gebracht.46 Alle mogelijke
wetten, bepalingen en straffen werden door het kongsihoofd vastgesteld. Onder zijn
onderdanen bevonden zich voornamelijk gouddelvers, maar ook landbouwers,
handelaren en ambachtslieden. Ze moesten allen belasting betalen, de gouddelvers in
goud, de landbouwers in de vorm van rijst en tabak die ze geoogst hadden benevens
deurgeld,47 en van de handelaars werd belasting geheven op de ingevoerde
koopwaren.48
De Lanfong-kongsi was de enige kongsi die, zoals gezegd, altijd een zeer goede
verstandhouding bewaarde met de Nederlandse regering. Na het bestuur van het vijfde
kongsihoofd (1811-1823), Soeng Tshap-pak, begon het Nederlandse gouvernement in
dit gewest het beheer te voeren, maar het bevestigde het volgende kongsihoofd, Lioe
Thoi-ni, in zijn waardigheid als algemeen bestuurder van de kongsi Lanfong.49 Deze
man kreeg van de Panambahan de titel van Kapitan Demang50 en zo bleef hij ook
bekend staan bij het koloniale bestuur. De trouw van de Lanfong-hoofden aan de
koloniale regering werd niet gedeeld door hun onderdanen, die ijverig deelnamen aan
de aanvallen die in mei, juni en juli van 1825 door Montrado-Chinezen (dat waren de
Thaikong-Chinezen) werden ondernomen op de Nederlandse versterking in
Mampawa.
De Lanfong- en Thaikong-Chinezen voerden verschillende keren oorlog met
elkaar. Toen in 1850 de Thaikong in opstand kwam tegen het Nederlandse
gouvernement, stond kapthai A-Sin van Lanfong de Nederlandse troepen bij met het
bedwingen van Thaikong door in het gebergte versterkingen aan te leggen en wapens
te vervaardigen om tegen Thaikong een versperring op te werpen. Kapthai A-sin was
het Gouvernement ook behulpzaam in het totstandbrengen van een goede
verstandhouding met de wisselende, niet-vaste bevolking in de binnenlanden.51 Toch
smokkelde Lioe A-Sin gedurende de vijandelijkheden benodigdheden (Heidhues
meldt niet welke) naar de basis van Thaikong in Montrado en verschafte hij de
Thaikong-opstandelingen een schuilplaats binnen het Lanfong-gebied, onder wie de
commandant van het Thaikong-leger, Liao Njie Liong. Hoewel het Gouvernement een
prijs van 500 zilveren dollars op Liao‟s hoofd had gesteld, werd hij nooit gepakt. Het
heet dat hij in een doodskist naar Sarawak vluchtte.52
Aan Kapthai Lioe A-sin was waarschijnlijk reeds de instandhouding van zijn
kongsi voorgespiegeld indien de Lanfong-kongsi de zijde van het Gouvernement
koos. Anders dan de Lanfong-Chinezen, verdedigden de Chinezen van de Thaikongkongsi hun onafhankelijkheid met grote onverzettelijkheid, hoewel hun
oorlogsmiddelen zeer gebrekkig waren in vergelijking met die van de Nederlanders.
De Groot vertelt over de Thaikong-Chinezen dat ook toen ze reeds verslagen waren,
zij nog maanden lang probeerden het volk „tot geheime eedgenootschappen aaneen te
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De Groot 1885, pag. 8.
De Groot 1885, pag. 20.
47
Venster- en deurgeld is een belasting geheven op het aantal vensters en deuren.
48
De Groot 1885, pag. 21.
49
De Groot 1885, pag. 27.
50
De Groot 1885, pag. 55.
51
De Groot 1885, pag. 37.
52
Heidhues 2003, pag. 101-102.
46
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snoeren, in de hoop het op die wijze nogmaals tegen den gehaten vreemdeling in het
veld te krijgen‟.53
Volgens De Groot bestonden er geen geheime genootschappen toen er nog
kongsi's waren. Die genootschappen waren niet anders dan kleine kongsi‟s, „door de
met zoo onuitroeibaren asociatiegeest behepte Chineezen54 heimelijk gevormd daar
waar het hun niet geoorloofd is het geliefd zelfbestuur, waaronder zij in China
leefden, openlijk uit te oefenen‟. Ze hadden tot op zekere hoogte een inwendige
organisatie aangenomen, geschoeid op die van de in China bestaande geheime
politieke genootschappen. Maar De Groot, en volgens hem ook P.J. Veth, die hij vaak
aanhaalt als een betrouwbare bron,55 is er echter stellig van overtuigd dat de
broederschappen een plaatselijk karakter hadden en niet in rechtstreekse betrekking
stonden tot het Hemel-Aarde-Verbond in Zuid-China, dat gesticht werd in de eerste
helft van de negentiende eeuw om te agiteren tegen de Chinese Manchu-regering.56
4.1.2.2. De tinmijnen op Bangka

Hoewel 1710 gewoonlijk wordt genoemd als het jaar waarin op Bangka tin werd
ontdekt, naar verluidt per toeval,57 wellicht als bijproduct van ijzerbewerking,58 werd
pas meer dan een eeuw later een begin gemaakt met de ontginning. Bangka werd een
van de belangrijkste producenten van tin in de wereld en volgens Heidhues de meest
winstgevende onderneming buiten Java voor Nederland in de achttiende eeuw,
dankzij Chinese technologie, Chinese organisatie en bovenal dankzij Chinese
koelies.59 In China zelf werd tin gemijnd in Guangdong en Yunnan, maar de vraag
naar het metaal was zo groot dat de binnenlandse productie moest aangevuld worden
met geïmporteerde tin. China had tin nodig om munten te slaan en allerhande
artikelen voor gebruik bij religieuze ceremoniën te maken.60 Toen de vraag naar thee
steeg, werd ook de vraag naar tin groter, omdat thee naar Europa vervoerd werd in
tinnen verpakkingen.61 In het begin van de achttiende eeuw werd tin gemijnd volgens
„inheemse‟ methoden. Chinese moslims die huwelijken waren aangegaan met leden
van de familie van de sultan van Palembang, introduceerden in het eerste kwartaal van
de achttiende eeuw Zuidoost-Aziatische tinmijntechnologieën in Bangka.62 Een tabel

53

De Groot 1885, pag. 146.
Op Java was een zwakke uiting van de oude clangeest te zien onder de peranakan Chinezen in de vorm van
talrijke corporaties tot wederzijdse hulp en ondersteuning, die grotendeels met officiele goedkeuring van de
Nederlandse regering bestonden en werkten. De Groot 1885, pag. 188. Na de val van Soeharto in 1998 zijn in
Indonesië ook organisaties in het leven geroepen van Indonesiërs van Chinese afkomst die uit bepaalde streken
afkomstig zijn, bijv. de Fujianezen.
55
Het werk van P.J. Veth waar De Groot meermalen aan refereert is Borneo‟s Westerafdeeling, geographisch,
statistisch, historisch, voorafgegaan door eene schets des ganschen eilands (1854-1856).
56
De Groot 1885, pag. 175; Gernet 1996, pag. 534 en 547. Dit genootschap, in het Chinees T‟ien-ti-hui of San-hohui, werd de beruchte Triade. Zie ook Blussé 2008, pag. 150, waar staat dat de sinoloog Gustaaf Schlegel
(leermeester van De Groot en Henri Borel) als eerste in zijn studie Thian Ti Hwui, the Hung-League or HeavenEarth-League. A Secret Society with the Chinese in China and India (1866) het ritueel van de Chinese geheime
genootschappen geopenbaard en geanalyseerd had, zodat men eindelijk de Chinese onderwereld kon aanpakken.
57
Heidhues 1992, pag. 1.
58
Heidhues 1992, pag. 6.
59
Heidhues 1992, pag. 2.
60
De Chinezen maakten wat in het Engels „joss paper‟ genoemd wordt, zeer dun bladmetaal voor
offerplechtigheden. Tin werd in een samenstelling met andere metalen ook gebruikt om vazen voor de
voorouderlijke altaars te produceren en alledaagse voorwerpen zoals spiegels, theepotten en metalen kandelaars.
Heidhues 1992, pag. 3.
61
Heidhues 1992, pag. 3.
62
Heidhues 1992, pag. 7.
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van de tinproductie van 1717 tot 1804 laat zien dat die zeer onregelmatig was. 63 De
productie was onderhevig aan smokkel en piraterij, slecht weer en ziekte, weigering
van de Nederlanders om de aangeboden tin te kopen of te betalen omdat de productie
van een te bescheiden volume was, een stijging of daling in de behoefte aan tin in
China en ten slotte aan het beleid van de sultan om de Chinezen te vervangen door
zijn eigen volk.64 De meest productieve tijd was die tussen 1760 en 1780 onder sultan
Achmad Majamudin van Palembang, een periode die later door de inwoners van
Bangka „de gouden eeuw‟ genoemd werd.65 In het laatste decennium van de
achttiende eeuw daalde de productie sterk. Na 1804 werden geen cijfers meer
bekendgemaakt.
De grote doorbraak kwam toen een zekere Oen Asing of Boen Asiong, een
Chinees maar geen moslim, tinmijnen groef in Belo, een plaats ongeveer 8 mijl ten
oosten van Mentok (waar de eerste tinmijnen waren).66 Deze Oen liet Chinezen
overkomen die bekend waren met mijnbouwtechnieken, waarschijnlijk rechtstreeks
uit China. Hij introduceerde verschillende werktuigen en machines, een beter gebruik
van water, efficiëntere ovens en blaasbalgen en een standaardisatie van de vormen en
gewichten van de geproduceerde tinbaren. Omdat Oen zonder vergunning van de
sultan tin verkocht aan jonken die Mentok aandeden, werd hij door de sultan
verbannen van het eiland. Er rezen echter zoveel problemen dat plaatselijke heersers
de sultan verzochten Oen terug te sturen. Dat gebeurde en de sultan gaf Oen de
opdracht een fort te bouwen in Mentok en een opslagplaats in Belo. Oen kreeg de titel
„Kapitan Tjina‟, kapitein der Chinezen.67
De Bangka-koelies: ‘Een staalkaart van menschelijke ellende’

Het is niet helemaal duidelijk waar de Chinese koelies na 1750, toen de tinproductie
de grootste stijging liet zien, vandaan kwamen. Waarschijnlijk kwamen ze in jonken
rechtstreeks uit China, misschien van Kanton. Er kwamen bijna geen westerlingen op
het eiland, zodat er slechts enkele geschriften bekend zijn over wanneer nieuwe
methodes gebruikt werden.68 Aangetoond kan worden dat de reeds genoemde
eenvoudige, maar innovatieve methodes de tinproductie flink deden stijgen. Later
werden de machtige tiko’s (letterlijk: oudere broeders), die van Chinese afkomst
waren en als mediator functioneerden tussen de mijnorganisaties en het hof van de
sultan, vervangen door inheemsen. De communicatie met de Chinese mijnwerkers
verslechterde, deze wilden niet werken voor mensen die hun taal en gewoonten niet
begrepen. Een daling in de tinproductie volgde.69 De tiko‟s onderhandelden overigens
niet rechtstreeks met de mijnwerkers maar via de kongsi‟s en de kongsihoofden. Deze
bewaarden hun gezag over de mijnwerkers door hen aan zich te binden door middel
van schulden. Dit systeem werd nog tot in de twintigste eeuw in de mijnen gebruikt.70
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216 pikoels in 1722 als laagste en 35.837,5 pikoels in 1785 als hoogste cijfer. Een pikoel (vaak ook geschreven
als picol) is 100 kati of 61,761302 kilogram. Gonggryp, Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië,
1991, pag. 902.
64
Heidhues 1992, pag. 9.
65
Heidhues 1992, pag. 17.
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Het precieze jaar waarin dit gebeurde is niet duidelijk uit het relaas van Heidhues.
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Heidhues 1992, pag. 10.
68
Heidhues 1992, pag. 11.
69
Heidhues 1992, pag. 17. Rond Chinees nieuwjaar werden Chinese en Japanse prostituees naar de mijngebieden
gebracht. Als de mannen hun loon hadden gekregen, werden ze al vierend en dobbelend in een stemming gebracht
om opnieuw in te tekenen, en als ze al hun geld hadden verkwanseld waren ze daar wel toe genoodzaakt. Heidhues
1992, pag. 152.
70
Heidhues 1992, pag. 18.
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Volgens het Nederlandse regeringssysteem, dat in 1816 aanving, was de resident
tevens gouverneur van het eiland en tegelijkertijd hoofd van de mijnen. Zes
mijninspecteurs waren gestationeerd in de verschillende districten en een zevende, die
assistent-resident was, in Mentok. Zij verzamelden de tin en betaalden ervoor, hielden
toezicht op de mijnen en de werkers en beheerden de pakhuizen met gesubsidieerde
rijst, olie, zout en andere goederen die door het Gouvernement waren gestuurd voor
de werkers.71 Maar vele onder de eerste ambtenaren waren incompetent en corrupt.
Het grootste probleem voor de westerse ambtenaren was de omgang met de Chinese
mijnwerkers. Deze weigerden te werken als ze zich benadeeld voelden. Zaken zoals
de betaling in guldens in plaats van in Spaanse zilveren dollars of matten, zoals ze
gewoonlijk ontvingen, en de vermindering van het rijstaandeel waren oorzaken van
stakingen.
Vanaf 1830, toen de regering had gezorgd voor betere werkomstandigheden in
de mijnen (vele koelies en Europese ambtenaren stierven aan de gevolgen van „Banka
koorts‟, waar waarschijnlijk cholera mee bedoeld werd) leverde het eiland belangrijke
winsten op. In 1830 besliste de gouverneur-generaal dat 25.000 tot 30.000 pikoel
genoeg was en dat er geen behoefte was om nog meer tin te produceren. Niet lang
daarna openden zich nieuwe markten in Europa waar veel vraag was naar het Bangkatin, dat bekend stond om zijn buitengewone zuiverheid.72 In 1847 werd meer dan 83
percent van Bangka‟s productie verkocht in Nederland. Bangka-tin stond op de derde
plaats na koffie en suiker als belangrijkst en meest winstgevend exportproduct.73
Wat de herkomst van de koelies in de negentiende eeuw betreft, wordt geschat
dat in 1842, tijdens een grote toevloed van koelies die van 1834 tot 1843 duurde, drie
vierde van de Bangka-koelies afkomstig was uit het Guangdong-gebergte in het
zuidoosten van China. Omdat Hakka nog steeds het meestgesproken dialect is op
Bangka, kan geconcludeerd worden dat de meeste koelies inderdaad Hakka‟s waren. 74
In het begin van de negentiende eeuw kwamen andere Chinezen, met name Hoklo‟s,
naar het eiland. Later kwamen er Maleiers bij en Chinezen uit Java, Sumatra en
Riau.75 Er deden zich tussen 1839 en 1848 nogal vaak ruzies voor tussen de Hakka‟s
aan de ene kant en aan de andere kant de Hoklo‟s en de peranakans, de in Indië
geboren Chinezen.76 Deze oproeren hadden volgens Heidhues hun oorsprong in de
conflicten tussen de verschillende taalgroepen in China.77
In 1849 waren er 200 mijnen op Bangka. Er woonden ongeveer 9.000 Chinezen
op het eiland. Drie jaar later was dit aantal gestegen tot 14.000. Drie kwart van de
volwassen mannen werkte in de tinmijnen. De oudere mannen waren gewezen
mijnwerkers die er niet in waren geslaagd voldoende geld over te houden om terug te
keren naar China. Als een mijnwerker er wel in geslaagd was genoeg geld te sparen
om te trouwen of naar China terug te gaan, werd er een „makan besar‟, een
feestmaaltijd, gehouden. Van vrienden en vooral van de mijninspecteur werd een
grote bijdrage verwacht. Iedere graafplaats had een gebedshuis met een toapekong.78
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In het kongsihuis woonden de vrijgezellen, terwijl de gehuwde arbeiders in eigen
hutten woonden.79
In de negentiende eeuw verzwakten de mijnkongsi‟s door het Nederlandse
koloniale beleid en werden de mijnen op een meer autoritaire manier georganiseerd.
Volgens een regeling van 1832 werden alle mijnwerkers, of ze aandeelhouders waren
van een kongsi of niet, beschouwd „in ‟s Lands dienst‟ te zijn. Zij werden aldus
verantwoordelijk gesteld voor hun eigen schulden, waaronder in de eerste plaats de
kosten voor de overtocht van China naar Bangka. Indien ze aandeelhouders waren,
waren ze ook verantwoordelijk voor de schulden van de kongsi. In 1845 werd daar
een andere regeling aan toegevoegd, waardoor weggelopen koelies mochten worden
gestraft met 30 slagen met een rotanstok.80
Terwijl de kongsi‟s op West-Borneo vernietigd werden door oorlogsgeweld,
gingen de Bangka-kongsi‟s na het midden van de negentiende eeuw ten onder aan
administratieve en financiële competitie en het daardoor veroorzaakte arbeiderstekort.
In Malaya waren rijke bronnen aangetroffen, Oost-Sumatra had werkers nodig voor
zijn plantages, en in Noord- en Zuid-Amerika en Australië was veel vraag naar
mijnarbeiders voor de goudmijnen. Het was moeilijk daarmee te concurreren.
Bovendien had Bangka een slechte reputatie die koelies weghield.81 De aanwerving
van koelies werd overgelaten aan Bangkanese Chinese ambtenaren of handelaren die
koelies naar Bangka brachten en hen verkochten aan de kongsi‟s. De kongsi‟s
verdienden de onkosten terug door ze te verhalen op de singkeh, de nieuwkomer, die
gedurende de eerste jaren als mijnwerker een verminderd loon ontving om op die
manier zijn „schuld‟ af te lossen. Samen met het aantal werkers daalde ook het aantal
actieve mijnen en uiteraard de tinproductie. De gemiddelde productie na 1830 viel tot
onder de 10 pikoel per man, omdat de beste bronnen uitgeput waren en nieuwe
bronnen moeilijk te vinden waren. De groeiende schuld van de mijn aan de regering
was een groot probleem en werkte desertie in de hand.82 Pogingen van het
Gouvernement om koelies aan te trekken voor de mijnen op Bangka hadden niet veel
resultaat. Maar ondanks de daling van het aantal werkers, steeg de productie tussen
1879 en 1886 door technische verbeteringen en een concentratie in rijke mijnen.83
In 1886 verbood de Britse kolonie Hong Kong alle uitvoer van koelies voor
Bangka, omdat de werving voor de Nederlandse kolonie slecht geregeld was en zich
zware misbruiken voordeden. In dat jaar deed Batavia nog een poging om de handel
in koelies geheel in Europese handen te krijgen. J.J.M. de Groot, bekend door zijn
verhandeling over de Chinese kongsi‟s in West-Borneo, contacteerde een Duitse firma
in Amoy (Xiamen) en vroeg 600 koelies aan voor Bangka, bij voorkeur landbouwers,
voor de prijs van 30 zilveren dollars per man. De Nederlandse regering zou 15 dollars
betalen en de kongsi moest de resterende kosten betalen door de koelie 18 maanden
lang te laten werken met een verminderd loon. Dit loon was hoger dan voorheen
uitbetaald werd op Bangka, maar mocht niet hoger zijn dan op Belitung gebruikelijk
was. Het plan mislukte. Koelies die in de binnenlanden van Amoy aangeworven
waren voor Bangka gingen in 1888 allemaal naar Selangor in Malaya, waar
mijnwerkers konden verwachten twee keer zoveel te verdienen als op Bangka, omdat
ze deelden in de opbrengst van de tin, die hoge prijzen haalde op de wereldmarkt. Op
Bangka gingen de winsten daarentegen naar de koloniale kas en de kongsi‟s
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ontvingen een vaste prijs voor hun tin. Lonen konden dus niet stijgen zelfs als de
tinprijzen stegen, en waren lager dan elders.84 Koeliewerving voor Bangka kreeg,
zoals Heidhues het uitdrukt, een willekeurig en „pak-wat-je-krijgen-kan karakter‟.
Chinezen die in de havens rondliepen werden op de boot naar Bangka gezet, ook al
waren ze niet geschikt voor werk in de mijnen. Hun werd ook niet gevraagd of ze dat
wilden. Zij werden beschouwd als het uitschot van China‟s havensteden.85

Oproerige Chinezen op Bangka gevangen genomen (1899 86

Op het einde van de negentiende eeuw deden de Nederlanders slechts zaken met
vier tussenhandelaaars, van wie sommige Chinese officieren waren. De resident
bestelde een zeker aantal koelies, die grotendeels in Zuidoost-China werden
gerekruteerd. De koelies werden naar Bangka getransporteerd onder onmenseljke
omstandigheden. Terwijl in 1852 745 arbeiders op elf wangkangs (prauwen) in
Bangka landden (een gemiddelde van 68 koelies per wangkang), kwamen er in 1900
1.550 arbeiders op tien wangkangs aan (een gemiddelde van 155 koelies per
wangkang). De prijs voor Hakka-koelies uit Singapore was tegen het einde van de
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Een van hen draagt geen schoenen. Pas aan het begin van de twintigste eeuw werd schoeisel voor de inheemse
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eeuw het hoogst: 45 gulden per koelie.87 Volgens Heidhues stierf een kwart tot een
derde van de mijnwerkers in die periode op Bangka (ongeveer hetzelfde sterftecijfer
als bij de koelies op de plantages van Oost-Sumatra het geval was), terwijl een groot
deel van de mannen naar China terugkeerden om daar te sterven en niet, voegt
Heidhues daar aan toe, vanwege hun gevorderde leeftijd.
De Bangka-koelie was niet vrij, hij mocht de mijngronden niet verlaten zonder
toestemming van de kongsibaas. Toestemming van de administrateur was nodig om
uit het gebied van de mijn te treden. Er werd hem een mijn toegewezen, hij had er
geen enkele vrije keuze over. Hij was, zo vat Heidhues samen, niet anders dan een
slaaf.88 Ook fysiek was dat zichbaar: een opstand onder Chinese mijnwerkers op
Bangka in 1898 bracht onder meer aan het licht dat de koelies gebrandmerkt werden.
De minister van koloniën Jacob Theodoor Cremer, dezelfde die Jacobus Nienhuys
opvolgde als beheerder van de Deli Maatschappij (zie subhoofdstuk 4.4.), liet weten
dat dit geen blijvende wonden veroorzaakte.89 Bangka had zoals gezegd een zeer
slechte reputatie. De meeste koelies verlieten het eiland even arm als ze waren toen ze
er arriveerden. De desertie was groot. Er waren koelies in een mijn in Mentok die hun
duimen hadden afgehakt opdat ze ongeschikt zouden worden bevonden voor het werk
in de mijn en naar China terug zouden worden gestuurd.90
Nieuwkomers die niet geschikt werden bevonden voor werk in de mijn werden
verkocht aan rijke Chinezen die gambir-, koffie-, groentetuinen en vooral
peperplantages hadden. Zo‟n afgekeurde koelie kon altijd nog 20 tot 25 gulden
opbrengen. Vele koelies die niet geschikt werden bevonden om in de mijnen te
werken, werden verscheept naar de tabaksplantages in Deli. Ze keerden niet terug
naar China.91
Driemaal per jaar was het feest in de mijn, en wel op feestdagen in de eerste,
zevende en achtste maand van het Chinese jaar,92 want dan werd er een varken
geslacht. Het vlees werd „gratis‟ aan de koelies verstrekt. Op de dagen daarna werd er
weer geslacht, maar hiervoor moesten de koelies betalen: op de schuldrekening van
elk van hen werd een bedrag van 1 gulden geboekt. Dit dekte ruimschoots de
zogenaamde gratis portie vlees. Buiten deze feesten kregen de koelies geen vlees,
behalve als twee koelies werden betrapt in een homoseksueel samenzijn. Voor dit
varken moesten alleen de schuldigen betalen.93
Vele koelies leden aan ondervoeding en aan beriberi, een ziekte die het gevolg is
van een gebrek aan vitamine B. De oorzaak van beriberi werd pas in de twintigste
eeuw ontdekt. Beriberi uit zich in zwelling van de ledematen, zenuwziekten,
verlamming en uiteindelijk de dood. Door de nieuwe pelmachines verloren de
rijstkorrels vitamine B. De rijst voor de mijnwerkers werd bovendien te lang bewaard,
hetgeen de verschijnselen van de ziekte verergerde. Vanaf de tweede helft van de
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negentiende eeuw stierven honderden koelies op Bangka en Belitung aan beriberi.94
Omdat de koelies de wens hadden geuit terug te keren naar China, werd overwogen de
patiënten in stoomschepen en wangkangs te vervoeren naar Singapore en China. OostSumatraanse planters echter hadden daar grote bezwaren tegen. Het zicht van de
Chinese koelies, die niet meer konden lopen en afgedankt werden, zou de werving van
koelies voor de plantages immers sterk hinderen. Daarom werd na 1894 beslist de
zieke koelies naar Bogor (Buitenzorg) te zenden, waar ze door de frisse berglucht en
een goede voeding sneller konden herstellen en op krachten konden komen voor de
reis naar China. Met de zieke arbeiders in Belitung gebeurde dat al sinds 1888.95
Het hoge sterftecijfer en de vele zieken waren een bewijs van de slechte
toestanden in de regeringsmijnen. Vooral de beriberi die op het eiland woedde, kreeg
voortdurend de aandacht in het buitenland. De wijze waarop de Nederlands-Indische
regering deze zieken behandelde (of mishandelde), gaf haar een uiterst ongunstige
reputatie. In zijn boek Op oude paden (1934) somt H.C. Zentgraaff op welke artikelen
hij in dat verband heeft geschreven in verschillende dagbladen en de tegenwerking die
hij daardoor ondervond. Zentgraaff was een op Bangka gelegerde onderofficier.96 Hij
klaagde de late beslissing aan om zieke arbeiders te evacuren. Als het namelijk
eindelijk zover was, werden ze in afwachting van de Batavia-boot ondergebacht in
een „zoogenaamd‟ hospitaal te Mentok, een verblijf dat „één doorlopende
verwaarloozing, eene verkrachting van de allereerste plichten der hygiëne‟ was. Dat
verblijf, de manier waarop de koelies moesten baden, hun voeding, het was volgens
Zentgraaff alles bij elkaar „een staalkaart van menschelijke ellende‟. 97 Het verdere
overbrengen van de patiënten van de stampvolle karren waarmee ze van de boot
werden gehaald naar het ziekenhuis, dat op een heuvel stond, was een nieuwe
lijdensweg; „zieken wier lichaam lijdt bij de minste verkeerde of onhandige aanraking
werden door een paar dwangarbeiders bij armen en beenen gepakt en zoo naar boven
gesjouwd‟.98 Zaalberg, redacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad, vestigde in zijn
blad de aandacht van de regering op Zentgraaffs artikel. Tien dagen na de publicatie
van Zaalbergs brief werd een onderzoek ingesteld naar de toestanden op Bangka door
de inspecteur over de civiele geneeskundige dienst, Dr. C. Winkler, bijgestaan door de
in 1880 benoemde tolk voor de Chinese taal, B. Hoetink.99
Beiden stelden over hun bevindingen een rapport samen. Naar verluidt stond in
de rapporten dat de schildering van de toestand overdreven was en niet van dien aard
om daaruit een rechtstreekse beschuldiging tegen het Gouvernement te kunnen putten.
Desondanks werden de rapporten niet openbaar gemaakt. Na twintig maanden moest
er volgens Zaalberg vastgesteld worden dat de gehoopte verbeteringen waren
uitgebleven.100
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Toch kon geconstateerd worden dat de regering langzamerhand de zorg op zich
nam voor degenen die niet meer konden werken. In 1884 werd een ziekenhuis
opgericht in Sungaiselan (op Bangka) voor beriberilijders, waar inheems personeel
werd tewerkgesteld. Er was, zo concludeert Heidhues uit de regeringsdocumenten,
oprechte bezorgdheid voor de toestand van de patiënten en er werden pogingen
gedaan om de oorzaak van de ziekte te vinden. De Dokters-Djawa zorgden voor de
mensen die leden aan andere ziekten dan beriberi.101 In 1905 was het ergste voorbij.102
Naast Bangka werd ook Billiton vanaf 1851 geëxploiteerd als private
onderneming en in 1891 werd Singkep in Riau opengesteld als derde moderne
producent van tin in de archipel.103 En ook daar werden de koelies niet goed
behandeld. Een ambtenaar schreef dat de koelies in Singkep stierven „als ratten‟.104
De oude mijnwerkers werden zo lang mogelijk aangehouden, niet om ze te laten
arbeiden, maar omdat iedere werker recht had op een pikoel rijst per maand, te veel
om op te eten zelfs door iemand die zware lichamelijke arbeid verrichtte. De kongsi
kon de rijst verkopen of er ciu (arak of rijstbrandewijn) van maken. Later werd een
tehuis opgericht voor de bejaarde arbeiders, die daar echter slechts 40 percent kregen
van hun vorige portie rijst.105
Toch steeg de tinproductie dankzij de vernieuwde Europese technieken. Naast
de Akkeringaboor,106 ook wel Bangka-boor genoemd, werd nu ook gebruik gemaakt
van stoomtreinen in plaats van de houten karretjes van de Chinezen en van pompen
die aangedreven werden door stoom en niet langer door water.107 Later kregen Bangka
en Belitung elektriciteit en werden de pompen aangedreven met elektrische
motoren.108 Er kwamen nieuwe ovens die minder houtskool nodig hadden dan de
traditionele ovens en meer metaal produceerden van dezelfde hoeveelheid erts.109
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Chinese koelies aan het werk met de Bangka-boor110

Na de introductie van de nieuwe Europese technieken in de jaren na 1850
kregen de Europeanen grote invloed op de Chinezen. De kongsibaas werd niet meer
gekozen door de arbeiders maar aangewezen door de resident op advies van de
hoofdingenieur.111 In 1919 hielden de Banka-kongsi‟s op te bestaan als coöperatieve
ondernemingen van mijnwerkers die voor hun eigen economische belangen konden
opkomen, en werden integendeel deel van een systeem van uitbuiting.112 De koelies
werden op allerlei manieren uitgezogen: door het verhogen van de prijzen van de
koopwaar in de mijntoko‟s, door de verkoop van opium en alcohol en het houden van
gokplaatsen, en door geld te lenen aan de koelies om al deze activiteiten te betalen.
Hun eten werd verminderd of de kwaliteit ervan werd verlaagd. Sommige
mijnhoofden betaalden het uang radjin of „ijvergeld‟ van de koelies niet uit. Deze
premie kregen ze als bonus als ze gedurende 26 tot 28 dagen in de maand zonder
mankeren hadden gewerkt.113 Het doel van het inhouden van de premie was de koelies
zo in de schulden te werken dat ze ieder jaar opnieuw dienst moesten nemen als
mijnwerker. Op die manier hoefden er geen nieuwe koelies aangeworven te worden.
Koelies verkochten hun rantsoen tabak met verlies aan de kongsi om met het contant
geld opium te kopen. Zoals reeds verteld werd gokken vooral aangemoedigd op
Chinees nieuwjaar, het enige tijdstip in het jaar dat de koelies een groot bedrag aan
contant geld bij zich hadden, omdat ze dan net hun jaarsalaris hadden ontvangen en,
als ze getekend hadden voor nog een jaar dienst, de premie voor het opnieuw in dienst
treden.114
Later werd het numpang-systeem gebruikt, wat al in 1878 in Belitung werd
ingevoerd.115 Volgens het numpang-systeem werden de kongsiwerkers opgedeeld in
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groepjes die met elkaar samenwerkten en winsten verdeelden onder de leden. Een
kongsi bestond uit vier of vijf aandeelhouders die door de Maatschappij waren
gekozen, gewezen mijnwerkers die een goede reputatie hadden. Deze benoemden het
mijnhoofd, dat door de Maatschappij officieel werd goedgekeurd. De aandeelhouders
konden zelf werken of een koelie betalen om voor hen te werken. 116 Soms werden
aandelen geschonken aan inheemsen die de Maatschappij een dienst hadden bewezen
door bijvoorbeeld een rijke bron van tin aan te wijzen. Een kongsi had een of
meerdere numpangs die een plaats kregen aangewezen om die te mijnen. Het loon van
de numpang-werkers was afhankelijk van de hoeveelheid tinerts die hun numpang aan
het bedrijf leverde. Winsten werden door de werkers gedeeld. Ook als de opbrengst
aan tin minder was dan normaal terwijl de mijnwerkers goed gewerkt hadden, kregen
numpang-leden een minimumloon uitbetaald. Op Belitung waren de koelies vrij in het
kiezen van een numpang. De poenale sanctie was op Belitung niet nodig om de
arbeiders aan de mijn te binden. De arbeiders kregen hun loon op het einde van het
jaar en waren vrij om opnieuw te tekenen, om zich aan te sluiten bij een andere
numpang of, als ze geen schulden meer hadden, om te repatriëren naar China op
kosten van het bedrijf. De Billiton Mij was zeer trots op dit systeem. Bij vergelijking
van de mate van desertie, sterftecijfers en het aantal zieken leken de Belitung-koelies
het veel beter te hebben dan die op Bangka.117 Blijkbaar doelde Zentgraaff op dit
systeem toen hij meldde dat de toestand in Belitung veel beter was dan op Bangka,
omdat volgens hem de tinontginning op Belitung geheel in overeenstemming met de
Chinese gewoonten en gebruiken werd gedreven.118
Heidhues vergelijkt de tinkoelies op Bangka met de plantagekoelies in OostSumatra. De eersten waren altijd Chinezen, werkten voor de regering en niet voor
privé-ondernemers, er waren geen vrouwen die in de mijnen werkten en er waren veel
minder koelies dan op de plantages. De regering was uiteindelijk verantwoordelijk
voor de slechte toestand in de mijnen, aldus Heidhues, maar waste haar handen in
onschuld en schoof de schuld op de kongsi‟s.119
De verhandeling van J.J.M de Groot

Hoewel in de ondertitel staat dat zijn verhandeling gaat over de Chinese politieke
verenigingen in de koloniën, straalt door het gehele „werkje‟, zoals de reeds
genoemde sinoloog J.J.M. de Groot het zelf noemt, een dieperliggende bedoeling door
die hij vooral in de voetnoten kenbaar maakt en in de laatste regel als volgt samenvat:
Moge dit werkje ook eenige afbreuk doen aan de gelukkig in de laatste jaren wat
luwende Chineezenvrees en aan die in menig opzicht zoo ongegronde, vooral op
onbekendheid berustende antipathie jegens lieden, aan wier noeste vlijt Borneo, Deli,
Banka, Blitong, Riouw hun bloei en gewicht, hunne gansche beteekenis als kolonie te
danken hebben!120

Volgens Leonard Blussé, sinoloog en historicus in Leiden, slaagde De Groot in
zijn opzet. Zijn studie heeft ervoor gezorgd dat de regering haar wantrouwen ten
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Dit gold overigens ook voor de aandeelhouders van de kongsi‟s op Bangka.
Heidhues 1991, pag. 8. Ook aan Sumatra‟s Oostkust was het numpang-systeem bekend. Daar werd de term
gebruikt voor een vrije arbeider die naast de onder contract staande koelies in de tabakstuinen werkte. Breman
1992a, pag. 96.
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Zentgraaff 1934, pag. 66.
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Heidhues 1992, pag. 76-77.
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De Groot 1885, pag. 193.
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opzichte van de Borneose Chinezen liet varen en haar beleid aanpaste aan de nieuwe
inzichten.121
Het beeld van de Chinezen in Borneo‟s Wester-afdeling in het werk van De
Groot is bijzonder positief. Hij noemt ze de „meest beschaafde, nijverste onderdanen‟
van de Nederlandse regering, terwijl de kongsi‟s in zijn ogen steeds de belangrijkste
schakel zijn „in de verhouding tusschen onze heerschappij en het zoo onmisbare
bevolkingselement, waaraan de voornaamste onzer Buitenbezittingen hun bloei en
gewicht verschuldigd zijn‟.122 Daarom hebben de Chinezen volgens hem aanspraak op
een rechtvaardige beoordeling, die niet gegrond zou moeten zijn op „door weinig of
niets gewettigde vooroordeelen, zonder studie of onderzoek‟.123 Hij prijst de ijver van
de Hakka-Chinezen en hun vrouwen124 en breidt dit beeld uit naar de Chinezen die
werkzaam zijn in de tinmijnen in Banka en Billiton, waar ze de Nederlandse schatkist
helpen vullen, en in de Deli-ondernemingen, waarvan zij de levensader zijn en
„welker vruchten ons vaderland met millioenen schats verrijken‟.125
De Groot stelt vast dat allerlei kwetsende woorden over de Chinezen door
gezaghebbende werken zijn verbreid, „als taaie parasieten die zich aan alles
klemmen‟.126 Tot de „grofste leugens over de Chinezen‟ behoort het „wanbegrip‟ dat
de Chinezen een volk zijn zonder manhaftigheid en moed. „Nimmer‟, aldus De Groot,
„is grootere hulde aan de krijgshaftigheid der Hakka-Chineezen gebracht dan door de
beschrijvingen van de kongsioorlogen, die de heer Van Rees het licht heeft doen
zien.‟127 Daarmee bedoelt hij de werken van oud-militair W.A. van Rees.128 In
Wachia, Taykong en Amir (1859) schreef Van Rees namelijk dat de Chinese
krijgslieden in moed en onversaagdheid voor geen Padri onderdeden.129 Het
merkwaardige is dat Van Rees haast gelijktijdig beweerde dat „laaghartige kruiperij‟
de hoofdtrek van het Chinese karakter zou zijn, wat aan De Groot scherp protest
ontlokte, vooral omdat de „aantijging‟ door Van Rees werd geboekt naar aanleiding
van de voorkomendheid van een Chinees, die, „getrouw aan de heilige, nimmer
verzaakte wetten van gastvrijheid zijner natie, hem thee en rijst kwam aanbieden, toen
hij zich, in Montrado op reis zijnde, in een verlaten Chinese woning had
neergevleid‟.130 Het literair proza van de hand van Van Rees komt later in dit
subhoofdstuk uitgebreider aan bod.
121

Blussé 2008, pag. 155. Deze nieuwe visie was echter niet van invloed op de Chinezen op Java.
De Groot 1885, pag. vi.
123
De Groot 1885, pag. vii.
124
Net als in andere delen van Indië, waren de Chinese immigranten van het mannelijk geslacht. Volgens de
Chinese filosofie en religie moesten zij zonen hebben. Bij afwezigheid van Chinese vrouwen, namen zij Dajakse
vrouwen tot vrouw en stichtten met hen een gezin.
125
De Groot 1885, pag. 70.
126
De Groot 1885, pag. vii.
127
De Groot 1885, pag. 75. Met „kongsioorlogen‟ bedoelde De Groot hoogstwaarschijnlijk niet de oorlogen tussen
de kongsi‟s, maar tussen de kongsi‟s en de Nederlandse troepen.
128
Van Rees schreef Montrado: geschied- en krijgskundige bijdrage betreffende de onderwerping der Chinezen op
Borneo: naar het dagboek van een Indisch officier over 1854-1856 (1858) en Wachia, Taykong en Amir of het
Nederlandsch-Indische leger in 1850 (1859)
129
De Groot 1885, pag. 147. De padri‟s waren een Minangkabause (in West-Sumatra) groepering die strikte
naleving van islamitische leefregels nastreefden. Zij kwamen in conflict met de traditionele hoofden (de
penghulu‟s), die in hun wanhoop de Nederlanders te hulp riepen, in ruil waarvoor zij de soevereiniteit over de
Minangkabause landen aanboden. In 1821 brak de Padri-oorlog uit, die tot 1838 zou voortduren. Van den Doel
1996, pag. 22-23.
130
De Groot 1885, pag. 142. Het verslag over de Chinees staat in Montrado (1858) pag. 25 en gaat als volgt: „Een
Chinees, die het hoofd der kampong bleek te zijn, kwam ons thee en rijst aanbieden; zijne vrouw en kinderen
volgden hem weldra om ons hunne opwachting te maken; zij schenen eer tevreden met onze aanwezigheid, en in
de algemeene vrees niet te delen. Ofschoon zijne geschenken weinig waarde hadden en laaghartige kruiperij de
hoofdtrek van het Chinesche karakter, waarschijnlijk de drijfveer zijner oogenschijnlijke voorkomendheid was,
werkte zijn gedrag evenwel gunstig op mijne beoordeling van zijn geslacht, dat ik tot nu toe tamelijk
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Het beeld van de gastvrije kongsi-Chinezen zien we ook in het verslag van R.C.
van Prehn Wiese, assistent-resident in de Wester-afdeling van Borneo, die in Mandor
bij de Lanfong-kongsi de jaarwisseling van 1851-1852 doorbracht. In dit geval is het
niet verwonderlijk dat hij gastvrij ontvangen werd – de Lanfong-kongsi was immers
de enige kongsi die trouw bleef aan het Gouvernement. Hij werd er ontvangen door
een grote stoet en later onthaald door het kongsihoofd met thee en gebak in een
keurige nieuwe woning, die volgens de kapthai speciaal gebouwd was voor de
assistent-resident.131
De Groot komt ook in het verweer tegen Johannes Jacobus de Hollander (18171886), lector Oosterse Talen aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en
auteur van Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch
Oost-Indië, voor de cadetten van alle wapenen, bestemd voor den dienst in die
gewesten (1874), met name tegen diens bewering, als zou „het algemeen karakter der
Chineezen, geldzucht en oneerlijkheid, zich ook op Borneo niet verloochenen en zij
geene enkele gelegenheid verzuimen om zich onrechtmatige voordeelen te
verschaffen‟, en laat statistieken zien over misdrijven door Vreemde Oosterlingen bij
de landraden van Pontianak, Sintang, Sambas en Montrado. De Groot stelt vast dat
„de Chineezen van Borneo dus allergunstigst afsteken bij onze Indo-Chineezen in het
algemeen, en nog veel gunstiger bij ons Europeanen‟.132
Wat de vermeende „lafhartigheid‟ van de Chinezen betreft, volgens De Groot
berustte dat wanbegrip voornamelijk op de waarneming dat in de koloniën de Chinese
volksopstootjes veelal zonder moeite door handjesvol troepen konden worden
uiteengedreven (zoals Weruméus Buning ook opmerkt, zie later), terwijl de Chinese
oorlogen een heel andere zijde van de Chinezen lieten zien. Men zou zich moeten
bedenken, aldus De Groot, hoe een drietal verenigingen van Chinese kolonisten, die
zich nimmer noemenswaardig in krijgskunde en wapenhandel geoefend hadden,
telkens een mobilisatie tegen de Nederlandse troepen organiseerden, na elke nieuwe
slag die de militaire meerderheid hun toebracht nieuwe versterkingen opwierpen en
nieuwe troepen tegenover het Nederlandse leger stelden en niet bukten voor er
duizenden gevallen waren en de laatste strook van hun grondgebied door de
Nederlandse legermacht was bezet.133 Enige dramatiek was De Groot niet vreemd.
De Groot wil ook nog de mythe ontkrachten dat Hakka‟s en Hoklo‟s tot het
uitschot van China behoorden, of afkomstig waren van de gewesten die in China zelf
voor de onbeschaafdste, slechtste, en zedelooste delen des lands werden beschouwd.
Dat beeld kwam volgens De Groot door de Hakka‟s en Hoklo‟s zelf, die elkaar
kwalijkgezind waren en elkaar voortdurend uitscholden.134
Een instelling die zich volgens De Groot schuldig maakte aan een „hevig
vergrijp‟ was het militair departement van Batavia, toen het in zijn nota van 9
augustus 1850, bestemd om de overste Frederik Johannes Sorg135 bij zijn aanstaande
verafschuwde‟. Deze ontmoeting vond plaats tijdens de intocht van de militairen in Montrado. De ik-verteller was
dus niet alleen.
131
Stevens 2003, pag. 52. Zie ook Heidhues 1996b, pag. 131-132.
132
De statistieken tonen niet om welk soort misdrijven het gaat. De Groot 1885, pag. 153. Ook Van Rees erkent en
verwondert zich erover dat „bij het ongeloofelijk grote verbruik [van opium bij de Chinezen in West-Borneo],
hetgeen, zoo als bekend is, de driften zoo schrikbarend opwekt, zich zoo weinige voorbeelden van geweld en
moord voordoen‟. Van Rees 1858, pag. 47.
133
De Groot 1885, pag. 75.
134
De Groot 1885, voetnoot op pag. 80. Dit is zeer waarschijnlijk, gezien de haat en nijd tussen de verschillende
stammen.
135
Luit.-Kol. Sorg, die met zijn manschappen Pamangkat veroverde. Het was het eerste treffen tussen de
Nederlandse troepen en de Chinese kongsi's. Sorg zou in de „expeditie‟ van 1850 sneuvelen. Een uitgebreid verslag
over de veldslagen tegen de Montrado-Chinezen is te lezen in „De verwikkelingen van het Nederlandsch-Indisch
Gouvernement met de Chinesche bevolking op Westelijk Borneo toegelicht‟, in Tijdschrift voor Nederlandsch
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expeditie naar Pamangkat „ter spekulatie‟ te dienen, stelde dat „om zich de moreele
waarde van dat volk goed voor den geest te stellen, bedenke men, dat het is uitvaagsel
van China, schuim der natie, voor „t welk niets heilig is en dat alles tracht dienstbaar
te maken aan zijn belang. Deze beschouwing strekke tot maatstaf van de behandeling,
welke de Chinezen verdienen te ondergaan.‟ Dit deed De Groot vermoeden dat men
„willens en wetens de waarheid verkrachtte, om ons leger [dus het NederlandsIndische leger] beter tot woede tegen dat zoogenaamde uitvaagsel aan te zetten; en in
dit geval heeft de nota hare uitwerking voorwaar niet gemist!‟136
De Groots grootste bekommernis is dat niemand zich de moeite heeft gegeven
om de sociale grondslagen op te sporen waarop de kongsi‟s waren gevestigd. Volgens
hem is dat de hào.137 Hào, of 'goed', houdt niet alleen liefde en onderworpenheid
jegens de ouders in, maar ook eerbied voor iedereen die ouder in jaren is, of hoger in
gezag en aanzien. De hoofdman van de kongsi of het dorp, of het genootschap,
ontleent daaraan zijn macht, omdat de hào maakt dat iedereen met onderworpenheid
en eerbied zijn beschikkingen bejegent en hem als een vader gehoorzaamt.
Tegelijkertijd gedroeg het volk zich tegenover de kongsihoofden ook met een
„vrijmoedige gemeenzaamheid‟.138 Voor talrijke Nederlanders die „door hunnne
positie tegenover gedweeë en slaafsche Javanen verwend‟, gewoon waren geraakt
diepe onderdanigheid van alle niet-Nederlanders te eisen, was die houding een
voortdurende bron van ergernis. Op Java laten de Chinese nieuwelingen volgens De
Groot „hun natuurlijk karakter‟ onder Nederlandse invloed spoedig varen, „ten einde
het te plooien naar de leest, waarop dat van de inboorling is geschoeid‟ maar dat is
ook niet goed want dan worden ze weer voor „laf‟ en „kruiperig‟ uitgemaakt. Maar,
aldus De Groot, op Borneo zijn geen hurkende en sembahs makende Javanen.139
De Groot legt uit dat bondgenootschappen van dorpen onderling in China tot de
alledaagse zaken behoren, zeker onder de Hakka‟s, die altijd een hevige strijd om het
bestaan tegen andere stammen moesten voeren.140 Bondgenootschappen komen in
tijden van opstand en beroering, of wanneer een gemeenschappelijke vijand te
bekampen valt, met de grootste gemakkelijkheid tot stand.141 Ze staan meestal onder
de hoofdleiding van het dorp dat de meeste mankrachten heeft. Op die manier en om
die reden sloten de kongsi‟s van Borneo zich nauw aaneen, volgens De Groot met
tijdelijke terzijdestelling van alle wederzijdse grieven, en kwam de bond onder leiding
van Thaikong te staan, de volkrijkste en dus de machtigste van de kongsi‟s. 142 De
Groot betoogt dat de kongsi‟s nooit het Nederlandse oppergezag weigerden te
erkennen en dat de Chinezen alleen naar de wapens grepen als het ze duidelijk werd

Indië, 15de Jaargang, Tweede deel, Elfde aflevering, pag. 273-410, geschreven door een schrijver die anoniem
wenste te blijven. Hij schetst de Chinezen als „dat slecht, trouweloos volk, vreemd gespuis, levende onder een
ultra-demokratisch bestuur‟ (pag. 356).
136
De Groot 1885, pag. 150. De overtuiging dat de Chinezen die naar de archipel emigreerden tot het uitschot van
China behoorden is wijd verspreid.
137
De Groot 1885, pag. 86.
138
Dit merkte Van Rees trouwens ook. In Montrado wordt verteld dat men „gemeenzamen omgang tusschen alle
standen ziet en een hoofd met den armsten koelie aanzit‟. Van Rees 1858, pag. 50.
139
De Groot 1885, pag. 141. Een sembah is een eerbiedige groet, waarbij de handen tegen elkaar omhoog worden
gebracht terwijl de sembahmakende, hurkende persoon het hoofd buigt.
140
Zie ook Pan 1998, pag. 83: „Organizations have been and continue to be important to Chinese abroad. They
provide assistance to new immigrants, and social life, companionship and emergency aid to members.'
141
Dat dit niet beperkt blijft tot Chinezen, lezen we in het relaas van Coles (1993, pag. 298) over een Pakistaan die
soldaat was in het Britse leger en over de Katholieke en Portestantse Ieren zei: “These people hate each other; you
are right. But they would become brothers overnight if 500 or 1,000 Pakistanis, like me, came to settle in Belfast –
brothers under the skin!”
142
De Groot 1885, pag. 146.
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dat het Gouvernement iets in de zin had „waaraan zelfs in China nog nooit een keizer
zich had gewaagd, namelijk de vernietiging van hun dorpsautonomie‟.143
In vele voetnoten gaat De Groot tegen allerlei uitlatingen in, vooral van de reeds
genoemde J.J. de Hollander, die door vanaf 1864 de aanstaande Indische officieren en
ambtenaren „met diepe verachting voor de Chinezen te bezielen‟ nog voordat zij de
bodem van de koloniën betreden hadden, volgens De Groot de Chinezen reeds kwaad
genoeg berokkend had. De Chinezen worden ook door zendelingen als booswichten
voorgesteld. „De Chinees is bereid om voor geld elke wandaad te bedrijven of te
verbergen, als hij dit veilig doen kan‟ wordt in de Mededeelingen van wege het
Nederlandsche Zendelinggenoodschap144 verklaard. De Groot vindt het vooral
belachelijk dat daarbij als bewijs verwezen wordt naar „Brumund‟s aangrijpende
“Chineesche Muil” dus naar – gij weet het, lezers – een novelletje!‟145 En zo komen
we op de literatuur die over de Chinezen in West-Borneo en op Banka en Billiton
werden geschreven. Hoe is het beeld van de koelies uit de goud- en tinmijnen die in
die literatuur geschetst wordt?
4.1.3.

Kort overzicht van de literatuur over de goud- en tinmijnkoelies

Over de kongsi-Chinezen in West-Borneo is niet veel literair proza geschreven. De
reeds genoemde boeken van W.A. van Rees zijn zowat de enige vertellingen die zijn
nagelaten. Van Rees (1820-1898) trad van de Koninklijke Militaire Akademie te
Breda in Indische krijgsdienst, die hij in 1854 met de rang van majoor verliet.146 Voor
Van Rees was het militaire leven alles wat hij zich wenste, hoewel hij ook de
schaduwzijden van het leven van een soldaat waarheidsgetrouw voor de lezer
beschreef. „Wat Van Rees daarvan vertelt is zonder meer gruwelijk‟, zegt Rob
Nieuwenhuys in zijn beschrijving van de Indisch-Nederlandse literatuur en haar
schrijvers, de Oost-Indische spiegel. Het schokkende lag volgens Nieuwenhuys vooral
in de wijze waarop Van Rees de gebeurtenissen beschreef – bijvoorbeeld de executie
van een soldaat – zonder te twijfelen aan het systeem of te protesteren tegen zoveel
onmenseljkheid.147 Allerlei raciale en sociale vooroordelen in de Europese
samenleving gingen aan Van Rees voorbij, omdat hij ze niet opmerkte, want ze waren
ook de zijne. Hij verkondigde opvattingen die gemeengoed waren, maar juist daarom
waren zijn boeken zo succesvol; hij was voor de Indische lezer duidelijk herkenbaar
als een der hunnen. Hij nodigde de lezer uit tot instemming en lokte geen tegenspraak
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De Groot 1885, pag. 145.
Volgens De Groot in het 29e deel, pag. 14. De Groot 1885, pag. 155.
145
De Groot 1885, pag. 155. Brumunds „novelletje‟ „De Chinesche muil‟ staat in Schetsen uit Indië,
Verscheidenheden over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen Archipel Deel 2 (1853), pag.
136-163. Het gaat helemaal over sluwe, slechte Chinezen (overigens ook over Javanen, die niet bepaald vriendelijk
lijken). Over twee daarvan, beide tokohouders die respectievelijk Kiong Ha en Kiong Hoe heten, gaat het verhaal.
Kiong Hoe is een 'Chinees-Mahomedaan', hoewel hij nog steeds met wierookstokjes bidt, en een vrijgekomen
dwangarbeider. Hij steelt een paar muilen van zijn oude vriend Kiong Ha, wiens winkel is volgestouwd met 'pakjes
slechte javasigaren, waarboven flessen met bedorven gort en cognak'. Er spelen nog andere Chinezen mee, de een
nog boosaardiger dan de ander. We leren de Chinezen hier ook kennen in een hoedanigheid waarmee ze nogal eens
opgescheept worden: als vrouwenverleiders. Of, beter gezegd, als vrouwendieven, want de inlandse meisjes waar
zij een oogje op laten vallen willen niets van hen weten, en hun vaders nog minder, terwijl hun moeders de
dochters liever njai zien worden van een Europeaan. Met allerlei trucjes en listen probeert Kiong Hoe de dochter
van de Javaanse karrenvoerder tot de zijne te maken. Hij krijgt uiteindelijk, als hij bij een Javaan inbreekt, een
flink pakslaag van de bewoner, die niemand anders is dan de karrenvoerder. Het slagwapen: een van de gestolen
muilen. Na ook nog enkele goedgerichte krissteken te hebben ontvangen laat Kiong Hoe het leven.
146
In Oost-Indische Spiegel schrijft R. Nieuwenhuys (1978, pag. 195) dat W.A. van Rees in 1854 werd
gepensioneerd en dat hij daarna pas is gaan schrijven. Zijn eerste werk, Montrado, verscheen in 1858. In de
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1917) staat dat hij in 1864 het KNIL als majoor verliet.
147
Nieuwenhuys 1978, pag. 193.
144
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uit.148 Toch had ook Van Rees als schrijver een missie voor ogen. In Herinneringen
uit de loopbaan van een Indisch officier (1881) vertrouwt Van Rees via de ik-verteller
Robert, „te veel militair en te weinig schrijver‟, de lezer toe dat hij schrijft om de
waarheid te verkondigen over het intieme militaire leven in Indië, zodat die niet hoeft
af te gaan op „mondelinge overleveringen, die enorm veel hadden van fabels‟.149
Van Rees heeft niet alleen de kongsioorlogen in West-Borneo geboekstaafd,
maar ook de strijd van het Nederlandse leger tegen de geheime bondgenootschappen
aldaar. Het zijn oorlogen waar hij zelf deel aan had genomen, maar in Montrado (al
verschenen in 1858), dat als een soort van logboek is geschreven – op het titelblad
staat „Naar het dagboek van een Indisch officier‟ – verklaart Van Rees dat hij
incognito wenst te blijven, terwijl hij in het boek toch een belangrijke rol vervult, en
daarom zo weinig mogelijk van de eerste persoon gebruik zal maken. Het zijn
meeslepende verhalen. In Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen, Indische typen
en krijgstafereelen (1881) wordt verteld over de patrouille om leden van het geheime
verbond Sam-tjam-foei op het spoor te komen.150 Hierin wordt eveneens een aanval
beschreven op het kongsihuis, de thang, van de Thaikong-kongsi.
Een schrijver die noch over de kongsioorlogen noch over Borneo heeft
geschreven, maar interessant is om hier te noemen omdat hij ingaat op De Groots
klachten over de verspreiding van het negatieve beeld van de Chinezen, is A.
Weruméus Buning, schrijver van In en om de kampong, Oostindische schetsen (1897)
en gewezen zeeofficier.
Verschillende gebeurtenissen die Van Rees beschrijft komen we ook tegen in
Herinneringen uit en aan de Chineesche districten der Wester-Afdeeling van Borneo,
1879-1882; schetsen en indrukken, geschreven door P. Adriani (1898). De schrijver
was een medicus die verantwoordelijk was voor de gezondheidstoestand van de
bevolking in de Chinese districten in West-Borneo, maar hij beperkte zich niet slechts
tot het schrijven van medische verslagen.
In Indrukken van een Tòtòk (1897) schrijft Justus van Maurik over de
beriberilijdende tinkoelies die hij in Mentok zag, voor wie hij veel compassie voelt.
Over de koelies in de tinmijnen is verder geschreven door Jacob Dermoût en J.C.
Mollema. Over Jacob Dermoût is niet veel bekend. Rob Nieuwenhuys vermeldt hem
niet in de Oost-Indische Spiegel. Er is volgens de Franse sinologe Claudine Salmon
slechts één bron, namelijk het proefschrift van Gerard Termorshuizen over de
journalist en romancier P.A. Daum151 waarin vermeld wordt dat Dermoût gedurende
zes jaar (van 1888 tot 1894) een schoonzoon was van Daum (hij was gehuwd met
diens dochter Marie). Ook vermeldt Salmon in haar artikel over Dermoûts roman
Piong Pan Ho (1894) dat Jacob Dermoût familie was van Maria Dermoût, wier roman
De tienduizend dingen (1955) tot de hoogtepunten van de Indisch-Nederlandse
literatuur wordt gerekend.152 Jacob Dermoûts roman Singkep tin verscheen in 1912 en
gaat over het leven in de tinmijnen op het eiland Singkep, een van de Riau-eilanden.
Mollema (1881-1946) was naast marine-historicus ook letterkundige en bestuurslid
van de Linschoten-Vereeniging. Hij was bovendien hoofd-administrateur van de
Billiton-Maatschappij geweest. De werken die hij heeft geschreven variëren van
literair proza (geschreven tussen en 1925 en 1941) tot de standaardwerken
Geschiedenis van Nederland ter zee (1939-1942) en De Nederlandsche vlag op de
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wereldzeeën (1942-1947). De roman De berggeest van Mendanang (1925) gaat over
een Nederlander, Schaerfeld, die tin wil ontginnen en daarin slaagt met de hulp van
een oud-ontginningshoofd in de mijnen van Bangka, Tjong Kaw. De roman beschrijft
alle meevallers en vooral tegenslagen waarmee Schaerfeld en Tjong Kaw te kampen
krijgen. Voor Van zout en zon (1934) heeft Mollema dezelfde achtergrond gebruikt,
namelijk de tinmijnen van Mendanang, een fictief eiland. 153 De verzameling verhalen
Loten van denzelfden stam (1941) van dezelfde schrijver bevat een verhaal over
Tjong-njoen-tjan, een ijverige lohak (oudgast) die zijn bordje verdient aan een
houtaankap. Dit verhaal zullen we indelen in ons gedeelte over de mijnkoelies en niet
bij de panglongkoelies, want er wordt verteld dat er een moord „in de mijn‟ is
gebeurd. Panglongs zijn houtkapperijen en branderijen van houtskool aan de oostkust
van Sumatra. De plantage- en panglongkoelies worden besproken in subhoofdstuk
4.4. Een ander tragisch eindigend verhaal in Mollema‟s boek gaat over Lim-boengsen, afstammeling van een legendarisch mijnhoofd van Bangka, dat met de
Nederlandse pioniers in 1850 de exploitatie van het toenmaals geheel onbekende
Billiton had aangedurfd.
4.1.4. Het beeld van de kongsi-Chinezen in Borneo en de Chinese
arbeiders in de tinmijnen

Er bestaan, zoals reeds duidelijk mag zijn, grote verschillen tussen de gouddelvers in
Borneo en de mijnwerkers op Bangka en Billiton. De gouddelvers genoten een grote
vrijheid dankzij hun kongsi‟s, terwijl de tinmijnkoelies weliswaar ook in kongsi‟s
verenigd waren, maar onder heerschappij van de Nederlanders stonden, ook op
Billiton, waar ze werkten voor een private onderneming. Door de macht die de
gouddelvers zich aanmaten haalden ze zich de woede van de koloniale autoriteiten op
de hals, die er alles aan deden om hen en hun kongsi‟s te vernietigen. Er werden
militairen op hen afgestuurd die logischerwijze geen belangstelling hadden voor een
vriendschappelijke relatie met de Chinezen. De arbeiders of koelies in de tinmijnen
daarentegen schikten zich geheel naar hun meesters. De relatie met de administrateurs
is dan ook geheel anders. Toch zullen we de literatuur die over de mijnwerkers gaat,
zowel die in West-Borneo als op Bangka en Billiton, in hetzelfde subhoofdstuk
behandelen omdat beide groepen in kongsi‟s georganiseerd waren en omdat de
Chinezen wat streek van herkomst betreft sterk op elkaar lijken.
4.1.4.1. Moed of lafhartigheid? De soldatenverhalen van W.A. van Rees
en het betoog van A. Weruméus Buning

In Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen, Indische typen en krijgstafereelen
(1881) schrijft W.A. van Rees over Borneo en over de Chinezen die zich daar
ophielden het volgende.
Reeds een eeuw had een groot, rijk land, in naam een deel uitgemaakt der uitgestrekte
Nederlandsche bezittingen in den Indischen archipel. De vruchtbare bodem van dat
land, de schatten die het inhield, waren ter beschikking gebleven der oorspronkelijke
bevolking; doch deze, steeds in den ruwsten natuurstaat verkeerende, had het hoofd
gebukt voor een parasitische bevolking, die haar van het goud, van de opbrengst van
den akkerbouw, van vrouwen en dochters, van de vrijheid beroofde. De Dajak, die
niet als pandeling of slaaf wilde zwoegen om aan den onverzadelijken gouddorst der
Borneosche Chineezen te voldoen, trok zich dieper in de bosschen terug, en trachtte
in zijn schamel levens-onderhoud te voorzien op de wijze der woudbewoners. Doch
153
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toen de overmoedige Chinees, niet tevreden met de suprematie over den zwakken
inboorling, ook de hand ophief tegen den Europeaan, die hier en daar op de Westkust
een vlag had wapperen zonder zich in de binnenlandsche politiek te mengen, toen was
het uur der vergelding geslagen.154

Van Rees schetst in het fragment niet alleen een beeld van de Chinezen, maar
ook van het Nederlandse gouvernement, van de Dajaks, die als de oorspronkelijke
bewoners van het eiland worden beschouwd, en van de relatie van de Chinezen tot de
Dajaks. Het Gouvernement wordt verbeeld als een instelling die totaal geen rechten
wil laten gelden op Borneo; het heeft slechts hier en daar een vlag wapperen, maar
bemoeit zich niet met de binnenlandse politiek, noch eist het de bezittingen van het
land op. De Dajaks zijn de zwakke broertjes die het in alles moeten afleggen tegen de
Chinezen. De laatsten worden geschetst als parasieten die beslag leggen op alles waar
ze hun oog op laten vallen: niet alleen goud, maar ook landbouwproducten van de
Dajaks en zelfs hun vrouwen en dochters. Het motief voor de kongsioorlogen waaraan
Van Rees deelnam wordt eveneens duidelijk: die waren een vergeldingsactie.
De vernietiging van het geheime verbond van de kongsi-Chinezen, dat bekend
stond onder de naam Sam-tjam-foei (het drie-vingeren-verbond, want hun teken was
het opsteken van drie vingers of het aannemen van iets met drie vingers), maakte deel
uit van de militaire acties om de macht van de regering over de regio veilig te stellen.
Aangenomen werd dat het verbond de omverwerping van het bestuur tot doel had. Het
bestaan van dit verbond wordt vermeld door zowel Van Rees als P. Adriani.155 Het
verbond was vooral actief in Tjapkalla, een gehucht op vier en een half uur van
Montrado gelegen. Van Rees, die door Heidhues een „military historian‟ genoemd
wordt die „tamelijk chauvinistische verhalen‟ schreef over expedities in Bangka en
Borneo,156 vertelt dat de streek een vredelievend aanzien had. De bevolking plantte
rijst en iedereen had een hoofdbriefje157 dat de houder tot pas diende, als
politiemaatregel.
De waarnemend assistent-resident, een zekere kapitein Verspijck (als Verspeijk
gespeld in Adriani's werk) had de taak het Chinese verbond op te sporen en te
verdelgen. Alle verdachte plaatsen werden doorzocht en de hele omtrek van Montrado
werd in alle richtingen doorkruist.158 Adriani laat de verteller in Herinneringen uit en
aan de Chineesche districten (1898) melden dat bij een inspectie van de werken te
Pakoetjing, twee uren van Montrado, twee derde van het vereiste aantal arbeiders
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ontbrak. Kapitein Verspijck begaf zich onmiddellijk naar de kampong en liet ieder
van de mannen die hadden moeten werken in hechtenis nemen, voor hun deur met
rottingslagen afstraffen en vervolgens naar het werk zenden.159 Ondanks allerlei
dreigementen kon men de geheime vereniging niet op het spoor komen. De leden
bleven alert. Een spion van het bestuur werd temidden de menigte toeschouwers bij
een schouwspel op een godsdienstig feest van de Chinezen doodgestoken.160
In Novellen; levensschetsen en krijgstafereelen, Indische typen en
krijgstafereelen (1881) vertelt Van Rees over een ontmoeting tussen kapitein
Verspijck en een Chinees aan wie hij naar zijn hoofdbriefje vraagt. Terwijl de Chinees
het briefje tevoorschijn haalt, is nog een ander briefje te zien. Daarop staat de stempel
van Sam-tjam-foei. Na zes dagen lang ondervraagd te zijn wil de Chinees eindelijk
kwijt dat hij in het bos met dertig anderen heimelijk was opgeroepen om, op straffe
des doods bij verraad, voor een van de opperhoofden van het eedgenootschap te
verschijnen. Hij had „trouw aan het nieuwe verbond, blinde gehoorzaamheid aan de
hoofden, dood aan elke verrader, belofte om de Hollanders aan te vallen en te
verdrijven zodra de bevolking van Mandhor gereed zou zijn‟ moeten zweren.161 Later
wordt een brief aangeplakt op de passar aangetroffen, waarin vier zeer getrouwe
hoofden bedreigd worden. De vier „zijn Hollanders maar geen Chinezen meer‟, zij
moeten oppassen, want „als zij dood zullen zijn, zullen zij hun hoofd verliezen en de
Hantoe162 ze niet meer willen‟.163 Een van de vier, Wong-kim-fa, wordt dezelfde dag
nog vermoord met een padjol.164 De moordenaar wordt uiteindelijk gevangen en
opgehangen, nadat hij bekend heeft door de Sam-tjam-foei gezonden te zijn die hem
20 gulden bloedgeld had beloofd, waarvan hij overigens slechts drie gulden
uitgekeerd heeft gekregen.165
Een zekere Eng-fan, die eedgenoten in zijn huis verborg maar geen namen wil
noemen, wordt opgepakt. Hij meldt dat een groot gedeelte van de bevolking reeds is
toegetreden tot het verbond. In het midden van afgelegen, onbekende wouden hebben
ze een huis van boomstammen, met een tepay-kong (een beeld van een godheid),
wapens en schilden. Hun doel is het vermoorden van „allen, die tot het hollandsche
gouvernement behoren of dat aankleven‟, om op die manier een regeringsloosheid te
veroorzaken, waarvan zij gebruik willen maken om zich aan het hoofd van het bestuur
te stellen,166 met andere woorden om onafhankelijk te worden. Zijn ondervragers
beloven hem van alles, indien hij de hoofden van het verbond aan het bestuur wil
verraden.167
Op zijn beurt belooft deze Eng-fan ook kapitein Verspijck van alles, zonder zijn
beloften na te komen. Toch gaat de kapitein ermee akkoord hem en een andere
Chinees te gebruiken als gids op de zoektocht naar de schuilplaats, vergezeld door een
vijftigtal Dajaks die wegen zullen kappen en koeliediensten zullen verrichten en vier
Madoerese soldaten die als Maleiers verkleed zijn en gewapend zijn met krissen,
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waarmee ze de twee Chinezen zullen doorboren als die proberen te vluchten.168 De
Chinezen slepen de soldaten en hun bewakers mee door de bossen, van de ene plek
naar de andere, maar men vindt op de aangewezen plaatsen niemand.169 Als iedereen
behalve de Chinezen doodmoe is, krijgen de gidsen een ultimatum: ze moeten voor 8
uur „s ochtends de schuilplaats aanwijzen, anders wacht hun de strop of de kris. Dat
helpt. In de aanval die volgt wordt een deel van de Chinezen gedood, een deel
vlucht.170 De Dajaks, zo meldt de verteller, willen hen echter niet achterna. De
verteller vraagt zich af of dat komt omdat zij nog bang zijn voor de voortvluchtenden,
of omdat zij de loods hopen te kunnen plunderen.171 Niets van het materiaal van het
verbond kon gered worden. De Sam-tjam-foei had de doodsteek gekregen en van dat
moment af hield het op te bestaan.
Van Rees erkent wel dat de Thaikong-Chinezen sterk waren, maar de
Nederlandse soldaten waren in zijn ogen nog sterker: „Sterk waren de Taykongchineezen zeker, sterk door hun aantal, door lichaamsbouw, door doodsverachting,
maar de nederlandsche soldaten waren sterker, sterker door betere bewapening, door
krijgstucht, door grooter moed‟.172
In Van Rees‟ verhalen lijkt het wel of „de antipathie van de soldaat tegen den
Chinees‟ een aangeboren kenmerk van die soldaten is. Van Rees vertelt dat het
gedeelte van het bataljon dat naar Borneo's Westkust gezonden werd „opgewekt‟ was.
Hij verklaart die opgewektheid als volgt. „Het waren hier geen inboorlingen die voor
hunne vrijheid vochten, maar vreemde indringers die de oorspronkelijke bewoners
van het land onder het juk hielden en zich sterk genoeg waanden om ook de
Nederlanders te kunnen weerstaan. [...] Die de antipathie van den soldaat tegen den
Chinees kent, zal de opgewektheid begrijpen die bij Europeaan en inlander heerschte
om de Chineezen te gaan bestrijden‟. 173 We zouden dus uit die opmerking mogen
afleiden dat het gerechtvaardigd zou zijn voor „inboorlingen‟ om vrij te willen zijn en
daarvoor te strijden, maar niet voor Chinezen. Die zijn tenslotte indringers, bovendien
zo hovaardig om zichzelf sterker te wanen dan de Nederlanders. De Chinezen worden
„verwaten kolonisten‟ genoemd.174 Toch worden de Chinezen in zoverre vertrouwd,
dat de waarnemend resident een groep Chinezen opdraagt om te zoeken naar de
waarnemend assistent-resident (Verspijck) als die te lang wegblijft van een zoektocht
naar de moordenaar van Wong-kim-fa. Een „gansche optrocht van Chineezen met een
menigte lantaarns voorzien‟ komt hem op weg naar huis tegemoet.175
De „lafhartigheid‟ van de Chinezen, in een oorlog of in het gewone leven,
schijnt een geliefd onderwerp te zijn geweest bij sommige schrijvers. Weruméus
Buning had, zo bekent hij in In en om de kampong, Oostindische schetsen (1897), wel
eens de indruk dat de Chinezen geen grote durf in hun lijf hadden, en wel omdat hij
meer dan eens had gezien dat bij een Chinees oproertje de gehele bende tot rust en
onderwerping kon gebracht worden door er eentje uit te pikken en hem „eenige
waarschuwingen te geven met mejuffrouw driestreng‟.176 Hij laat er meteen
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geruststellend op volgen dat het „gewoonlijk werkelijk niet meer dan een “bedreiging”
en meer een komisch vertoon dan wel een strafoefening was‟.177
Op de mening van De Groot over de Chinezen reageert Weruméus Buning met:
„Waarde lezer, het zal u gaan als mij: wanneer gij dat welsprekend betoog gelezen
hebt, zult gij niet meer zeggen, dat de Chineezen over het algemeen “laffe, bange
kerels” zijn. Wij geven den professor gelijk en beginnen Broeder langstaart met een
ander oog te bekijken‟.178 Na het lezen echter van Weruméus Bunings beschrijvingen
van de Chinezen (opgenomen in subhoofdstuk 4.2. over de klontongs) kunnen we niet
anders dan hem ervan verdenken dat hij niet werkelijk tot andere gedachten was
gekomen. Hij zegt dat hij het werk erkent van De Groot, die is begonnen om al die
„malle dwalingen‟ omtrent de Chinezen langzamerhand te doen verdwijnen. Door De
Groots boeken,179 schrijft Weruméus Buning, leert men de Chinezen kennen als „een
volk, waarvoor men als volk zeer zeker eerbied behoort te hebben, in plaats dat men
zich er van afmaakt door eenvoudig te zeggen dat het lelijke, gemene, kruipende,
lafhartige schavuiten zijn.‟ Dus „laten wij hen niet verachten met even grote domheid
als de anti-Semiet den Jood veracht, of de eene of andere malle, gekke Franschman
den Duitscher‟.180
Niet alleen in zijn verhalen over de kongsioorlogen komt het alter ego van Van
Rees, kapitein Robert, in conflict met de Chinezen. In Novellen, levensschetsen en
krijgstafereelen, herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier, beschrijft hij
hoe plotseling, terwijl hij op weg is naar een kennis, de plasjes vermijdend die de
regen op de weg had achtergelaten, een open wagen langs hem heen rijdt en hem tot
aan de kraag met modder bespat. Als hij vloekend omkijkt, zie hij een dikke Chinees
met een lachend, rond gelaat uit de wagen hangen. De Chinees bespot hem ook nog.
De officier slaat zijn hand aan de degen, maar „de wagen rolt pijlsnel voort en de rook
der flambouwen verbergt den duivel-aanbidder voor mijn oog. [...] Mijn trots als
officier had een gevoeligen slag gekregen. Beslijkt, gehoond door een Chinees, en niet
bij machte den aterling te straffen! „t was om zijn bloed te drinken‟. 181 Het incident
maakt bij hem allerlei boze gedachten los over de „leelijke Chinees‟ in het algemeen,
die eenige jaren geleden als een bedelaar het land verliet, hier stal, bedroog, en nog
eens bedroog, die zonder eenig beginsel, zonder verdere kennis als die om goud te
maken, in korten tijd goud m a a k t e; die zich met den glimlach op het gelaat had
laten bespuwen, vertrappen, vervloeken, omdat hij kon voortgaan nog meer en nog
meer goud te winnen; die eindelijk voor goud rang, een titel, aanzien had gekocht, –
wreekte zich nu als hij kon, door op zijn beurt ook te vertrappen, te bemodderen, te
moorden zelfs.182

Als bewijs van het laatste zegt Robert dat hij meermalen de verminkte lijken van
afgemaakte soldaten in de nabijheid van het Chinese kamp heeft zien liggen. Het
hoofdstuk eindigt met een lange tirade van Robert tegen de Chinezen, waarin hij ze
voornamelijk beschuldigt van geldzucht:
Buk u vrij over uw schuldboek, dacht ik, gij handelaar en geld-vereerder! krom u naar
hartelust over de geldkist, totdat uw vergroeide ruggegraat er het kenmerk van draagt
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en uw verzwakt gezichtsvermogen niet verder reiken kan dan het papier waarop gij
berekeningen maakt; [...] sterf met de wroeging en spijt dat gij uwe schatten,
waarnaar uw dorre, gekromde vingers in den doodstrijd nog tasten, niet in het graf
kunt medevoeren. [...] Aan mij opoffering, ontbering, strijd voor algemeen belang;
aan u inspanning tot bevrediging uwer vuige lusten. Aan mij de dood voor het
vaderland, met het zelfbewustzijn iets tot zijn grootheid bijgedragen te hebben en met
de zaligheid van een gerust geweten, aan u smartelijk berouw en wroeging. Aan mij
roem, eer, en een dankbare nagedachtenis! aan u de vergetelheid!183

Hij typeert de Chinees verder als roofvogel en plunderaar 184 en als een wolf
onder de schapen. Kort gezegd, „de Chinees is verfoeijelijk leelijk in het oog van elk
rechtschapen man‟.185
Blijkens het citaat „Het waren hier geen inboorlingen die voor hunne vrijheid vochten,
maar vreemde indringers‟ beschouwt Van Rees de Nederlanders niet als „vreemde
indringers‟. Toch noemt hij later de Nederlandse soldaten ook „indringers‟: „De vijand
gaat niet op de vlucht, maar verenigt zich van zijn kant tot een zaamgedrongen hoop;
bij herhaling stormt hij met gevelde lans op de indringers los, maar krijgt bij elke
voorwaartsche beweging de volle laag‟.186 Was dat een „slip of the pen‟, of zag hij in
dat ook de Nederlanders vreemdelingen en indringers waren op Borneo, of moeten we
dat begrijpen in de context van „indringers op Chinese grond‟, en erkende hij op die
manier de Chinezen als rechthebbenden op hun thang? In een eerder verschenen werk,
Wachia, Taykong en Amir (1858) stelt Van Rees niet alleen dat de Taykong-kongsi
haar kracht putte uit de „orde, instructie en geregelde verpleging‟ die zij bezat, maar
ook dat het Taykong-leger streed met „woede en wanhopige moed‟187 in vergelijking
met het Nederlandse leger, dat „weêrgalooze onverschrokkenheid‟ toonde.188
Hoewel Van Rees de mening is toegedaan dat de Chinezen lafhartig zijn, valt uit
zijn beschrijving van een aanval op een kongsihuis niet op te maken dat de Chinezen
minder moedig waren dan de Nederlanders. Terwijl de Nederlanders gewapend zijn
met geweren, „waarvan vooral de bajonetten goed dienst doen‟, vechten de Chinezen
met „verbazend groote, onhandelbare sabels en lansen‟.
Het verhaal over de onderdrukking van het Sam-tjan-foei-verbond is zo levendig
verteld dat we ons goed kunnen voorstellen dat de toenmalige lezers geneigd waren de
verteller in alles te geloven – en ook te beamen dat zulke recalcitrante vreemdelingen
uitgeroeid dienden te worden.
Het beeld van andere Chinezen dan die op Borneo is overwegend negatief. Op
Borneo waren Dajaks, die misbruikt werden door de Chinezen, maar deze Chinezen
waren tenminste nog strijders. De Chinezen op Java waren alle uitbuiters met geen
ander verlangen dan geld verdienen en nog meer geld verdienen. Het lijkt of Robert
een zeker begrip kan opbrengen voor hun daden – ook zij waren bespuwd, vertrapt en
vervloekt en namen nu wraak, maar zij lieten zich alleen vernederen om nog meer te
stelen, te roven en op die manier nog rijker te worden en dat is iets onvergeeflijks in
Roberts ogen.
Weruméus Buning laat zien dat hij goed op de hoogte is van De Groots werk.
Door te zeggen dat hij erkent wat De Groot over de Chinezen vertelt, namelijk dat ze
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geen „laffe, bange kerels‟ zijn, maakt hij meteen ook duidelijk wat het beeld van de
Chinezen is. Verder bespot hij de Chinezen door de benaming „Broeder langstaart‟ te
gebruiken, en ten slotte erkent hij, door de de verachting voor de Chinezen te
vergelijken met die van de anti-Semiet tegenover de Jood, dat het hier racistische
uitspraken betreft.
4.1.4.2. De tinmijnwerkers van J. Dermoût en J.C. Mollema

Over de Chinese tinmijnkoelies is meer geschreven en in een latere periode dan over
de kongsi-Chinezen, maar toch minder dan over de plantage- en stadskoelies, dat
laatste waarschijnlijk omdat er minder Europeanen werkzaam waren bij de mijnen, en
omdat het aantal onder hen dat over hun ervaringen kon schrijven zodoende kleiner
was dan in Deli. Wel heeft Justus van Maurik in Indrukken van een Tòtòk (1897)
geschreven over beriberilijders onder de koelies die hij zag in Mentok (op Bangka).
Hij heeft medelijden met de koelies, die met gezwollen gewrichten en onnatuurlijk
dikke hoofden hun pijn verbijten en „met melankolieke ogen‟ om hulp smeken, maar
hij heeft alle lof voor de goedhartige koelies en soldaten die hen op hun rug aan boord
dragen en voor de dokter, die volgens hem een oprecht woord van waardering
verdient voor de menslievende, kalme en doeltreffende wijze waarop hij voor de
ongelukkigen zorgt. Van Maurik voelt sympathie voor de zonen van het Hemelse
Rijk, die hun vaderland hebben verlaten omdat ze daar honger lijden, en zich voor een
schamel dagloon aan de giftige atmosfeer in de mijnen blootstellen en letterlijk
werken tot ze er bij neervallen. Maar toch geven zij daar volgens hem nog de
voorkeur aan boven een verblijf in China, „omdat ze dáár honger, ellende en
verdrukking, op Banka ten minste voedsel, kleeren en goede verpleging vinden‟.189
Van Maurik publiceerde Indrukken van een Tòtòk in 1897, dat moet in een tijd
geweest zijn dat de toestand van de Bangka-koelies volgens Heidhues juist zeer slecht
was.190 Toch stond hij daar kennelijk weinig kritisch tegenover.
In de roman Singkep tin (1912) van Jacob Dermoût vervullen de Chinese koelies
geen prominente rol. Het hoofdpersonage is de Europeaan Bob, een nieuwkomer op
Singkep. Hij moet nog van alles leren van de hoofdadministrateur, bijvoorbeeld wat
een luitenant-Chinees is. Hij komt ook te weten dat hij af en toe „zijn handen uit moet
steken‟, anders gaat het werk niet. Dat betekent niet dat hij moet aanpakken, maar dat
hij hardhandig moet optreden. Hij leert dat hij Singkeppers, de timmerlui, niet moet
slaan, omdat ze dat niet gewend zijn en terug kunnen slaan. „Sla nooit Singkeppers of
Chineezen. Javanen en Bandjareezen weten niet beter of het hoort zoo‟, zegt zijn
chef.191 Hij ziet dat Chinezen enorm lawaaierig zijn: „Leven maken zonder oorzaak,
doet nu eenmaal niemand een Chinees na‟.192 Dit is een beeld van de Chinezen dat we
wel vaker in romans tegenkomen.
Bob komt tot de ontdekking dat de Chinese smid technieken beheerst die hij nog
nooit heeft zien uitvoeren door een Europese smid. Zelf draagt hij ook bij tot de
werkefficientie; als hij ziet dat de Chinezen op en af lopen op van inkervingen
voorziene boomstammen met aarde in draagmandjes, ontwerpt hij kiepbakken om de
aarde te verplaatsen. Zijn chef voorspelt dat de Chinezen het niet zullen willen
uitvoeren. Voor Chinezen is geld volgens hem het belangrijkste: met de kiepbakken
zullen nieuwe stukken ontgraven kunnen worden en dat zou meer werk betekenen
voor de Chinese arbeiders – maar zij zouden geen cent méér krijgen. Bovendien zijn
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ze volgens Bobs chef ook schuw voor alles wat nieuw is. Langzamerhand echter
krijgen de Chinezen vertrouwen in Bob. Tot grote verbazing van de andere
Europeanen zijn ze bereid voor eigen rekening Bobs syteem uit te proberen. Bob
denkt dat het komt door de goede relatie tussen Bob en de Chinese smid, bij wie hij in
de leer is geweest, iets wat hij aan iedereen vertelt.
De berggeest van Mendanang (1925) van J.C. Mollema speelt in de tinmijnen in
Mendanang. De helden in het boek zijn Schaerfeld, een blanda die tin wil ontginnen,
en Tjong Kaw. Ook Amat, de inheemse bediende van Schaerfeld, speelt een
belangrijke rol. Amat brengt zijn meester naar zijn „sobat‟ Tjong Kaw, een oude
Chinees die moslim is geworden, maar dat is volgens Amat maar schijn. Volgens
Amats introductie was Tjong Kaw in zijn jonge jaren mijnwerker, zelfs
ontginningshoofd op Bangka. Toen hij genoeg had opgespaard wilde hij met een
wankang naar China om een stukje grond te kopen, maar zeerovers namen hem de
prauw af, hij werd gevangen genomen en als slaaf op de velden van de depati (vorst)
tewerkgesteld. Hij sneed zijn staart af om als mohammedaan vrij te komen, maar dat
hielp niet veel, want de hoofden zorgden ervoor dat hij steeds schuld bij hen had. Hij
viel bovendien op in zijn omgeving omdat hij (in tegenstelling met andere moslims)
toch bleef werken als een paard, want „een Chinees schijnt niet te kunnen luieren‟.193
Hij kon vluchten en scharrelt sindsdien overal rond.
Na een moeizame tocht komen ze eindelijk bij Tjong Kaws schuilplaats aan. Hij
wordt beschreven als „een oude Chinees, als inlander gekleed, maar met zulk een
Mongoolsch uiterlijk en zoo genoeglijk reutelend aan zijn waterpijp, dat hij als
weggeloopen scheen van achter zijn telraam in een Chineesche toko‟. Tjong Kaw stelt
zich voor als iemand die van alles kan omdat hij zelf koelie, kolenbrander en
ploeghoofd op Bangka geweest is.194 Nadat de voormalige koelie zijn verhaal heeft
gedaan, besluit Schaerfeld hem aan te stellen als zijn eerste mijnhoofd. Hij richt de
Mendanang maatschappij op. Allerlei tegenslagen volgen. Het grootste probleem zijn
de koelies, Singapore-koelies die „vreeselijke schooiers‟ zijn, want ze zijn allemaal
opiumschuivers die niets uitvoeren voordat ze hun kwantum opium te pakken
hebben.195 Af en toe komt het tot een „je reinsten veldslag‟ tussen de verschillende
koelies van een verschillende sjang (familie), want de koelies van de sjang „Tjong‟
zijn Kehs (Hakka‟s) en die van de sjang „Lioe‟ zijn Hopho‟s. Tijdens een geschil werd
de staart van een voorwerker met een stuk schedelhuid van zijn hoofd gerukt.
Ziekte is een ander probleem in Mendanang. Van de eerste aanvoer van 100 man
blijven nog maar veertig man over. Er is geen dokter want deze willen niet in de
rimboe werken tegen een laag loon en een aandeel in de winst „die er niet is‟. 196 Na
een tijd komen er helemaal geen koelies meer uit Singapore, omdat ze zijn afgeschrikt
door allerlei gruwelijke verhalen, terwijl de „onbedorven kerels‟ die in drie
wangkangs rechtstreeks uit China arriveren uitgehongerd zijn en onder de schurft
zitten. Tot overmaat van ramp gaat ook nog de tinprijs omlaag. De machtige
aderzetting die Tjong Kaw zegt te hebben gevonden levert niet veel tin op. Tjong Kaw
ontdekt een plek waar lepralijders zijn gestorven, maar dan heeft hij al gedronken van
het vervuilde water dat over de lijken had gevloeid. Hij wordt ziek en sterft.
Van zout en zon (Mollema 1934) speelt zich af in dezelfde plaats als De
berggeest van Mendanang, in de tinmijnen van Mendanang. Net als de inlandse
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koelies die hier werken, zijn ook de Chinese koelies bijgelovig. Als de inlandse
koelies niet willen werken uit vrees voor de Limpai, een berggeest die het midden
houdt tussen een duivel en een engel,197 wordt een ploegje Chinezen bereid gevonden,
want de slimme Chinese mandoer zegt dat de Limpai een inlandse geest is en geen
Chinese, en dus geen macht heeft over Chinese koelies. Maar zelfs de Chinezen
moeten, nadat de mandoer zelf in een fundatieput is gevallen en een arm heeft
gebroken, erkennen dat de Limpai ook over hen macht heeft. Ze gaan er „kakelend‟
vandoor.198
De Chinese mijnkoelies worden in de literatuur voorgesteld als mensen die, hoewel
bijgelovig, voor rede vatbaar zijn, maar die beslist niet alles doen alleen omdat ze daar
geld mee kunnen verdienen of omdat het hun nu eenmaal is opgedragen. Als de
koelies in Van zout tot zon samen een eed hebben afgelegd om niet in een bepaalde
groeve met de naam „Ajam‟ (kip) te werken omdat de grond moeilijk te bewerken is,
besluiten ze na een reeks onderhandelingen met de Europese adjunct toch weer het
werk op te nemen. De adjunct wordt afgebeeld als heel wijs: opdat de Chinezen geen
loesie-feesie (lose face, gezichtsverlies) lijden, herdoopt hij de groeve om tot „Bebek‟
(eend). Tegelijkertijd wordt er toch ook de spot gedreven met de Chinese koelies, die
zo gemakkelijk voor de gek gehouden kunnen worden.
Net als de plantagekoelies zijn de Chinese tinkoelies solidair met elkaar, maar
bij de tinmijnen ligt dat meer voor de hand dan bij de plantagekoelies, omdat ze bij de
tinmijnen verenigd zijn in georganiseerde kongsi‟s. De Chinezen die zich technisch
meer ontwikkeld hebben, zijn echte vakmensen, van wie ook Europeanen heel wat
kunnen leren. Toch worden de Chinezen in deze roman ook als „laf‟ verbeeld, immers
„met vier Europeanen beheerscht men makkelijk zestig laffe kwebbelaars‟.199
Tjong Kaw wordt als positief voorgesteld: een vriendelijke, buitengewoon
spraakzame man (maar spraakzaam zijn Chinezen nou eenmaal allemaal, zegt de
verteller) met een aanstekelijk gevoel voor humor en een soort van joie de vivre. Hij
gaat ook met inheemsen goed om. Omgekeerd heeft de inheemse bediende, Amat,
zeer veel waardering voor de oude Chinees. Natuurlijk is Tjong Kaw superijverig en
ook dat wordt voorgesteld als een karaktertrek van alle Chinezen: ze schijnen niet te
kunnen luieren. Met zijn levensverhaal vertegenwoordigt hij vele landgenoten: het is
een leven van hard werken, af en toe geluk hebben, alles weer verliezen en toch een
manier proberen te vinden om uit de problemen te komen. Tjong Kaw doet dat door
moslim te worden.
Ondanks zijn vriendelijkheid schijnt Tjong Kaw ook kritisch te zijn. Hij gaat
niet direct in zee met Schaerfeld en „test‟ hem zelfs. Hij laat Schaerfeld naar zijn
schuilplaats op de berg komen, een moeilijke tocht, omdat hij op zijn eigen gebied,
waar hij veilig is, een indruk wil hebben van de Hollander. Als ze beneden zijn,
besluit de Chinees te laten zien hoe hij tin smelt in het klein, maar daarvoor moeten ze
opnieuw de berg beklimmen. Op Schaerfelds vraag waarom ze dat niet die ochtend
deden, toen ze nog boven waren, antwoordt Tjong Kaw dat hij er toen nog niet zeker
van was of Schaerfeld hem vertrouwde.
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4.1.4.3. De houthakker en de revolutionair in Loten van denzelfden stam
(J.C. Mollema 1941)

De plaats van gebeuren in Loten van denzelfden stam (1941) van Mollema is Billiton.
De verhalen die we bespreken gaan echter niet over mijnkoelies of -administrateurs.
Het eerste verhaal gaat over Tjong-njoen-tjan, een ijverige lohak (oudgast) die zijn
bordje rijst verdiende aan een houtkap. Op een dag kwam Njoen-tjan bij de verteller,
zijn baas, met een klacht over een schuldenaar genaamd Tjong-a-pin, dus een
zogenaamde sjanggenoot (dat betekent dat ze dezelfde familienaam hebben:
Tjong).200 Vijftien jaar geleden had hij de man ƒ 500 voorgeschoten, maar die had
naar zijn zeggen nooit geluk gehad en nooit iets kunnen terugbetalen. Ondertussen
was dat bedrag door de rente „naar de usance in het Hemelsche Rijk‟, 201 gesteld op
drie percent per maand, reeds opgelopen tot ƒ 2500. Njoen-tjan wist dat A-pin een
gunstig jaar achter de rug had en vond dat A-pin best wat kon afbetalen. Deze erkende
de schuld maar bezwoer, onder aanbieding van het slachten van een haan dat hij
zware „loegie‟ (rugi, verliezen)202 had geleden. Uiteindelijk gaf hij Njoen-tjan een zak
met tweehonderd rijksdaalders, en beloofde dat de rest zou volgen. Maar het tinadertje
dat A-pin wilde ontginnen ging teniet en de schuld werd niet afbetaald. Beide
sjanggenoten bleven echter vrienden.
Het lukte Njoen-tjan niet een akker te kopen in China zoals hij gewenst had, dus
hij tekende binnen een half jaar weer. Hij was een voorbeeldig werker, zorgde voor
alles op tijd en knoeide nooit. Hij belegde spaarduiten in florissante ontginningen,
maar bleef de hardwerkende, eenvoudige arbeider, die zelf de bijl zwaaide en zijn
eigen tjenteng was.203 Toen hij zijn baas (de verteller) doodziek van de malaria op een
weg zag liggen, zes paal204 van zijn huis, bracht hij hem in zijn piepkar naar huis.205
Njoen-tjan weigerde een beloning van de echtgenote van de ik-verteller. Zij had
meteen een goede indruk van de Chinees: „Ik zag direct dat die verweerde Chinees
een echt gaaf mens is, uit zijn vriendelijke spleetoogjes straalden menschelijkheid en
trouw‟.206
Op een dag gaf Njoen-Tjan te kennen een vrouw te willen. Hij had zijn oog laten
vallen op de 14-jarige dochter van A-pin. Het ik-personage zag het duister in, want
behalve dat het meisje zo jong was en Njoen-Tjan al bijna 50, zou hij levenslang „de
echte boeren-Chinees‟ blijven, terwijl het zeer jonge meisje een op Billiton geboren
en getogen peranakan was. Er werden onderhandelingen gehouden. A-pin vroeg ƒ 500
contant en kwijtschelding van de oude vordering, plus renten. Dat vond Njoen-tjan
veel te veel voor een dochter van een armoedzaaier. Hij vond dat A-pin zijn stand niet
begreep. Bovendien had Njoen-tjan geen zin een gek figuur te slaan alsof hij een
seniele oude gek was die alleen met geld een goede vrouw kon krijgen. „Het zijn rare
200
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orangs, die Chineezen!‟ verzuchtte de ik-persoon. Toch bemoeide hij zich op verzoek
van Njoen-tjan met de zaak.207
Het huwelijk kwam ondanks alles tot stand en in het begin ging het heel goed.
Njoen-tjan gedroeg zich als een volmaakte schoonzoon.208 Maar op een vroege
ochtend kwam een politieoppasser berichten dat er een moord was begaan in de mijn.
De ik-persoon („men is nu eenmaal blanda om den brani uit te hangen‟)209 trad de
woning van de houthakker binnen en zag hem met een bijl in de hand tegen een
tafeltje leunen. Hij liet zich gewillig boeien en vertelde dat zijn jonge vrouw hem
nimmer ter wille was geweest, en dat hij bespot werd door haar vader en broertje. Hij
was „loesie feesie‟210 geworden en had vader en zoon met zijn bijl afgemaakt. Zijn
jonge vrouw had zich verstopt in een martavaan en hij had haar niet gevonden. Njoentjan werd gestraft met vijftien jaar dwangarbeid.
Een ander verhaal in Loten van denzelfden stam gaat over Lim-boeng-sen. Hij
was een peranakan, en zijn familie behoorde tot de upper-ten van het eiland („met
kapiteins-Chinees, adviseurs, grote taukehs en wat al niet meer‟), waar zij sinds drie
generaties was gevestigd. Hun stamvader had met de Nederlandse pioniers in 1850 de
exploitatie van het toenmaals geheel onbekende Billiton aangedurfd. Hij kreeg veel
zoons en nakomelingen en een van hen was Lim-boeng-sen. De verteller, de „toean
kongsi‟ ofwel de administrateur, beschrijft hem als „een mieserig bleek mannetje met
hooge jukbeenderen en ingevallen kaken, met een mond vol gouden tanden, wat wees
op een langdurig verblijf te Singapore‟.211 Het enige mooie aan het mannetje was zijn
dikke, gitzwarte staart, die hem tot halfweg de knieholten hing. Zijn bijnaam bij de
Europeanen was dan ook „Zucht aan een touw‟. Hij had een studiehoofd, kende zeker
1000 letters212 van het Chinese alfabet en leerde in Singapore alles wat maar van een
intelligente jonge man verwacht kon worden. Hij voelde zich aangetrokken tot het
westerse element in de nieuwe Chinese politiek. Ook in zijn huwelijk was hij „een
revolutionair‟: hij huwde de weduwe van zijn broer, wat hem door zijn conservatieve
Billitonse familie heel zwaar werd aangerekend. Hij aanbad zijn vrouw op de wijze
van een „zwarte hond‟, terwijl zijn vrouw helemaal niet deugde.213 Er was volgens de
verteller overigens ook iets westers aan Lim-boeng-sen: zijn huwelijk was „achttien
karaats monogaam‟.
Lim speelde daarna een beetje „procureur bamboe‟ (volgens een voetnoot: een
onbevoegd rechtskundige voor kwade zaken) en muntte uit in het opstellen van
zogenaamde rekwesten.214 Hij kreeg een baantje in het ziekenhuis, waar hij ook al
prachtwerk leverde. Zijn vrouw kreeg een vrijer, de totaal mislukte zoon van een
tamelijk verlopen vader, ook een Lim, die aan lager wal was geraakt door zijn liefde
voor opium. Lims vrouw verpandde al haar juwelen voor haar vrijer. Lim-boeng-sen
begon opium te stelen uit de apotheek, die hij verkocht aan de vader van zijn rivaal.
Toen hij de schulden van zijn vrouw gezuiverd had, stopte Lim-boeng-sen met stelen.
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klasse pas na jarenlang ingespannen studie uit duizenden jaren oude boeken alle tweeduizend letters meester was.
Mollema 1941, pag. 110.
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Mollema 1941, pag. 111. „De zwarte hond hebben‟ wil zeggen zwaar verliefd zijn, oorspronkelijk in de
betekenis van verliefd zijn op een inheemse vrouw of een „zwarte‟ huishoudster. Indisch Lexicon 2005, pag. 630.
214
Deze rekwesten waren geen gewone bezwaarschriften, maar zeer lange epistels omdat de schrijver, die altijd
anoniem bleef, zich niet bij de hoofdzaak hield maar ten minste twintig gefantaseerde beschuldigingen aandroeg
voordat hij tot de hoofdzaak kwam. Mollema 1941, pag. 112.
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Dat was echter niet naar de zin van de vader-opiumschuiver, die op eigen houtje
opium probeerde te stelen uit de apotheek. Lim betrapte hem op heterdaad, de dokter
kwam binnen en begreep alles, Lim-boeng-sen nam ontslag en stond weer op straat.
Na aanbeveling van de dokter, die hem „de pienterste Chinees van het eiland‟
noemde,
gaf de ik-verteller hem een baan als tijdelijk-waarnemend-élèvemijnmandoer. Ook in die baan excelleerde Lim. Maar het meeste nut had hij als tolk.
Lim leerde de verteller bovendien correct Hoogmaleis, en hij had een grote kennis van
volkslegenden. Hij werd gepromoveerd tot „een rang, een Lim weer waardig‟ en
vergezelde zijn baas vaak op lange tournees.215 Er groeide „iets als vriendschap‟
tussen beide mannen, maar, volgens de Nederlandse ik-verteller: „zij kwam toch wel
meer van zijn zijde dan van de mijne‟.216 Hij vertrouwde Lim niet helemaal, immers
eens een dief, altijd een dief. Lim-boeng-sen van zijn kant verafgoodde zijn baas en
imiteerde hem in alles.
Op een dag vond de ik-persoon een rekwest op zijn hoofdkussen. Daarin stond
dat de vroegere vrijer van Lims vrouw op niet kleine schaal tin smokkelde.217 Later
waren er nog twee briefjes. Het derde bevatte een in de puntjes verzorgd plan van
actie, waarin de administrateur Lims pientere tactiek meende te ontdekken. Hij nam,
zonder dat Lim daar erg in had, Lim mee naar het baaitje waar het gestolen tin stond
te wachten om vervoerd te worden. De smokkelaar werd gesnapt en bleek inderdaad
de vroegere vrijer van Lims vrouw te zijn. Toen hij Lim zag, viel hij die aan. Hij
verweet Lim hem aangebracht te hebben en zei zelfs dat Lim aandelen in de
smokkelkongsie had. Lims baas verlangde een bewijs van Lims onschuld, tot grote
teleurstelling van Lim-boeng-sen, die vroeg of een bekentenis van de smokkelaar
meer waarde had voor zijn baas dan diens jarenlange ervaringen met hem.218 Toen de
administrateur voet bij stuk hield, zei Lim dat hij dezelfde nacht het bewijs zou
leveren, „naar de wetten van een oprechten Chinees‟.
Te middernacht werd de administrateur gewekt door de oppasser en een
zenuwachtige Chinees, de jongste zoon van de oude opiumschuiver. De jongen bracht
de administrateur naar zijn vaders huis, maar hij wilde het niet betreden. Toen de
administrateur de deur opende, stond hij voor Lims lijk. Lim had zich opgehangen.
De volgende morgen ging de administrateur, die dacht dat Lim door zijn
zelfmoord schuld had bekend, naar de „toean besar‟, de controleur. Die zei dat Lim
door zijn zelfmoord juist het suprême bewijs van zijn onschuld had geleverd. „”Jij
kent de Chineezen nog niet, zelfs niet je trouwen vriend Zucht aan een touw”‟, zei hij.
„”Ik weet wel zeker, dat Lim naar onze begrippen niet recht uitging. Maar naar de
zijne wel. De slimme kerel zal geld hebben gemist; hij heeft gevoeld, dat zijn vrouw
dat aan de boewaja219 vergooide. […] Maar zijn vrouw „loesie feesie‟ maken, dat kon
hij niet. En zelf „loesie feesie‟ zijn jegens jou? Dat nooit!‟”.220 Lim-boeng-sen had, zo
legde de controleur uit, zijn belager voor God gedaagd, want wie zich verdoet in het
huis van zijn vijand weet het recht aan zijn zijde. Zijn geest zal daar rondwaren en het
vreselijkste ongeluk over de bewoners storten, tot het einde van hun levensdagen.
Tjong-njoen-tjan en Lim-boeng-sen hebben met elkaar gemeen dat ze „rare orangs‟
worden gevonden die hun eigen (Chinese) wetten volgen en daardoor niet altijd
215

Mollema 1941, pag. 117.
Mollema 1941, pag. 118.
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Idem.
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Mollema 1941, pag. 132.
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Boewaja of boeaja (in modern Indonesisch: buaya) betekent letterlijk „krokodil‟ of „kaaiman‟ maar wordt hier
gebruikt in de zin van schoft, ploert, leegloper, iemand die op kosten van anderen leeft.
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Mollema 1941, pag. 133-134.
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begrepen worden door de ik-personages, hun respectieve bazen. De verteller zegt dan
ook herhaaldelijk dat men „Chineesch moet kunnen denken‟ om de Chinezen te
kunnen begrijpen. Onbegrijpelijk van Tjong-njoen-tjan is dat hij per se wil trouwen
met de dochter van zijn schuldenaar en weigert de gevraagde bruidsschat op tafel te
leggen, niet omdat hij die niet kan betalen, maar omdat hij niet uitgelachen wil
worden door mensen die denken dat hij alleen met geld een meisje zover kan krijgen
dat ze met hem trouwt, terwijl Lim-boeng-sen zich liever van kant maakt dan
gezichtsverlies te lijden tegenover zijn baas. Deze lijdt onder zijn eigen onmacht om
Chinezen te begrijpen en verzucht: „”Oh westerling, wat zijt gij weinig „aloes‟ (fijn)
dat ge met al Uw moeite, de ziel van een oosterling zoo moelijk peilen kunt”‟.221
Voor beide mannen is „loesie-feesie‟ of „maloe‟ (gezichtsverlies of schaamte)
onoverkomelijk. In de roman Piong Pan Ho (J. Dermoût 1894, zie subhoofdstuk 4.2.)
zullen we ook zien dat de hoofdpersoon zich ophangt nadat hij was uitgescholden
door de resident, wat groot gezichtsverlies voor hem betekent. Tjong-njoen-tjan wordt
uitgelachen door zijn jonge zwager en zijn oude vriend tevens schoonvader en wordt
daar zo maloe van dat hij ze met zijn bijl afmaakt. Lim-boeng-sen verafgoodt zijn
baas (tenminste in de ogen van de ik-persoon, die de baas zelf is) en vindt het zo
onverdraaglijk om het respect en vertrouwen van zijn baas te verliezen, dat hij zich
ophangt. Hun respectieve daden zijn tegelijkertijd wraaknemingen. Bij Njoen-tjan is
het duidelijk dat hij de moorden pleegt om zich op zijn schoonfamilie te wreken, maar
ook de zelfmoord van Lim-boeng-sen is een vergeldingsactie: zijn rivaal en diens
vader krijgen het ongeluk over zich omdat Lim zich in hun huis heeft opgehangen. Hij
bereikt zijn doel: de vader wordt krankzinnig en sterft enkele weken na Lim, en de
gewezen vrijer van Lims vrouw verdwijnt op mysterieuze wijze van het schip dat hem
naar Hongkong zou brengen.
Terwijl Tjong-njoen-tjan doodeerlijk is, grijpt Lim-boeng-sen weleens naar
minder eerlijke middelen. Dat doet hij niet om zichzelf te verrijken, maar om zijn
vrouw te beschermen tegen gezichtsverlies. Beiden hebben niet veel geluk in de
liefde. Njoen-tjan trouwt laat en als hij al getrouwd is wil zijn vrouw niets van hem
weten. Lims vrouw, die al eerder is getrouwd met zijn broer, houdt het met een ander,
hoewel hij zielsveel van haar houdt. Lim heeft overigens meer geluk dan Njoen-tjan,
wiens vrouw hem totaal niet ter wille is. Lims vrouw komt tot inzicht, laat zich niet
meer in met haar vrijer, beseft dat ze toch wel een goede man heeft getroffen en wordt
zelfs nog gieriger dan Lim.
De mannen krijgen het langzamerhand financieel beter, niet alleen door hun
arbeidzaamheid en door „een beetje foek‟222 maar vooral omdat hun bazen hun een
baan hadden verschaft. Achteraf gezien hadden zij dat misschien niet moeten doen,
want met hun beschermelingen loopt het slecht af. De baas van Njoen-tjan, de
houthakker, heeft er dan ook spijt van dat hij „door een gevoelsimpuls, een met zijn
lot tevreden koelie uit zijn armoedig milieu had gehaald, in welk milieu het juweeel
van zijn gemoed zoo helder had gestraald‟.223
De verhouding tussen Lim-boeng-sen en zijn baas, de ik-persoon, is er een van
adoratie van de kant van Lim en een beperkt soort van vriendschap van de kant van
zijn baas. De terughoudendheid en het wankele vertrouwen van zijn baas leidt tot
grote teleurstelling bij Lim-boeng-sen en doet hem uiteindelijk besluiten het ultieme
bewijs van zijn onschuld te leveren.

221

Mollema 1941, pag. 130.
Foek: „geluk‟ in de betekenis van „voorspoed die iemand zonder eigen toedoen te beurt valt‟.
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Mollema 1941, pag. 101.
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Beide verhalen hebben iets melancholieks, een gevoel van „het had ook anders
gekund‟. Daarin gelijken ze op het verhaal van Henri Borel over de gambierhandelaar
Kang Soei in De laatste incarnatie (1905), dat besproken wordt in subhoofdstuk 4.4.
Behalve de melancholieke toon is er nog een gelijkenis te zien. Lim-boeng-sens baas
erkent dat er een soort vriendschap met Lim bestaat, maar zegt er meteen bij dat de
vriendschap vooral van Lim-boeng-sen komt. In De laatste incarnatie toont de ikpersoon een mengeling van onbegrip en zelfs spot voor de Chinees, maar toch
gepaard aan waardering en bewondering en zelfs liefde, die echter „niet ver‟ rijkt. Een
vergelijkbare houding zien we in Land van herkomst (Du Perron 1935), als de ikpersoon Arthur Ducroo vertelt dat zijn vader het niet prettig vindt dat een zekere Baba
Po Hin, een (met Europeanen) gelijkgestelde Chinees, hem op de schouders klopt,
terwijl de relatie tussen hen vrij hecht was; de familie Ducroo logeerde af en toe bij
Po Hin. „Mijn vader, van zijn kant, wilde wel chinese vrienden hebben, maar onder
voorwaarde dat zij zich nooit te intiem met hem zouden wanen‟, verklaart de jonge
Ducroo.224 Misschien moet die halfslachtige houding van de Europese personages in
deze en andere verhalen wel gezien worden als een middel om gezichtsverlies te
vermijden tegenover de Europese gemeenschap, die voor een vriendschappelijke en
bewonderende houding tegenover Chinezen niet veel waardering of zelfs maar begrip
kon opbrengen. De vrienden van de Europeaan die van de diensten van de riksjakoelie
Ah Lim gebruikt maakt (in Verhalen uit het verre Oosten, Salomons 1930, zie
subhoofdstuk 4.4.), lachen hem uit als hij enthousiast vertelt over Ah Lims
eerlijkheid.
Een groot verschil tussen beide mannen is hun milieu en de mate waarin zij zich
geïntegreerd hebben. Tjong-njoen-tjan is van eenvoudige komaf, Lim-boeng-sen
stamt af van een bekend Chinees patricisch geslacht. Terwijl het Maleis van Tjongnjoen-tjan na vele Billiton-jaren nog steeds gebrekkig is, spreekt Lim-boeng-sen
behalve uitstekend Chinees, ook nog goed Maleis. Zelfs het Hoog-Maleis beheerst hij
zo goed dat hij die taal aan zijn baas kan leren. De verteller is enthousiast over de
mate waarin Lim kan tolken, want dan is het alsof er geen tolk is. Lim kent bovendien
allerlei volkslegenden uit het hoofd. Hij is totaal geïntegreerd. Daardoor is Lim een
unicum in de beeldvorming van de Chinezen, speciaal de Chinezen op Sumatra.
4.1.5.

Samenvatting

Vrijwel de enige persoon die literair proza geschreven heeft over de Chinezen in
West-Borneo is W.A. van Rees, een militair officier die tot taak had ze te verdelgen.
In zijn verhalen over de kongsioorlogen laat hij allicht zien hoe moedig de
Nederlandse militairen waren en, als contrast, hoe lafhartig de Chinezen. Wellicht
ongewild laat hij echter vaak blijken dat hij ook voor de Chinezen waardering had –
het was beslist niet zo dat zij meteen wegvluchtten als ze de aanvallen van de
Nederlandse militairen moesten weerstaan. Misschien was het ook zo dat hij de
Chinezen wel als moedig moest voorstellen om de dapperheid van de Nederlandse
militairen des te dikker in de verf te kunnen zetten.225 Toch zien we dat hij zich af ten
toe „vergist‟: beide groepen, zowel die van de Chinese goudmijnwerkers als die van
de Nederlands-Indische soldaten noemt hij „indringers‟. Voor de Chinese koelies die
meevochten in de veldslagen tegen de Indische militairen heeft hij, als militair,
respect. Deze gevoelens zijn nog duidelijker vervat in Wachia, Taykong en Amir
(1859) dan in zijn oorlogsverhalen van 1881. Hij beschrijft bijvoorbeeld de ThaikongChinezen op het einde van een bestorming van hun kongsihuis met deze woorden:
224
225

Du Perron 1962, pag. 184.
Van Rees schreef nog geringschattender over de Chinezen op Java dan over de kongsi-Chinezen.
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„Met regt had de verslagen vijand het “overwinnen of sterven” op zijn schild mogen
voeren. Geen klagend of kermend geluid om genade is gehoord‟.226 Beschrijvingen
zoals deze hadden De Groot er waarschijnlijk toe gebracht te schrijven dat niemand
zich in lovender woorden heeft uitgelaten over de Borneo-Chinezen dan Van Rees.
Met het onderscheid binnengroep – buitengroep in gedachten, zouden we
kunnen stellen dat Van Rees behoorde tot twee binnengroepen die elkaar gedeeltelijk
overlapten, namelijk die van „Nederlander‟ casu quo „Europeaan‟ en die van
„militair‟. Vanuit de eerste binnengroep gezien, waren de Chinezen volledig een
buitengroep. Allerlei negatieve karaktertrekken werden hun deel. Maar vanuit de
tweede binnengroep gezien, bevonden zich de Chinese goudmijnkoelies, en dan
bepaald de koelies met wie Van Rees de strijd om het kongsihuis in Montrado
aanging, gedeeltelijk in die binnengroep. De Chinezen waren de vijanden, maar ook
mede-binnengroepsleden. Daarom had hij waardering voor de Chinese strijders, wat
tot uiting komt in de teksten die hij schreef. De Chinezen die niet op Borneo woonden
behoorden geheel tot een buitengroep. Deze Chinezen veracht en vervloekt hij. Hij
noemt ze hondeneters, roofvogels, plunderaars en wolven.
Over de Chinezen op Bangka en Belitung wordt heel anders geschreven dan
over die op Borneo. De laatsten waren verenigd in „Republieken‟ die zelfstandig
waren en die de macht van de Nederlandse regering niet erkenden en ook nog
aanvochten, heel anders dan de mijnwerkers op de Sumatraanse eilanden, die
weliswaar ook in kongsi‟s waren verenigd, maar geheel onder controle van hun
Nederlandse „toeans‟ stonden. De schrijvers van de romans over de Bangkamijnwerkers lieten ik-vertellers aantreden die een machtige positie hadden tegenover
de personages in hun romans: ze waren hun bazen of hun advocaten. Terwijl de ikverteller in Van Rees‟ romans hoegenaamd geen persoonlijke relatie heeft met de
mijnwerkers, hebben de vertellers in de Bangka-literatuur dat wel. De tinmijnwerkers
of gewezen tinmijnwerkers in de verhalen hebben veel te danken aan de ik-vertellers.
Tekenend is dat zij zich wel respectvol, maar niet slaafs gedragen tegenover de
laatsten. Van de kant van de westerse bazen is hovaardigheid te zien: zij genieten er
zo te zien van als de Chinees tegen hen opkijkt. Ze zijn niet blind voor de gebreken en
rariteiten van hun beschermelingen, maar erkennen ook hun goede kanten. Zoals de
baas van de houthakker Njoen-tjan het uitdrukt: „[Njoen-tjan] was een echte
Chineesche boerenzoon gebleven met al diens fouten doch ook groote deugden‟.227
De baas herinnert zich hem na zijn dood, na dertien jaar dwangarbeid, als een „arme
bruut met een gouden hart‟,228 met andere woorden als een gewoon persoon en niet als
een Chinees.
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Van Rees1859, pag. 127. De bewuste bestorming gebeurde volgens de datering op 11 september 1850 in
Pamangkat.
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Mollema 1941, pag. 88.
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Mollema 1941, pag. 103.
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4.2.

Klontongs, tokohouders en ambachtslieden

4.2.1. Inleiding

„Klontong‟ is de benaming voor Chinese rondventers of marskramers, zoals ze
voornamelijk op Java werden aangetroffen. Ze verkochten in de regel benodigdheden om
te naaien en snuisterijen die zij zelf droegen of, als de verdiensten wat ruimer waren,
lieten dragen door een inlandse koelie.1 De koopwaar was in dozen en pakken geborgen,
in manden of op schalen van gevlochten bamboe, die met een paar rottanlissen aan de
draagstok hingen, door de koelie op de schouder getorst. De koopman had een soort
rateltje in de hand: een zeer klein trommeltje in de vorm van een houten hamertje,
waarvan het dikke gedeelte hol was en aan beide zijden bespannen met een fijn blaasje.
Er was een bolletje (een kraal of pit) aan bevestigd met een stuk snaar, zodanig dat door
de steel tussen de vingers rond te draaien, het bolletje op dat blaasje een roffel sloeg.2 Het
geluid was reeds op afstand te horen. Naar de naam van dit voorwerp, dat waarschijnlijk
een geluid produceerde dat klonk als “kelontong”, werd de koopman „klontong‟
genoemd.3

Twee Chinese klontongs met een koelie

4

1

Koelie: gehuurde arbeider, dagloner, sjouwer, inz. van elders aangevoerde arbeider voor de fabrieken, plantages,
mijnen enz. in de koloniën. In hedendaags Indonesisch: kuli, ongeschoold werker die lichamelijk zware arbeid verricht.
2
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Deel 2, 1918. Tevens beschreven in Perelaer 1888, pag. 58.
3
Het woord 'kelontong' duidt in hedendaags Indonesisch, behalve een rateltje, ook alledaagse gebruiksartikelen aan
zoals tandenborstels, glazen, kommetjes, zeep etc., dus dingen zoals men die bij een klontong kon kopen.
4
Uit de website van Kantjil: http://kantjil.diaryland.com.
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Klontongs waren niet het voortbrengsel van de handel in koelies die in het midden
van de negentiende eeuw een aanvang nam. De Chinese koelies werden tewerkgesteld in
tabaks- en rubberplantages en in de tinmijnen.5 Chinezen die hun carrière begonnen als
klontong waren meestal mensen die, aangetrokken door verhalen van familieleden,
naamgenoten en dorpsgenoten die reeds op Java woonden en erin geslaagd waren een
behoorlijk inkomen te verdienen, de verhuizing waagden naar de Archipel. De
succesvolle familieleden en dorpsgenoten maakten deel uit van een internationaal
netwerk en vingen de nieuwkomers op.6 Klontongs waren overwegend singkèhs of totoks,
maar er waren ook wel peranakans onder de klontongs.7 De klontongs vervulden een
belangrijke rol als tussenhandelaars, vooral in kleine plaatsen met maar weinig winkels,
waar ze klanten hadden onder de Nederlanders en de inlandse bevolking. Een succesvolle
klontong opende al gauw een toko – een winkel – en werd dus tokohouder. Hij kwam niet
meer naar de klanten toe, zijn klanten zochten hem op. Zijn carrière was daarmee echter
niet voltooid, want hij kon nog hoger: het Chinese officierschap wenkte. Rijkdom en
aanzien waren daarvoor de belangrijkste vereisten en tegelijkertijd de doelstellingen.
Degenen die ze niet van geboorte bezaten moesten daar hard voor werken.
4.2.2. Historische achtergrond

De romans en verhalen die in dit subhoofdstuk aan de orde komen verschenen in de
periode tussen 1881 en 1939. Tijdens een groot deel van deze periode waren de Chinezen
gebonden aan allerlei regeringsreglementen en waren ze wat betreft kleding, reizen en
wonen onderworpen aan strenge regels. Ze mochten alleen de „Chinese‟ klederdracht
dragen en mochten zich niet vermomd of verkleed in een andere klederdracht in het
openbaar vertonen. Ze moesten een hogere belasting betalen dan de Europeanen en de
inheemse bevolking en moesten gehoorzamen aan het wijken- en passenstelsel. Vreemde
Oosterlingen, waaronder Chinezen, moesten in het bezit zijn van een pas die
gecontroleerd moest worden door de autoriteiten in ieder district waar zij doorheen
reisden. Ze moesten zoveel doenlijk in afzonderlijke wijken wonen onder leiding van hun
eigen hoofden. 8
De ethische richting kwam in deze periode op; de inlandse bevolking mocht niet
worden uitgebuit, ook en vooral niet door de Chinezen. Ze moest integendeel beschermd
worden tegen de Chinezen die veelal klontong waren geweest en die de inheemsen graag
geld leenden. De Chinezen zouden daar woekerrentes voor vragen. In deze tijd komt ook
de angst voor het Gele Gevaar naar boven bij de Europeanen, die in de Chinezen niet
alleen uitbuiters van het inlandse volk zagen, maar ook handelsrivalen van de Europeanen
zelf en, omdat geld machtig maakt, mededingers naar de macht over Java.
4.2.3. Kort overzicht van de literatuur

Klontongs waren een bekend verschijnsel op Java en komen in vele verhalen voor. De
lezers wordt verteld hoe ze eruitzagen en wat ze verkochten, hoe ze handel dreven opdat
5

De koelies in de goudmijnen in West-Borneo kwamen op eigen initiatief.
Pan 1998, pag. 61.
7
Singkèh of singkeh: volbloed, pas uit China aangekomen Chinees.
Totok: Chinees die de eigen cultuur in stand houdt.
Peranakan: kind van een inlandse moeder en vreemde (in dit geval Chinese) vader en zijn nakomelingen. Over het
algemeen is de huistaal bij de peranakans het Maleis.
8
In 1914 kwam er een einde aan het passenstelsel en in 1919 aan het wijkenstelsel.
6
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ze winst konden maken, want uiteraard was dat hun eerste en uiteindelijke doel, op welke
manier de meest doortastende onder hen carrière maakten, hoe de Europeanen en het
Nederlands-Indisch bestuur tegen hen aankeken, hoe de inheemse bevolking over hen
dacht én hoe hun eigen gedachtenwereld was. Dit natuurlijk allemaal vanuit de ogen van
de auteurs, die meestal Nederlanders zijn, maar vaak in de huid proberen te kruipen van
Chinezen of inheemsen.
Petrus van Oort wijdt in het tweede deel van Schipper Verduin, uit het leven op en
langs de Zeeuwsche stroomen (1881) enkele zinnen aan een beschrijving van een Chinese
klontong. Er wordt ook verhaald van een incident tussen een Hollandse matroos, Freek
Verduin, en een Chinese klontong. Daarbij trekt Freek aan het kortste eind.
Robert Nurks den Jongere (pseudoniem van E. van den Gheyn Jr.)9 heeft nogal wat
kritiek op de Chinezen. Zijn held Nurks Nemo heeft het niet speciaal over de klontongs
of tokohouders, maar uit zijn betoog is op te maken dat de Chinezen die hem een doorn in
het oog zijn vroeger marskramers geweest zijn. Van een personage dat „met zijn hoog
gevoel als Europeaan‟ meldt dat hij „eenigszins verachtend neerzag op die looze vossen‟,
waarmee hij de Chinezen bedoelt, kan niet verwacht worden dat hij erg sympathiseert
met de Chinezen.10 Hij heeft zijn werk de titel Op Java, langs kruisweg en slingerpad;
kritische pennekrassen (1882) meegegeven. Die kritische pennekrassen maakt Nurks als
hij de Arabische wijk en de Chinese wijk bezoekt.
Schrijvers die de lezer als het ware rondleidden door een stad en daarbij ook de
Chinese wijk bezochten, konden niet om de klontongs, tokohouders en hun winkels heen.
M.T.H. Perelaer (1831-1901), een officier die na zijn pensionering begon te schrijven en
zich daarbij ontpopte als vurig Multatuliaan,11 deed dat in Het Kamerlid van Berkenstein
in Nederlandsch-Indië (1888). Hij schreef om de lezer informatie te verschaffen maar
wilde zijn geschriften toch ook een literaire inkleding geven.12 Het Kamerlid is een totaal
ander boek dan zijn „opium-roman‟ Baboe Dalima (1886), dat Perelaer wilde gebruiken
om de opiumhandel, die bijna volledig in handen van de Chinezen was, te bestrijden. In
Het Kamerlid van Berkenstein reist Van Berkenstein door Indië, rondgeleid door
praatgrage personen die hem naar alle hoeken van de stad brengen, de Chinese wijk
inbegrepen, en hem daar van alles over vertellen.
In de roman „Ups‟ en „downs‟ in het Indische leven (1892) van P.A. Daum, door
zijn biograaf Gerard Termorshuizen als „journalist en romancier van tempo doeloe‟
beschreven13 en volgens Nieuwenhuys een voortreffelijk kenner van Indische toestanden
en van Indische mensen, bovendien een uitmuntend verteller,14 komen maar weinig
Chinezen voor. Maar Daums scherpe blik laat zijn verteller details zien die aan anderen
voorbijgaan. Hans van de Wall, een „literaire geestverwant‟ van Daum zal onder andere
Daum in gedachten hebben gehad toen hij schreef dat een romanschrijver verder moet

9

Buur 1973, pag. 25 en elektronische catalogus van het KITLV, met name
http://asa2.pica.nl/DB=1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1004&TRM=nurks,robertus. Robertus Nurks is een figuur uit de
Camera Obscura (1839) van Hildebrand (ps. van Nicolaas Beets), een bijzonder onaangenaam en hatelijk persoon.
10
Nurks den Jongere 1882, pag. 28.
11
Nieuwenhuys 1978, pag. 197.
12
Nieuwenhuys 1978, pag. 198.
13
Zie Termorshuizens dissertatie (1988, Universiteit Leiden) waarvan de titel luitdt: P.A. Daum, journalist en
romancier van tempo doeloe.
14
Nieuwenhuys 1978, pag. 16.
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blikken en dieper moet zoeken dan zijn lezers, zodat hij er vanzelf toekomt wat meer te
vertellen van „de dingen die aan veler oog ontgaan‟. 15
Een Oudgast (pseudoniem van A.A. Brendonck)16 wijst er in Onze Oost (1897) op
dat Chinezen allerlei beroepen uitoefenen, niet alleen die van klontong, en dat zij
zodoende in bijna alle behoeften konden voorzien.
In de meeste romans, zoals die van Daum en Een Oudgast, komen klontongs als
figuranten voor. Alleen de roman Piong Pan Ho (1894) door Jacob Dermoût gaat geheel
over een klontong. De verteller volgt Piong vanaf zijn komst in Semarang tot aan zijn
tragische dood. Over de schrijver, Jacob Dermoût, is in het vorige subhoofdstuk al iets
verteld. Hij heeft een aantal romans geschreven waarin Chinezen een belangrijke rol
spelen. Een daarvan is Singkep tin (1912), die over het leven rond de tinmijnen op het
eiland Singkep gaat. Deze roman werd in subhoofdstuk 4.1. besproken.
Justus van Maurik, de sigarenfabrikant die door Nieuwenhuys gekarakteriseerd is
als „de bekende schrijver van grappige volksschetsen‟,17 was niet karig met zijn
beschrijvingen van de Chinezen en de manier waarop ze leven en werken in zijn rijk
geïllustreerde en mooi uitgegeven Indrukken van een “Tòtòk”, Indische typen en schetsen
(1897), dat binnen twee jaar al tweemaal herdrukt werd, hoewel het boek vrij duur was
voor die tijd.18 Het staat vol met wat Nieuwenhuys „Indische vooroordelen‟ noemt over
de Indo‟s en de Inlanders. We mogen aannemen dat Van Maurik, die naar Indië kwam
om een markt te zoeken voor zijn sigaren, ook over de Chinezen de nodige vooroordelen
had overgenomen.
Gewezen koopvaardij-officier A. Weruméus Buning (1846-1933) is niet erg
gebrand op de aanwezigheid van Chinezen in Nederlands-Indië, maar laat dat op een
speciale manier zien. In In en om de kampong, Oostindische schetsen (1897) laat de
sarcastische ik-persoon weten het merkwaardig te vinden dat de Chinezen als „een soort
van ongedierte‟ worden beschouwd door de Europeanen, maar hij geeft daar zelf zes
redenen voor. Tegelijkertijd schetst hij het karakter van „de gele kee‟ en vertelt hij hoe de
klontong carrière maakt.
Louis Couperus kent iedereen als de schrijver van de beroemde roman De stille
kracht (1900), waarin, om de woorden te gebruiken van Peter van Zonneveld, docent en
onderzoeker aan de Universiteit Leiden, de confrontatie tussen Oost en West op
magistrale wijze tot uitdrukking komt. In Couperus‟ verhalenbundel De zwaluwen neêr
gestreken... (1911) zijn er twee verhalen die onze aandacht trekken, omdat daarin
Chinezen voorkomen die in dit hoofdstuk passen, namelijk een schrijnwerker en een
eetverkoper. Hier kan men meer van ontmoetingen spreken dan van confrontaties.
Een aparte groep vormen de schrijfsters die in deze periode iets over klontongs
hebben geschreven: Annie Foore, Thérèse Hoven, Nji-Sri en Dé-lilah. De eerste twee
vrouwen zitten samen met M.C. Frank, Mina Krüseman en Melati van Java in het door
Rob Nieuwenhuys in de Oost-Indische Spiegel genoemde „damescompartiment‟, de
anderen worden in het boek niet genoemd. Vilan van de Loo, publiciste en journaliste
met veel belangstelling voor Indisch-Nederlandse schrijfsters, heeft de term overgenomen
15

Van de Wall in De Preanger Bode 3-8-1898, geciteerd door Termorshuizen 1998, pag. 147. Van de Wall was niet
alleen criticus.Onder het pseudoniem Victor Ido schreef hij toneelspelen en romans, waarvan De paupers een van de
meest bekende is.
16
Zie de online catalogus van het KITLV.
17
Nieuwenhuys 1978, pag. 263.
18
Van den Berg 1998a, pag. 31.
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voor een website waarvan zij „conductrice‟ is, waarop ook veel informatie te vinden is
over andere schrijfsters dan de grote vijf die Nieuwenhuys noemt.19 De dames waren
volgens Nieuwenhuys „wat opgewonden, wat dweperig en hooggestemd‟.20 De
denigrerende houding tegenover deze schrijfsters heeft gezorgd voor wat de
onderzoekster Stephanie Loriaux een „”witte plek” in de literatuurgeschiedenis‟ noemt,
die Loriaux met haar onderzoek heeft ingevuld.21 Annie Foore was getrouwd met een
ingenieur en woonde met haar gezin in verschillende plaatsen in Indië. De zeer
productieve Thérèse Hoven ging taboes van haar tijd niet uit de weg en liet uiteenlopende
thema‟s in haar werk aan de orde komen, zoals vrije liefde, zelfmoord en feminisme. NjiSri, pseudoniem van A. Berkhout-Wageningen, heeft een aantal romans geschreven zoals
Clara Wildenau (1892) en Slamat (1899). Dé-lilah ten slotte, pseudoniem van Lucie van
Renesse, was getrouwd met een tabaksadministrateur uit Deli. Ook nadat ze een gezin
had, ondernam ze reizen. Zij deed niet wat Annie Foore deed, die verkoos voor haar
gezin te zorgen en een punt te zetten achter haar letterkundige loopbaan. Volgens
journalist en romancier P.A. Daum leefde Annie Foore in een te beperkte kring „om zelfs
te weten en duidelijk te beseffen, wat in haar naaste omgeving voorvalt. Zij merkt wel op,
maar zij kan uit den aard harer positie het werkelijke leven in zijn geheelen omvang en in
zijn détails niet zien, want iedereen beijvert zich het zooveel mogelijk voor haar
verborgen te houden en zij ontwaart slechts nu en dan de onmogelijk weg te moffelen
resultaten‟.22 Daums kritiek, die later volgens zijn biograaf Gerard Termorshuizen in
begrip overging, zal ook wel voor andere schrijfsters hebben gegolden. Zij worden, met
andere woorden, naïef en ignorant gevonden.
In die „beperkte kring‟ waarin de dames leefden, waren de klontongs en
tokohouders een belangrijk element. Klontongs deden immers vooral zaken met vrouwen,
zowel inheemse als Europese. De schrijfsters zullen in hun dagelijkse rol als huisvrouw
zelf contact gehad hebben met de klontongs, van wie ze stofjes en allerlei andere
benodigdheden kochten. De huisvrouw in Vrouwenleven in de dessa (1898) door M.C.E.
Ovink-Soer maakt graag gebruik van de diensten van de klontong: „Diep in het
binnenland, zooals hier, waar niet anders dan het hoog noodige voorhanden is, maakt een
klontong meestal goede zaken; iedereen profiteert van de gelegenheid‟.23 Het beeld van
deze marskramers is in het werk van de schrijfsters dan ook overwegend positief.
Klontongs worden echter slechts vluchtig genoemd in hun romans.
De residentsdochter en lerares Augusta de Wit hoort niet tot het
damescompartiment. Over haar schrijft Nieuwenhuys dat ze om haar plastisch talent werd
geprezen, onder andere door de sinoloog en literatuurcriticus Henri Borel, maar dat het
zieleleven van het inlandse volk voor haar verborgen bleef. De Europese samenleving
beschreef ze met lichte ironie.24 We zullen zien dat ze dat ook doet met de Chinezen,
vooral de rijkgeworden klontongs. Daardoor wijkt de manier waarop ze de Chinese
19

Zie http://www.damescompartiment.nl/.
Nieuwenhuys 1978, pag. 216.
21
Loriaux 2004, pag. 196.
22
Daum in Bataviaasch Nieuwsblad 20-8-1887, geciteerd door Termorshuizen 1998, pag. 140. Van Annie Foore
schreef Hans van de Wall dat haar Bogoriana samen met Maurits‟ „Ups‟ en „Downs‟ „op moeilijk te overtreffen wijze
de samenleving van het moderne Indië weergeven‟. Termorshuizen 1998, pag. 146. Hans van de Wall schreef onder het
pseudoniem Victor Ido vooral toneelstukken, waaronder De paupers, dat in 1915 ook als roman verscheen (in dit
proefschrift besproken in subhoofdstuk 4.6.).
23
Ovink-Soer 1900, pag. 154.
24
Nieuwenhuys 1978, pag. 326.
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klontongs en tokohouders beschrijft in Feiten en fantasieën (1905) af van de wijze
waarop de andere schrijfsters deze mensen zagen en beschreven.
Ook Carry van Bruggen, die met haar man, de journalist en schrijver Kees van
Bruggen in Indië gewoond heeft,25 zag andere zaken in een klontong, zoals ze beschrijft
in het verhaal „Uit ‟t gevaar‟, in„n Badreisje in de tropen (1909). Nieuwenhuys had niet
veel op met deze „bundel schetsen‟ en vindt Van Bruggens kennis te gering en haar
horizon te beperkt. Mijn inziens schetst zij in haar verhalen prachtige miniatuurtjes, als
het ware korte filmpjes die het bekijken meer dan waard zijn.26
Een schrijfster die beslist niet in een te beperkte kring leefde, is ir. Constance
Swaan-Koopman. In 1921 was zij de eerste vrouw die afstudeerde als
werktuigbouwkundige. Ze vertrok in datzelfde jaar, net getrouwd met ir. Willem Swaan,
naar Indië. Tijdens een verlof in Nederland kreeg ze zo veel vragen over het leven in
Indië, dat ze besloot daarover een boek te schrijven, Vrouwen in Indië (1932).27 De
vrouwen in deze roman leven in een andere tijdsperiode dan die in Vrouwenleven in de
dessa; zij hoeven niet te wachten tot er een klontong voorbijkomt met zijn waar, maar
gaan naar Pasar Baroe, dé winkelstraat in Batavia, en zelfs de vrouwen in de kleine
steden gaan naar een toko, al zijn zij wel genoodzaakt hun stofjes te kopen in de enige
toko die de stad rijk is.
Piet Korthuys schreef Menschen in malaise (1933). Korthuys was schrijver,
journalist en criticus. Hij schreef ook jeugdboeken.28 In Menschen in malaise kan de lezer
precies volgen hoe men moest „tawarren‟ (afdingen) bij een klontong.
Ook E. du Perron en Beb Vuyk beschreven in hun autobiografische romans,
respectievelijk Het land van herkomst (1935) en Het laatste huis van de wereld (1939),
hoe een Chinese winkel eruitzag. Ofschoon de ene toko in West-Java is en de ander op
het eiland Boeroe, lijken ze veel op elkaar: de zeer gevarieerde koopwaren liggen overal
door elkaar. De eerste toko is donker en vuil, en om in de tweede toko te slagen moet
men „een neus zonder pretenties‟ hebben.29
4.2.4. Het beeld van de klontongs, tokohouders en ambachtslieden

Er wordt in romans en verhalen over verschillende facetten geschreven van de klontongs
en tokohouders. Sommige schrijvers doen dat heel gedetailleerd, anderen maken slechts
terloopse opmerkingen. Nog anderen gaan dieper in op het onderwerp en proberen ook de
ziel van deze handelaars te doorgronden of doen alsof. Samen komen zij tot een
veelzijdige representatie van deze speciale groep van Chinezen in Indië. Omdat het
grootste deel van de Chinese bevolking van de handel leefde, wordt dit beeld vaak
veralgemeend naar de rest van de Chinezen. In dit subhoofdstuk zal ook gekeken worden
naar de Chinezen die geen klontongs of tokohouders waren, namelijk de ambachtslieden.
De roman Piong Pan Ho (1894) door Jacob Dermoût zal apart besproken worden, omdat

25

Over het echtpaar Kees en Carry van Bruggen zie Termorshuizen 2001.
Uit de website van het NLPVF (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds): „The work of Carry van
Bruggen (1881-1932) is akin to that of writers such as George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, Anatole France, and John
Galsworthy, with their search for a personal and binding vision that could serve to explore and clarify human existence.
Van Bruggen didn‟t live to enjoy the recognition she deserved and ultimately received.‟ 14-12-2006.
27
Het Damescompartiment Online, voort met die trein! http://www.damescompartiment.nl/bioswk.htm
28
Zie Nieuw Leterkundig Magazijn jaargang 19, 2007 (dbnl), pag. 53 en K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor
Noord en Zuid, 2004 (dbnl), pag.
29
Vuyk 1972, pag. 219.
26
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hij door zijn volledigheid een soort van prototype van de klontong annex tokohouder
presenteert.

Een klontong, zijn rateltje in de hand, biedt zijn waar aan30
4.2.4.1. Uiterlijke kenmerken van de klontong en het ‘boleh tawar’-systeem

Als de verteller in Schipper Verduin (1881) van P. van Oort de mensen beschrijft die hij
op straat tegenkomt wordt de klontong-Chinees niet over het hoofd gezien. Hij is dik en
stapt in zijn luchtige witte kleding, met de geopende pajong31 boven zijn hoofd
„gemakkelijk voort‟ (dit zal betekenen dat hij geen last te dragen heeft, in tegenstelling tot
zijn koelie, die onder de last van twee zware pakken linnen en katoentjes zwoegt).32
Klontongs gingen niet altijd in het wit gekleed, maar luchtig was hun kleding altijd
wel. M.T.H. Perelaer laat de verteller in Het kamerlid van Berkenstein in NederlandschIndië (1888) opmerken dat het kostuum van de klontong bestond uit een korte
flodderende broek van donkerblauwe zijde en een wijd graslinnen baadje. In dit verhaal
waren ze met zijn tweeën, geassisteerd door een „halfgeklede Maleier‟ die aan een
veerkrachtige van bamboelatten vervaardigde draagstok twee stapels met dozen had
30

Uit M.T.H. Perelaer, Het kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië (1888). Getekend door J.C. Rappard. Op
deze tekening vraagt de klontong waarschijnlijk aan de jongen (met een bezem onder de arm) naar de njonjah.
31
Pajong: parasol, tevens paraplu.
32
Van Oort 1881, deel 2 pag. 255.
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hangen.33 Als de klontong niet door een bediende werd aangeroepen, ging hij het erf op,
tenminste, als er geen honden losliepen, „want daar had hij alle eerbied voor‟, en zocht hij
de vrouw des huizes op, die zich meestal in het achterhuis ophield. Ook als de huisvrouw
zei dat ze niets wilde kopen, pakte de klontong zijn dozen toch uit, zeggende dat hij
mevrouw iets nieuws wilde laten zien, erop rekenend dat zij voor de verleiding zou
bezwijken. Die verleidelijke koopwaar bestond meestal uit hele nieuwe stoffen, pas uit
Europa aangevoerd met het kapal api (stoomschip). Als regel overvroeg hij, hoewel hij
zei bereid te zijn te sterven als hij overvroeg.34 „Boleh tawar‟, was zijn gewone reactie op
het geroep van de huisvrouwen die vonden dat hij veel te veel vroeg, „U mag afdingen‟.35
Niet iedereen was de kunst van het afdingen machtig. Van Maurik kan dat wel. Hij
zegt in Indrukken van een “Tòtòk” (1897) dat men nooit genoeg kan afdingen bij de
klontong, maar dat deze zich ook nooit boos zal maken wanneer men hem even
onbeschaamd biedt als hij vraagt. De koopman vraagt met het strakste, ernstigste gezicht
altijd zoveel dat hij, al dingt de koper ook meer dan drie vierde af, toch nog een zaakje
maakt. Alleen de meest courante artikelen houdt hij volgens Van Maurik op een tamelijk
vaste prijs, omdat hij weet dat zijn klanten dadelijk naar een ander gaan wanneer hij te
onbeschaamd is in zijn eis. Een klontong klaagt altijd dat hij bankroet gaat, maar blijft
vriendelijk en onderdanig, en vertrekt kalm, om een andere keer terug te komen met een
onderworpen „Tabé toewan!‟, al laat men hem door de jongen met zijn gehele voorraad
goederen op niet al te zachte wijze verwijderen.36 Zijn motto is: De aanhouder wint!37
Om het verschil in prijs te laten zien als men kan afdingen, geeft van Maurik als
voorbeeld in het hoofdstuk „Een orang baroe‟38 zijn ervaringen weer met „tawarren‟39 bij
een Chinese klontong. Sloffen waarvoor Van Maurik maar een kwartje had betaald, koopt
een bevriende dominee voor drie kwartjes,40 twee broeken voor 3,50 gulden zouden
eigenlijk maar 1,80 gulden moeten kosten.41 De dominee vindt het bedroevend dat er
zulke slechte mensen zijn in Indië. Na lessen in afdingen van Van Maurik betaalt hij nog
6 gulden voor een Japans zwaard, terwijl Van Maurik later voor een soortgelijk wapen
maar 3 gulden betaalt.42 Als Van Maurik de Chinees vraagt waarom hij de dominee zo
heeft afgezet, zegt die dat de meneer nou eenmaal zo veel meer wilde geven, en (wijzend
op de hoge hoed van de dominee, die blijkbaar de voorname positie van de drager
kenmerkt) bovendien was de dominee een toewan besaar.43 De dominee geeft de Chinees
een preek, waar hij niets van begrijpt.
Na het voorval klaagt de dominee bij Van Maurik dat de Chinees hem bedrogen
heeft. Hij gruwt van de oneerlijke praktijken van de Chinese handelaren en neemt zich
voor in het vervolg nog meer af te dingen. Dergelijke lieden zijn volgens hem de
„pestbuilen der maatschappij‟, ze moesten verwijderd worden, „opdat ze niet vergiftigen
de onschuldigen en argeloozen van harte‟. Zulke ongerechtigheid mocht niet
33

Perelaer 1888, pag. 56.
Perelaer 1888, pag. 57.
35
Ovink-Soer 1900, pag. 156.
36
Tabé toewan: Dag mijnheer. De jongen: bedoeld wordt een jongen die tot het huispersoneel behoort.
37
Van Maurik 1897, pag. 213.
38
Orang baroe: nieuwkomer, baar, een Europeaan die voor het eerst voet aan wal in Indië zet.
39
Tawarren: een lagere prijs afdingen.
40
Van Maurik 1897, pag. 250.
41
Van Maurik 1897, pag. 252.
42
Van Maurik 1897, pag. 253.
43
Van Maurik 1897, pag. 253. Toewan besaar (ook geschreven als toean besar): grote, belangrijke, hooggeëerde heer.
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voortwoekeren als kanker in het vlees. Hij had steeds zijn naasten voor rechtvaardig
gehouden, maar nu walgde zijn ziel van wantrouwen; in het vervolg zou hij overal
afdingen.
De dominee zou heel wat kunnen leren van vrouwen, die overvragen geen zonde
vinden en handiger en geduldiger zijn in het afbieden. Een voorbeeld is de huisvrouw in
Vrouwenleven in de dessa (Ovink-Soer, 1900) die van het „boleh tawar‟-aanbod
opgeruimd gebruik maakt. Zij herkent de klontong niet alleen aan het geluid van zijn
hamertje maar ook van het „eigenaardig zwiepend geluid‟, dat veroorzaakt wordt door het
heen en weer schuiven van de bamboe draagstok waaraan de pakken met goederen
hangen. De staart van de Chinees is voor het gemak om zijn kaalgeschoren kruin gelegd,
maar als hij de huisvrouw ziet aankomen laat hij hem „uit beleefdheid‟ weer bengelen. De
mate van succes van de klontong leest ze af uit het aantal dragers dat hem vergezelt. De
venter is kwestie is in goede doen, want hij heeft vier dragers die de pakken voor hem
dragen. Zijn succes heeft blijkbaar geen verbetering van zijn uiterlijk tot gevolg, want zij
zegt dat ze nog nooit zo‟n „lelijk, bijdehand kereltje gezien als dit exemplaar. Hij heeft
een vuil geel gezicht met uitstekende wangbeenderen waarin scherpe zwarte oogjes
blinken.‟ Hoewel ze geoefend is in het afdingen, durft ze niet te bieden op de juwelen
maar koopt ze alleen mooie zijde, lint en kant.
In Menschen in malaise (Piet Korthuys, 1933) staat precies hoe dat afdingen
gebeurt. Het is zo‟n langdurig proces dat er vier bladzijden nodig zijn om het te
beschrijven.44 Flos zoekt geschenken om mee te nemen naar Holland, maar die mogen
niet te veel kosten. Als ze een prachtig bewerkte ontbijtset ziet tussen de waren die de
klontong meedraagt, slaakt ze een kreet van verrassing. Dat ontgaat de Chinees niet, die
meteen vijftig roepia vraagt. Flos biedt vijf roepia. De klontong grijnst breed en blijft dat
doen als Flos er een roepia bij wil geven. Ondertussen is hij al gedaald tot vijfendertig
gulden. Flos weet dat het tafelkleed zeker veertig gulden waard is, maar blijft bij haar
bod van zeven gulden, zeggende dat ze het echt te duur vindt. De klontong legt het pakje
op tafel, alsof de „njonjah‟ het al gekocht heeft, maar Flos schuift het weg. Ze verdiept
zich weer in de brief die ze aan het lezen was. De Chinees waagt nog een kans en vraagt
vijfentwintig gulden, volgens hem een koopje. Dat weet Flos ook wel, maar hoger dan
tien gulden wil ze niet. De Chinees pakt alles weer in en stapt het grind af. Een minuut
later is hij weer terug en biedt het laken aan voor twintig roepia. Flos hapt niet toe en de
Chinees druipt af. Als Flos en haar man de sombere berichten in de krant aan het lezen
zijn, meldt hun dochtertje dat de klontong er weer is. Wie verwacht dat hij nu akkoord
gaat met Flos heeft het mis: hij blijft bij twintig gulden. Over en weer volgen bod en
aanbod, tot ten slotte beiden tevreden zijn met vijftien roepia. Dezelfde klontong laat bij
een later bezoek zijn opschrijfboekje zien waarin de njonjahs die bij hem op krediet
kopen zelf het bedrag van hun onbetaalde koop hebben opgeschreven, waarop ze dan elke
maand wat afbetalen. Flos ziet dat daar namen bij zijn van „dames uit heel wat betere
buurt‟.45
Ook van de koper wordt verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt: als je een
bod hebt gedaan en de klontong stemt ermee in, dan dien je het voorwerp ook echt te
kopen. Aan die regel houdt Max zich niet, een personage uit de roman Crisis van Jo
Manders (1934), die zijn vrouw wil verrassen met een mooi kledingstuk. Max gedraagt
44
45

Korthuys 1933, pag. 50-53.
Korthuys 1933, pag. 66.
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zich bijzonder onvriendelijk tegenover de klontong en scheldt hem uit voor varken. Als
hij tien gulden biedt voor een kleurige geborduurde pyjama, die de Chinees voor vijftig
gulden had aangeboden, krijgt Max bezoek van een mooie vriendin, waarna hij afziet van
zijn koop. De klontong reageert dan met een verontwaardigd: „Mana patoet!‟, hoe
onbetamelijk!46
4.2.4.2.

De klontong als mikpunt van spot en bron van ergernis

Klontongchinezen waren vaak het mikpunt van spot, geplaag en handtastelijkheden van
Nederlanders, zoals beschreven in Schipper Verduin, uit het leven op en langs de
Zeeuwsche stroomen (1881) door Petrus van Oort, waar een dronken matroos, Freek,
wordt opgehitst door zijn kameraden. Een van hen daagt hem uit een klontong aan zijn
staart te trekken. Freek neemt de uitdaging aan, maar hij houdt geen rekening met zijn
eigen conditie en nog minder met de „elastieke vlugheid der Oosterlingen‟, en vermoedt
helemaal niet dat hij „de zoon van het Hemelse Rijk‟ een dodelijke belediging aandoet als
hij de staart van de Chinees probeert te grijpen. Te laat beseft hij wat hij heeft gedaan:
„Het gelaat van de Chinees veranderde snel als het weerlicht, de lodderige, onverschillige
uitdrukking ging in gloeiende toorn over, zijn varkensoogjes schoten bliksemstralen en
onder het uitspreken van een hevige verwensing, gaf hij Freek zulk een forse stoot tegen
de borst, dat deze achterover van het dijkje vloog en midden op de rijweg terecht
kwam‟.47 Freek zal later aan zijn verwonding in het ziekenhuis overlijden.
A. Weruméus Bunings verteller erkent in In en om de kampong (1897) op een
gegeven ogenblik dat hij „altoos een hekel heeft gehad aan Chinezen‟, en hen „een akelig,
onaangenaam slag van menschen‟ vond. Hij vond in hun uiterlijk „bijna altoos iets
valsch: ze lachten mij wat al te lief en te vriendelijk‟.48 Toch denkt hij dat de weerzin die
hij voelt tegen Chinezen het gevolg was, „evenals bij zoveel Europeanen‟, van het feit dat
hij ze te weinig kende, en zijn kennismaking met hen meestal plaats had onder voor hen
ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld als ze bezig waren met hun handelsbedrijf en
probeerden hem een of ander slecht product zo duur mogelijk te verkopen, of bang waren
dat ze wegens het een of ander misdrijf in aanmerking kwamen om opgepakt te worden.49
Om die redenering te staven vertelt hij dat er een kapitein-Chinees was die hij had leren
kennen als een bijzonder goed mens. Hij had dan ook altijd het portret van die man in zijn
album.50 Hij vindt het meteen daarna nodig iets recht te zetten: hoewel hij de Chinezen
„verdedigt‟, is het niet zo dat hij van ze houdt of dat hij ze zulke lieve mensen vindt.
De verteller maakt onderscheid binnen de groep van de „heeren Chineezen,
gebroeders Langstaart‟ die hij in grote getale in de winkelbuurt ziet. Daar is de arme
Chinees, die pas begint en nog doodarm is, maar hij ziet ook „den dikken, vetten,
gemeenen, gluiperigen, ouden Chineeschen wellusteling, die in zijn prachtig rijtuig met
twee prachtige Sydneyers bespannen, ons hartelijk uitlacht, als hij ons bijna
ondersteboven rijdt‟.51
Aan die dikke wellustelingen konden de Europeanen zich alleen maar ergeren, maar
met arme Chinezen viel veel pret te beleven. Die arme Chinees viel gemakkelijk ten prooi
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aan spot, pesterijen en handtastelijkheden. In de tijd dat Weruméus Buning In en om de
kampong publiceerde, waren er reeds overal Chinezen, ook in gehuchten op bijvoorbeeld
de Bangaai-Archipel in het oosten van Celebes (nu Sulawesi). Het duurde dan ook nooit
lang of de verteller en zijn vrienden, die de streek bezochten, zagen een Chinees „met zijn
gele tronie, schuins liggende oogen en langen sierlijken staart, met veel buigingen en
strijkages naar ons toekomen, of wel met den meesten spoed verdwijnen, wanneer hij
bang of vreesachtig was van natuur, of zijn geweten hem zei, dat hij wat op zijn kerfstok
had en hier ongerechtigheden uitvoerde‟.52 De Chinees werd dan meestal vervolgd en
door een paar mariniers of matrozen, „onder groot gejuich en vroolijk getier, te voorschijn
gebracht – terwijl het niet ontbrak aan leelijke namen, zooals: “smerige, vuile kee! Gele
lammeling” en meer dergelijke liefelijkheden‟. Zelden kon men bewijzen, aldus de
verteller, dat de Chinees iets had gedaan dat binnen het bereik viel van de strafwet.
Hiermee wil de verteller echter niet de sympathie voor die arme Chinees opwekken van
de lezer. Hij zegt dat de Chinees al heel gauw werd losgelaten omdat hij de wet niet had
overtreden. Hij had alleen op een slimme manier van de onnozele inlanders voor een
appel en een ei hun handelsproducten afgetroggeld.53
De verteller van Weruméus Buning voert zes redenen aan waarom de Europeanen
in Indië volgens hem de Chinezen zo dikwijls „als een soort van ongedierte‟ beschouwen
en behandelen. Hij zegt zelf dat hij dat „merkwaardig‟ vindt en sleept tegenargumenten
aan door de Chinezen te vergelijken met sommige Europeanen en Maleiers, om daarmee
te zeggen dat het bij nader inzien niet zo vreselijk gesteld is met de Chinezen, maar hij
komt zeer ongeloofwaardig over. De zes redenen zijn de volgende.54
Ten eerste maakt het uiterlijk van de Chinees op Europeanen geen aangename
indruk met „zijn gele gelaatskleur, soms ook naar iets zweemende, dat men vuil wit zou
kunnen noemen, zijn schuins liggende oogen, die al heel gauw op de Europeanen een
indruk van valschheid of sluwheid schijnen te maken, dan zijn malle staart, die naar
beneden bengelt of op het achterhoofd is opgekruld en vastgemaakt, geheel zijn uiterlijk
doet aan iets vrouwelijks, iets “oud-wijfachtigs” denken‟.
Ten tweede is het volgens de verteller een feit dat de kleine Chinese handelaars de
eenvoudige inlander bedriegen en hem uitzuigen, niet alleen op Java, maar ook op tal van
andere punten in de Archipel. Maar, oppert de verteller, onder de Europeanen, „die zoo
braaf en deugdzaam, eerlijk en menschlievend zijn, juweeltjes van liefelijkheid‟ zijn ook
exemplaren te vinden, „die met even groote toewijding hier en daar onder de inlandsche
bevolking het beroep van bloedzuiger zouden willen gaan vervullen, als ze maar in de
gelegenheid waren‟. De Maleise handelaren en grootheden (bijvoorbeeld op Borneo ,
waar zij de „arme Dajaks‟ onder de duim hebben) zijn niet zoveel beter. Hij vraagt zich af
welke rol menig Maleis-Mohammedaans priester of hadji, „met zijn koran in de hand,
wellust, luiheid en begeerigheid in zijn hart‟ speelt in het inlandse dorps- en volksleven.55
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Een derde reden om Chinezen te haten is dat zij zo slim zijn, en „menig Europeaan
kan hun niet vergeven, dat hij op dit gebied niet tegen hen is opgewassen. Hij zou gaarne
net zoo slim wezen, liefst nog slimmer‟.56
De Chinezen zijn ten vierde mensen, die een verbazend taai geduld en grote
werkkracht bezitten, terwijl zij, zolang zij nog arm zijn, zich weten te behelpen op het
gebied van huisvesting en voeding, met zo weinig, dat geen Europeaan zich in dat opzicht
met hen kan meten; hij zou sterven. De Maleier is te weinig vast van karakter om het vol
te houden, heeft daarvoor te weinig energie, en is ook gewoonlijk, zogauw hij een beetje
geld bij elkaar heeft, niet bestand tegen de verleiding, om het aan spelen en dobbelen,
hanengevechten, opiumschuiven en „andere inlandse genoegens‟ weer weg te gooien. De
Chinees is op dat gebied meestal zowel Europeanen als Maleiers de baas. 57 Maar, zegt de
verteller, het zou bekrompen wezen „Broeder Langstaart‟ daarvan een verwijt te maken
en te zeggen dat hij een vuile, lelijke kee is, en dat hij het land uitgezet moet worden. Wat
„wij‟ moeten doen, is ervoor zorgen, dat de eenvoudige inlander een minder kinderachtig
en onverstandig mens wordt, en hem op die manier tegen de kleine Chinese bloedzuigers
(en tevens tegen de Maleise) te beschermen.58
Chinezen zijn, en dat is de vijfde reden waarom de Europeanen hen haten, knoeiers,
als zij bijvoorbeeld rijke pachters geworden zijn en ze allerhande mensen, waar hun
belang het meebrengt, weten om te kopen. Maar, zegt de verteller, bij ieder geval van
omkoping zijn twee partijen nodig, niet alleen hij die omkoopt, maar ook hij die
omgekocht wordt, en is de laatste zoveel eerlijker dan de Chinees, die hem ertoe
overhaalt?59
Ten slotte neemt de Europeaan aanstoot aan de godsdienst en zedenleer van de
Chinezen, waarover onder de Oost-Indische en Nederlandse Europeanen jarenlang „de
zonderlingste dwaalbegrippen‟ heersten. In het bijzonder werd altijd verteld dat de
Chinezen ook in hun godsdienst slim waren, omdat ze alleen kwaadaardige goden
aanbaden en van de goedige goden geen notitie schenen te nemen. Echter, dat doen
Europeanen in het dagelijkse leven ook, want de kwaadaardige, strenge, barse meneer
wordt meer naar de ogen gezien en „aangebeden‟ dan hij, die zacht en goedig is. „Deze
leer hebben vele menschensoorten met elkander gemeen, doch zij is volstrekt niet het
bijzondere hoofdbeginsel van den Chineeschen godsdienst en zedeleer.‟
4.2.4.3.

De koopwaren van de klontong

Een klontong kon vanzelfsprekend minder met zich mee dragen dan in de toko te koop
lag. Hij moest daarom precies weten wat zijn klanten nodig hadden, of eigenlijk niet
nodig hadden maar mooi genoeg vonden om te kopen. Hoofdzakelijk verkochten ze
stoffen en kledingstukken, maar verder was de koopwaar die ze met zich meedroegen (of
die hun koelies meetorsten) zeer gevarieerd van aard.
De klontongs verkochten kleren die door inlandse vrouwen en meisjes werden
gekocht, of zoals in het verhaal „Ngaliem‟s nieuwjaar‟ in In sarong en kabaai (1892) van
Thérèse Hoven, door een Hollandse meesteres voor haar kindermeisje.60 Een andere
schrijfster die haar personage, Virginie, naar de klontong laat gaan om mooie katoentjes
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te kopen – ze mag van haar vader niet meer in sarong en kabaja verschijnen – is Nji-Sri in
Clara Wildenau (1892). Onder de Europese bevolking waren het vooral de huisvrouwen
die te maken hadden met de klontong.
In het hoofdstuk „Indische hotels‟ in Indrukken van een “Tòtòk” (1897) komt de
Chinese marskramer weer ter sprake. Van Maurik prijst zijn geduld en vertelt terloops
wat hij bij zich heeft. „Hurkend bij zijn koopwaar, pakt de klontong met boven
menschelijk geduld alles uit wat hij in zijn pak of mand medevoert, breidt het aan de
voeten van den toewan of njonja61 uit, biedt zeer onderdanig nu dit, dan dat artikel met
een aanbevelend woordje aan en pakt, wanneer men geen kooplust toont, alles met een
even vriendelijk, geduldig gezicht weer in, om een paar passen verder dezelfde operatie te
herhalen‟. De klontong heeft van alles te koop: „gedrukte of gebatikte katoenen stoffen
voor sarongs, lakwerk, witte goederen, sloffen, odeurs, sigaren, wapens, geborduurde
muiltjes voor dames, speelgoed, kousen, sokken, hoeden, snuisterijen van ivoor of
sandelhout, zelfs comestibelen en delicatessen in blikjes‟.62
4.2.4.4.

De toko’s

Een toko stond met andere toko‟s in de Chinese wijk, omdat het Chinezen niet geoorloofd
was ergens anders te wonen. Als de toko‟s nog redelijk kleine afmetingen hadden, waren
ze tevens woonhuis. De toko bevond zich dan aan de voorkant van het huis. Ook als ze
geen klontong meer waren, bedienden de tokohouders zelf hun voornamelijk vrouwelijke
klanten. Veel huisvrouwen hadden een langganan, zoals mevrouw Grijsveld, een
personage in Uit ons Indisch familieleven (1887) door Annie Foore, door haar uitgelegd
als een Chinees of inlander met een toko die op bepaalde tijden bij de huisvrouw komt
met een grote voorraad, waarvan de huisvrouw dan inslaat. Een andere vrouw is niet zo
verwend als mevrouw Grijsveld en is dan ook danig jaloers op haar en andere
„bevoorrechte wezens‟ die voor „fabelachtige lage prijzen inkoopen, van heel weinig geld
beeldig gekleed gaan en uitmuntend eten‟. Ze vindt het hard te moeten denken dat er
Chinezen en tokohouders zijn „die er hun grootste genot in vinden alles voor spotprijzen
te leveren, en dan nooit zo‟n Chinees of tokohouder te ontmoeten‟.63
Meestal wordt een toko beschreven als een donkere ruimte die niet erg schoon is en
die slecht ruikt, waar van alles op elkaar gestapeld is en van alles door elkaar ligt. In
„Ups‟ en „downs‟ in het Indische leven (1892) schildert Daum niet alleen een portret van
de toko, maar ook van de eigenaars. „Heel ordinair, met weinig lakoe64 artikelen, veel
oud, onverkoopbaar goed. Achter de vuile primitieve vitrine met kleine ruitjes in slordig
bruingeverfde stijltje, het matgele groezige gezicht op de dunne hals bengelend, zat daar
een Chinese nonna,65 met een zuigeling aan de borst, dromerig te soezen, met grote doffe
ogen en gemarkeerde trekken. De Chinees zelf zat op een bankje voor zijn deur, de
kabaai open, het vollemaansgezicht glimmend, de blote borst en buik, bij de
voorovergebukte houding, met gevouwen handen om een opgetrokken knie, in zwarte
vetlagen overplooiend, een gemest varken gelijk‟.66
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Zowel Perelaer als Van Maurik beschrijven uitgebreid welke uiteenlopende
goederen er allemaal in zo‟n toko te koop zijn; voor de eigenaars hebben ze weinig
aandacht. In Perelaers Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië worden de
„uitstallingen van de meest uiteenloopende koopmanschappen‟ in het Chinese kamp
beschreven:
[...] ijzerwaren, daarnaast sitsen in de meest bonte verscheidenheden, verder de meest
verschillende rijstsoorten naast een blikslager, wiens koopwaar fel in de zon glinsterde,
verderop werd „boemboe-boemboe‟ (ingrediënten voor de rijsttafel) te koop aangeboden,
enz. enz., en dat alles in bonte mengeling door elkander

De „onontbeerlijke Chineesche spreuken‟, in gouden of zwarte letters op rood
papier gedrukt versierden de deurposten en de vensterkozijnen, terwijl aan de afdaken
„lollengs‟, grillige en veelkleurige lantaarns hingen, die aan het geheel een „zonderling,
niet te beschrijven karakter‟ gaven. Dit Chinese kamp in Perelaers verhaal was ongeveer
een „halve paal‟ of 750 meter lang.67
Van Maurik geeft een zeer gedetailleerde beschrijving van een toko in Padang,
Sumatra, die in een rij „vrij onaanzienlijke vies uitziende huizen‟ staat in de Chinese wijk.
In plaats van vensters hebben de huizen een groot open gat, dat met neerslaande luiken
gesloten kan worden. Een beetje tegenstrijdig zegt hij dat achter en op die luiken allerlei
zaken „in bonte wanorde, ordelijk bijeen‟ liggen. Flessen met verschillende limonades en
vruchten-siropen, bier, wijn, apollinariswater,68 echt en nagemaakt, manilla sigaren,
blikjes met geconserveerde levensmiddelen, snuisterijen, wapens, kleurige dassen,
aardewerk, ijzerwaren, spijkers, draadnagels, gereedschap, eau de cologne en odeurs,
gedroogde kalebassen die dienst doen als waterflessen, lederwerk, schoenen,
paardenteugels, bitten, zwepen, kleine étagèrefiguren69 van steen of brons, vindt men
dikwijls in één toko samengebracht,70 en toch weet de koopman volgens Van Maurik
waar alles ligt en kan hij de klant dadelijk geven wat die verlangt. 71 Onder de afdakjes
van de toko‟s zitten gehurkt op de grond de verkopers van rijst, maïs, goela djawa,72
enzovoort. Een klein gedeelte van de markt is bestemd voor de kraampjes van de
vleesverkopers, meestal Chinezen, die „akelig bloederig rundsvlees‟ te koop hebben. Ook
varkensvlees ziet men, „zeer onsmakelijk van uiterlijk‟. Maar het ergste is toch wel de
stank die uitgaat van de op de markt verkochte waren, vooral gedroogde vis „in allerlei
stadiën van bestaan‟.73
Carry van Bruggen beschrijft in Goenong-Djatti (1909) een Chinese toko op een
heel andere manier dan haar mannelijke collega‟s, namelijk als druk en geurend van „de
scherp-zoete, gecompliceerde geur der eetwaren, van wijn en kruiderijen en allerlei
conserven‟ en vooral als koel. Ze leidt de aandacht van de lezer naar de andere klanten,
zoals twee kleurige baboe‟s die in „bedeesden fluistertoon‟ pingelen over een lap
glanzend bloemetjessatinet74 dat de Chinese bediende verlokkend over z‟n beide handen
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gespreid houdt.75 Het dochtertje van het personage Nelly krijgt een pak chocolade en een
mini-stopfles vol zure bollen.

Een Chinese toko 76

Als we een grote sprong maken in de tijd naar 1935, toen E. du Perron Het land van
herkomst liet verschijnen, lezen we dat ook in die tijd een Chinese toko of waroeng nog
op een gelijkaardige manier werd beschreven als Perelaer en Van Maurik deden: als een
„karakteristiek chinese waroeng, waarin men van alles krijgen kon: snoepgoed, lucifers,
blikjes, kaarsen, sigaren, macaroni en indische kruiden voor de keuken, alles opgestapeld
of door elkaar, met hele bouwwerken van dozen en stopflessen. De winkel zelf was bijna
helemaal open en toch overal even donker en vuil waar men inkeek‟.77 De jonge ik-figuur
in Het land van herkomst kocht er regelmatig ijsbonbons. De eigenares van de winkel
was een oude vrouw, njonja Anji, die door haar zoon werd geholpen. Hij wordt
beschreven als „een opgeschoten lummel, kaalgeschoren en met een staart al, met
vriendelijke chinese ogen en vooruitstekende tanden‟.
De verscheidenheid aan geuren en aan koopwaren in een Chinese toko in Namlea
vindt het ik-personage in Het laatste huis van de wereld (Beb Vuyk 1939) eveneens
vermeldenswaard. Die koopwaren waren echter niet de gewone katoentjes,
tennisschoenen, gestreepte shirts en emaille schalen en borden met rode en gele bloemen,
maar „ongerijmde voorwerpen‟ zoals puntige lakschoenen met glimmende lakneuzen,
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uitstekende port en dure cognacsoorten, die waren ingevoerd toen met de kajoepoetiholie
nog grof geld verdiend werd en tijdens de malaise in de „onderste laden en duistere
hoeken‟ opgeborgen werden tot betere tijden, die nooit kwamen.78
4.2.4.5.

Functie van een toko

Een toko fungeerde niet alleen als plaats om inkopen te doen, maar was tevens een plek
met een belangrijke sociale functie waar ongeschreven maatschappelijke wetten heersten
– of overtreden werden. In Eigen schuld (1896) van A.J. ten Brink is een toko een plaats
voor een geheim rendez-vouz, niet tussen Chinezen, maar tussen een Nederlandse man en
een Nederlandse getrouwde vrouw. Hoofdrolspelers zijn Wouter van Heesbergen en zijn
vrouw Eugénie, en de andere man, Terbeek, de baas van Wouter. Terbeek en Eugénie
spreken af in de toko van Lao Kim Ho, die katoentjes verkoopt. Maar Eugénie wordt
verraden door de huisjongen van het echtpaar. Net als in andere romans wordt hier over
inheemsen ook niet veel goeds gezegd, hoewel Chinezen altijd slechter zijn. Deze
huisjongen is een „zwierig gekleede inlander met een klein kneveltje, en een overigens
echt schurkachtig gelaat‟ die zeer goed Hollands sprak en verstond, „wat bij de
Bataviasche bedienden meestal niet voor hunne onbedorvenheid pleit.‟79 Eugénie wist
wel, dat hij waarschijnlijk een grote „gladakker‟80 was, maar hij was zo in alle opzichten
voor zijn taak berekend, dat zij hem niet weg kon sturen als hij soms wat al te brutaal
was.81 Had ze dat maar wel gedaan, want Ketjil vertelde de toewan alles wat hij gezien en
afgeluisterd had. Toen Wouter de Chinees, die in een deemoedige houding in zijn winkel
stond en hem wilde beletten de achterkamer binnen te gaan opzij had geduwd, betrapte
hij Eugénie en zijn baas in zeer intieme houding op een canapé. Hij stuurde ze allebei
weg en stond nog trillend van woede in de toko toen „een erbarmelijk gejammer‟ zijn
oren trof. Het was de Chinees, die temidden van een hoop gebroken porselein op de
grond zat, zijn lichaam betastend, kermend van de pijn, terwijl hij zich volgens Wouter
beslist niet ernstig bezeerd kon hebben. Een Chinees maakt immers altijd veel misbaar.
Wouter gaf hem een briefje van 25 gulden als vergoeding, wat zeer naar de zin was van
de Chinees, die onmiddellijk zijn pijn vergat, opstond en het geld al dankend aannam. 82
Dé-lilah gebruikt in Gecompromitteerd (1897) een Chinese toko als trefplaats van
dames die daar de laatste nieuwtjes en roddels uitwisselen. Als bijvoorbeeld Jetje, een
Indische, de toko binnenkomt waar drie dames staan, allemaal totoks, maakt ze een
buiging, want „Jetje weet wel hoe te gedragen‟, maar de totok dames beginnen juist te
fluisteren en te ginnegappen, zodat Jetje maloe83 wordt. De dames vragen de Chinese
tokohouder wie ze is en waar ze vandaan komt.84 Een tokohouder was dus een
wandelende who‟s who. Aan de ene kant was hij in alle opzichten een vreemdeling, aan
de andere kant moest hij op de hoogte zijn van informatie over de klanten om over en
weer door te spelen. Ook in dat opzicht was hij een mediator.
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Vuyk 1972, pag. 218. De plaats van de toko is Namlea op het eiland Buru in de Molukken, waar het ik-personage een
raffinaderij heeft om olie te destilleren uit bladeren van de kajoepoetih (nu geschreven als kayu putih, letterlijk „wit
hout‟, Latijnse naam Melaleuca leucadendron). De olie heeft een geneeskrachtige werking.
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Ten Brink 1896 Deel 1, pag. 64.
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De belangrijkste functie van een toko is uiteraard om er inkopen te doen. Maar
daarbij blijkt ook nog iets anders te horen. Zoals vermeld in de roman Nonna Doortji van
C. Bijl de Vroe (1906), gaan de nonna‟s naar de winkelbuurt schijnbaar voor het doen
van inkopen voor de huishouding (in werkelijkheid kopen ze er snoeperijen en luxeartikelen), maar bijna nog belangrijker is toch het zich laten bewonderen door „van hun
taak afgeleide nieuwsgierige klerkenoogen‟ (want daar zijn ook de kantoren), uit te
stijgen op Glodok85 en drentelend langs toko‟s en kramen zich te verpozen met bekenden
en vriendinnen die ze ontmoeten en te flirten en coquetteren met de „heeren
nontonners‟.86
Meisjes en vrouwen in Batavia houden ervan „op zijn echt-Hollandsch
boodschappen te doen, in de Europeesche toko‟s op Rijswijk of in Pasar Bahroe bij de
Chineezen‟, zoals een bakvisje van zestien jaar in Zoo men zaait... (Hoven 1907) dat in
Nederland terugkijkt op haar leven in Indië.87 Naast de grote Europese warenhuizen in
Batavia waren, zo wordt verteld in het hoofdstuk „De huisvrouw‟ in C. Swaan-Koopmans
Vrouwen in Indië (1932) ook „de tallooze geheimzinnige, levendige stalletjes en
winkeltjes van Pasar Baroe, waar letterlijk van alles te koop is‟ goed voor een middagje
van „uitgangetjes en ontspanning‟ voor de huisvrouw. Dat je ook daar moest afdingen
was absoluut geen probleem, integendeel, „het tawarren wordt een opwindende sport, in
die kleine chineesche winkeltjes waar men zoowat een derde betaalt van den eerst
gevraagden prijs en dan nog altijd het gevoel heeft dat het misschien twee toko‟tjes
verder nog goedkoper zou zijn geweest.‟ De vertelster heeft het over „lelang-dames‟,
letterlijk vertaald „vendutiedames‟, die verslaafd zijn aan winkelen en „tawarren‟, die
iedere dag en elke morgen hun wagen laten voorkomen en zich naar Pasar Baroe laten
rijden „om weer te probeeren van dien eenen Bombayer de crêpe de chine nog een
dubbeltje goedkooper te krijgen dan waarvoor de andere het gisteren wou laten‟. Uit het
laatste valt op te maken dat tokohouders niet uitsluitend Chinezen waren; een Bombayer
is een Indiër. Vooral textiel werd vaak in Indiase winkels verkocht. De vrouwen die in
kleinere plaatsen wonen hebben minder geluk, want er is maar één Chinese toko die
slechts een half dozijn stofjes in voorraad heeft waarmee alle dames van de hele plaats
zich dus moeten kleden. Als ze elkaar ontmoeten praten ze, hoe kan het ook anders, over
stoffen en kleren: „„Hebt u het nieuwe streepje van Lim Boen al gezien?‟‟, wat het sein is
voor alle dames om in hun sado‟s te klimmen om het nieuwe stofje te gaan kopen.88
4.2.4.6.

Europese toko’s

Zoals Thérèse Hoven reeds noemde, bestonden er naast Chinese toko‟s ook Europese
winkels. In Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië (Perelaer 1888) wordt
Van Berkenstein naar een winkel gebracht die ook een „toko‟ werd genoemd maar in
Nederlandse handen was. Er was van alles te koop, maar op grote schaal. Men kon er
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Volgens een voetnoot was Glodok de „Chineesche wijk in de voorstad, centra van Chineesche toko‟s, uitspanningsen verfrisschingslokalen, bordeelen, enz.
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Bijl de Vroe 1906, pag. 90. „Nonton‟ betekent (genietend) toekijken. „Nontonner‟ betekent dus iemand die genietend
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steeds dezelfde naam heeft.
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bijvoorbeeld niet slechts een pond suiker of een half dozijn sigaren kopen. Daarvoor
moest men zich tot de Chinese kleinhandelaar wenden.89
Van Maurik beschrijft in Indrukken van een “Tòtòk” een winkel van de
coöperatieve vereniging Eigen Hulp waar men onder andere „allerlei fraaie Articles de
Paris‟ en „de nieuwste snufjes in galanteriën en kunstvoorwerpen‟ kan krijgen maar ook
het allergewoonste aardewerk en sigaren zowel en détail als en gros kan kopen. Er is zelfs
een apart gebouw met een hoedenmagazijn en modeafdeling voor de dames. Maar ook in
deze winkel werken Chinezen. De kassier is een Chinees, die altijd deftig bij zijn telbord
en boeken zit en glimlachend groet.90 De zoetemelkse en komijnenkaas worden gesneden
door een „in „t wit gekleed Chineesje, met een keurig met roode zij doorvlochten
haartstaart en een hoofd overigens zoo glad als de Edammertjes, die hij te koop heeft‟. De
Chinees prijst ook ijverig pas aangekomen artikelen aan, maar legt daarbij de klemtoon
vaak verkeerd, „evenals de Signos‟.91
4.2.4.7.

Hoe een klontong-Chinees carrière maakt

Klontong zijn is de eerste stap naar een welvarend leven. In verschillende romans wordt
uit de doeken gedaan hoe een Chinees, die eerst een eenvoudige klontong was, genoeg
rijkdom kan verzamelen om Chinees officier te worden of, indien dat niet zijn bedoeling
was, in ieder geval een groot huis kan bouwen waarin hij schitterende feesten kan
houden. In het kort zet Nurks den Jongere in Op Java, langs kruisweg en slingerpad;
kritische pennekrassen (1882) uiteen hoe door een Singkeh, volgens hem ook wel Keh
genoemd, na aankomst in de Archipel (dan is hij nog helemaal niets) carrière wordt
gemaakt, en wel door eerst zijn omgeving zorgvuldig te bestuderen, klontong te worden
en daarna een toko te bezitten en met zijn handel de Europese handelshuizen aan te doen.
Hij wordt babah,92 berijdt een paard (blijkbaar is het bezit van een paard een belangrijke
maatstaf van rijkdom) en houdt er een geheimzinnige boekhouding op na, in het Chinees
zodat niemand er iets van begrijpt, doet alsof hij bankroet is, wordt failliet verklaard en
begint dan weer van voren af aan.93 Volgens de verteller doet de Chinees alles wat maar
geld opbrengt: „De Chinees [...] grijpt alles aan, wenn nur etwas zu handeln ist; met den
vorm en de manier hoe neemt hij „t zoo nauw niet, en kieschheid of kies-keurigheid in de
middelen om tot zijn doel te geraken, zijn de eenigste “zaken” waarvan hij geen notie
heeft‟.94 Alleen van dansen heeft hij een onuitsprekelijke afschuw, omdat volgens zijn
mening de westerlingen geen behoorlijke vormen in acht nemen tegenover de vrouw.95
Van Maurik vond het ook fascinerend om na te gaan hoe klontong-Chinezen
carrière maakten. Menige marskramer, schrijft hij in Indrukken van een “Tòtòk” (1897),
is thans een welgezeten, soms zelfs rijk Chinees koopman, die grote zaken doet.
„Gewoonlijk begint de Chinees als klontong, leeft van een kleinigheid, blijft sober en
89

Perelaer 1888, pag. 89. In de tekst zegt Krip, die het kamerlid rondleidt, dat de toko „de roode toko‟ genoemd wordt.
In Jakarta is er een gebouw in Oud-Hollandse stijl dat de „Toko Merah‟ (rode toko) genoemd wordt. Het heet nu
Gedung Aduma Niaga. In nieuwe staat werd het bewoond door gouverneur-generaal Van Imhoff. Heuken 1997, pag.
104-105; Suratminto 2007, pag. 4.
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Van Maurik 1897, pag. 119.
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Signo of sinjo: aanroepnaam voor jongen van Europese afkomst (vaak Indo) maar ook voor Chinese jongens.
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Babah: een in Indië geboren Chinese man. Het woord wordt vaak gebruikt als aanspreektitel. Het is eigenlijk niet
mogelijk voor een singkeh of totok om, zoals Nurks het voorstelt, babah te worden. De nakomelingen van een totok
kunnen babah zijn als ze in Indië of Indonesië geboren zijn en zich de lokale cultuur eigen maken.
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Nurks den Jongere 1882, pag. 278.
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werkzaam, schacherend, handelend en woekerend met landslieden en Europeanen‟. Eerst
huurt hij een koelie om zijn pakken of manden te dragen, dan schaft hij zich een karretje
en paard aan, eindelijk een tokootje „en ten slotte is hij, door zuinigheid, vlijt en een niet
al te nauwgezet geweten, op de hoogte, waar hij wezen wil‟. Heeft hij eenmaal geld, dan
weet hij met dat geld steeds meer geld te maken. „Meestal wordt hij, terwijl zijn beurs
zwelt, zelf dik en vet en rijdt in een mooien wagen, omdat hij zich te voornaam en te
vadsig voelt om te loopen‟.96
In het hoofdstuk „Batavia en Buitenzorg‟ schrijft Van Maurik vele bladzijden vol
over de Chinezen. In de eerste plaats zijn ze voor hem handelaren, en omdat de Chinezen
verreweg het grootste deel van de handel op Batavia, Soerabaia en Semarang in handen
hebben weten te krijgen en zij de grote afnemers van alle importartikelen zijn, zien de
Europese handelaren de Chinezen volgens Van Maurik al te dikwijls en te veel naar de
ogen. Een Chinees krijgt veel vlugger en een groter bedrag krediet dan een Hollander of
andere Europeaan – hij wordt vertrouwd totdat hij eensklaps dat vertrouwen onwaardig
blijkt te zijn en „over den kop gaat‟. Soms duikelen die Chineezen „de doos in‟,97 maar
gewoonlijk gaan zij vrijuit en lachen dan volgens Van Maurik in hun vuistje, terwijl ze
blijven doorgaan met het schrijven van hun boekhouding in geheimzinnige, voor een nietChinees onbegrijpelijke Chinese tekens, hoewel ze dat heel goed in het Hollands kunnen
– dit wordt bewezen door het feit dat heel veel kantoren Chinese boekhouders en de
meeste handelshuizen Chinezen als kassiers hebben. Als kassier heeft een Chinees twee
specialiteiten: hij kan met zijn telraam onbegrijpelijk snel en accuraat rekenen, en „als
herkenner van valsch geld, dat in groote hoeveelheid in onzen Archipel in omloop is,
zoekt hij zijn evenknie‟.98
Als een Chinees door een of andere samenloop van omstandigheden zijn rijkdom
verliest, dan troost hij zich met het denkbeeld, dat hij het toch reeds eenmaal goed heeft
gehad en, indien hij niet om geldige redenen naar China of Singapore uitwijkt, begint hij
opnieuw te handelen en zich te behelpen in de hoop, dat hij ten slotte toch weer oentong99
zal hebben. „Zoolang de Chinees vrij man blijft en niet zóó tegen de wetten zondigt, dat
hij achter de tralies raakt – is hij als een kat, die hoe zij ook valt, toch op haar pooten
terecht komt‟. Dit zien we gebeuren in de roman Piong Pan Ho (1894) van Jacob
Dermoût en in de verhalen van J.W. Young (1894 en 1895) die enkele jaren eerder zijn
geschreven dan het reisverhaal van Van Maurik.
Van Maurik heeft goed door – hij zal ook wel goede informanten hebben gehad –
dat in sommige onaanzienlijke winkeltjes die weinig groter zijn dan een Hollandse
kruierswoning, in donkere, nauwe, armoedig uitziende sloppen gelegen, dikwijls
millioenen worden omgezet, want de Chinees die geld wil verdienen heeft niet veel
ruimte nodig voor zijn kantoor en behelpt zich daarmee, wanneer hij er slechts voordeel
in ziet. Is hij later „in bonus‟, dan haalt hij ruimschoots zijn schade in, „dan heeft hij alles
van „t beste, „t mooiste en kostbaarste, al zou „t maar zijn om anderen, die hem vroeger
met geringachting bejegenden, de oogen uit te steken‟.100 Op het eerste gezicht lijkt het
alsof Van Maurik over de Chinees niets anders dan goeds te melden heeft. Hij prijst de
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Van Maurik 1897, pag. 212. Geen van de rijke Chinezen van wie in Van Mauriks Indrukken van een Tòtòk een foto
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zeldzame volharding van de Chinees, vooral „als het op geld verdienen aankomt‟. De
Chinees is bovendien
matig, arbeidzaam en niet veeleischend, en brengt het daardoor verder dan menig ander,
die rijker begaafd, meer ontwikkeld en beter opgevoed, de voor Indië zoo noodzakelijke
eigenschappen, volharding en soberheid mist. De Chinees pakt alles aan wat hij krijgen
kan – of „t zijn vak is of niet, hij probeert het ten minste. In één woord hij is alles en is
overal‟.101

Vijftien jaar daarvoor schreef Nurks den Jongere, zoals we al gezien hebben,
hetzelfde. En ook Van Maurik kan het niet laten de grootste zonden van de Chinees te
vermelden, de opiumhandel en de woekerhandel: „Hij onderneemt met moed de meest
verschillende dingen, pacht hier de opium – dáár de sterke dranken en neemt elders de
leverantiën aan voor militairen of dwangarbeiders. [...] “Een klein winstje, een zoet
winstje” is zijn leus, maar nog liever heeft hij een groote winst en van woeker valt hij niet
vies, wanneer hij begrijpt dat hij ongestraft zoo‟n geldzaakje doen kan‟.102
In het stuk „Chineesche eigenaardigheden‟ in In en om de kampong (1897) dat in
hetzelfde jaar is uitgegeven als Justus van Mauriks Indrukken van een Tòtòk weet
Weruméus Buning te vertellen dat de „Sin-kee‟ ernaar streeft om weer naar zijn geliefde
vaderland terug te keren als hij in goede doen is. Scheepsladingen Chinezen komen naar
Indië in wankangs of Chinese jonken, of met Europese zeilschepen en later
stoomschepen. Als ze bestemd zijn voor de een of andere handelsonderneming, plantage
of fabriek, beginnen zij dadelijk daar hun arbeid. Als het Langstaarten betreft die op
eigen gelegenheid en op avontuur naar Indië kwamen, „zoals vroeger‟,103 dan voegen zij
zich bij hun landgenoten ter plaatse van aankomst, die altijd gereed zijn om hen te helpen.
De Sin-kee begint te werken en probeert een paar duiten meer te verdienen dan hij precies
nodig heeft om niet dood te gaan. Die spaart hij, en langzaam maar zeker groeit zijn
kapitaal. Als hij van plan is handelsman te worden, begint hij al vast in zijn vrije uren,
desnoods „s nachts, een paar draagmanden te vlechten van bamboe en zich een pikoelan
of draagstok te vervaardigen. Hij begint met eetbare waar in te kopen dat hij aan het
inlandse straatpersoneel kan verkopen (een of andere zoetigheid), hij maakt inlandse
strosigaartjes of inlandse limonade, hij scharrelt wat inlandse sieraden bij elkaar, en zo
loopt hij door de straten en de kampongs met zijn Chinese klontong of rammelaar in de
hand.104
Het duurt niet lang of hij breidt zijn handel uit: de eerste grote stap is zijn overgang
tot het gebied van „manufacturen‟: garen, band, katoentjes, kains, kleedjes, enzovoort.
Waar hij zijn koopwaar vandaan haalt en dan ook nog voor spotprijzen, is volgens de
verteller dikwijls een raadsel. Maar toch geeft hij zelf meteen het antwoord: de Chinees
slaat zijn slag bij grote verkopingen van failliete boedels of bij handelaren in goederen
van verdachte herkomst. Tegelijk met zijn bedrijfskapitaal neemt ook zijn kennis van het
Maleis en Javaans toe, al kan hij nog steeds geen R zeggen. Maar dat hoeft ook niet, want
hij kent als geen ander het inlandse volkskarakter. „Hij weet precies wat de arme inlander
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het liefst heeft en op welke manier hij hem moet aanpakken, om van hem te profiteeren
en hem goed uit te zuigen‟.105
Nadat hij nu eerst in de hoofdstad als straathandelaar bezig is geweest, doet hij weer
een sprong voorwaarts, door bij het Bestuur een pas aan te vragen, waarmee hij het
binnenland bezoekt.106 Hij neemt een bediende of koelie aan, loopt kampong in en uit en
probeert zo nu en dan ook wat gesmokkelde opium te importeren, en als hij niet gesnapt
wordt duurt het niet lang voor hij een eigen winkel opent. Hij begint nu te werken met
„crediet‟, en misschien raakt hij een paar keer bankroet, maar „dan toch altoos zoodanig,
dat hij er niet alleen heelhuids afkomt, maar zelfs nog met een appeltje voor den dorst,
dat hij ergens weggestopt had, uit te voorschijn treedt, en… na tal van lotswisselingen,
zien we dezen zelfden “Sin-kee”, die broodmager en arm in het land kwam, na een zeker
aantal jaren als een dikke, vette Chinees, in een prachtig open rijtuig, met een paar flinke
paarden er voor, ons voorbij rijden, en óf ons vriendelijk en eerbiedig groeten, óf wel ons
met een dikwijls verachtelijken glimlach aankijken, al naarmate hij ons noodig heeft of
niet‟.107
„Ik zal niet beweren dat deze volgezogen bloedzuiger een aangename menschenfiguur is‟, vervolgt de verteller. Toch, relativeert hij, is dit geen speciale Chinese verschijning, want „deze langzaam naar boven kruipende en zich langzamerhand vetmestende mensen-eters ziet men overal‟.108 Dit „walgelijke, verachtelijke deel van het
Chineezendom‟ heeft zich volgens de verteller dan ook terecht de haat en de antipathie,
ook van welgezinde Europeanen, op de hals gehaald. Maar hij getuigt dat er ook andere
typen te vinden zijn, bijvoorbeeld de eenvoudige Chinese arbeidsman, die met geduld,
ijver en volharding zijn arbeid verricht, en in het stille avonduur ook dikwijls als goed
huisvader met een klein, bijna naakt bruin kindje op de arm loopt, waarmee hij solt en dat
hij liefkoost. Daaruit kan men volgens de verteller zien dat deze „gele kee‟109 ook wel
degelijk liefde in zijn hart heeft. Hij is een „nuttig‟ lid van de Indische maatschappij
(aanhalingstekens van de schrijver) want als hij uit deze maatschappij verbannen werd,
zou men dat al heel gauw merken aan de prijs van vele huishoudelijke voorwerpen en
artikelen. De verteller geeft toe dat de Chinese handelsman zelfs dikwijls de persoon is
die door zijn grote ondernemingszicht en energie, in de een of andere streek een bepaalde
tak van industrie of het een of andere handelsproduct tot ontwikkeling en bloei weet te
brengen, die anders waren bijven sluimeren. „Dit is het schoone in onze groote
menschenwereld‟, zegt hij dan, „dat ook zelfs de booze hartstochten van den mensch aan
het eind weer iets goeds moeten voortbrengen‟.110
De journaliste Augusta de Wit laat een ander geluid horen. Ze noemt „die zonen van
het Hemelsche Rijk‟ zelfs „kranige menschen‟. Haar Feiten en fantasiën (1905)
verscheen acht jaar na Indrukken van een “Tòtòk” en In en om de kampong. Bij haar is
niets te merken van de vijandigheid van Nurks den Jongere en het sarcasme van
Wérumeus Buning jegens de Chinezen, hoogstens lichte ironie, zoals reeds eerder
aangegeven. Het ware geheim, zo zegt De Wit, van de superioriteit van de Chinees als
geldmaker is dat handel drijven zijn natuurlijke functie is. „De wereld is voor hem één
105
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groote gelegenheid om zaken te doen, en “een zaak” beteekent in het Chineesch: “winst
voor hem, en verlies voor ieder ander”‟. Bovendien heeft hij „weinig behoeften, ideeën te
over en „t geloof (aan zichzelf) dat handelssteden verzet‟.111 Daarom is er tussen de
klontong, „die op zijn stukgeloopen voeten den heelen dag langs de eentonige straten
voortsukkelt, onder het loopen zijn ratel schuddend om de klosjes garen en stukjes zeep
in zijn mars te venten‟ en „den dikbuikigen millionair, die officieren en ambtenaren in
zijn eigen, weelderig ingerichte woning ontvangt‟, alleen een verschil in graad en niet in
soort, want alle Chinezen hebben volgens De Wit hetzelfde doel en dezelfde inhoud van
het leven, namelijk zaken doen. Ook De Wit ziet de carrière van een Chinees aanvangen
als eenvoudige marskramer. Er is een stijging te zien in het prijsniveau van zijn
handelswaar. In het begin verkoopt hij zeep, garen, kammen en lucifers. Enkele maanden
later verkoopt hij saronggoed en dunne zijden stoffen. Na een jaar heeft hij een koelie,
nog later een miniatuurwinkel, om daarna een „allerelegantst magazijn in het Kamp‟ te
betrekken, zijn vrouw zal grote diamanten dragen in haar glimmende wrong, en als hij
een eigen hoge, ruime woning heeft zal hij op Nieuwjaar Europeanen bij hem thuis
inviteren. Hij zal iedereen vertellen hoeveel de begrafenis van zijn vader hem gekost
heeft en hij zal zijn zoon naar Europa zenden met een van zijn eigen schepen zodat hij,
als hij dat zou wensen, als student ingeschreven kan worden aan de beroemde universiteit
van Leiden.
Een prachtige schets van een beginnende klontong die zich van alles moet
ontzeggen, staat in het verhaal van Carry van Bruggen, „Uit ‟t gevaar‟, in de bundel „n
Badreisje in de tropen (1909).112
‟n Héél-enkele Chineesche koelie, straffe zwoeger, die zich geen middagrust gunt, liep er,
grauw onder de grauw-bestoven boomen, over den heeten, grauwen weg. Onder zijn
langen, over den linkerschouder lenig-zwiependen draagstok, met groote korven
balanceerend aan de uiteinden, liep hij in „n pijnlijk gebogen sukkeldrafje, de knieën
ingeknikt, de oogen neer in „t beenige, zweetende gezicht, beschaduwd door een grooten,
stevig immekaargevlochten punthoed. Even, bij de warong, hield hij z‟n machinaal
drafje-op-de-teenen in, aarzelde, begeerig z‟n oogen naar de groote stopflesschen
limonade, troebel van vezels en vruchtepitten, maar de oude slapende vrouw wekken
dorst hij niet, arme Macao-Chinees, die hij maar was, bang voor den grooten mond van
113
zoo‟n onderdanig-beleefd schijnende Javaansche.

Later, als de vrouw wakker geworden is, koopt de klontong-Chinees dan toch van
haar, en „voor z‟n paar gore duiten hielp hem de warong-vrouw, zwijgend, afgemeten,
hem niet eens aanziend – omdat ze zich maar héél wat voornamer vond dan zoo‟n vuilen
vent van „n Macao-Chinees – aan „n glas troebele limonade‟.114
Het opmerkelijke van deze momentopname is dat hij niet op Java, maar
hoogstwaarschijnlijk op Sumatra is gemaakt, waar de schrijfster verbleef. Hij is ook
opvallend omdat daarin de arme klontong en de plaats die hij inneemt in de Indische
maatschappij, vooral dan tegenover de inheemsen, haarscherp getekend wordt en anders
is dan die door andere schrijvers, bijvoorbeeld Székely, van de Chinese klontong wordt
111
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getekend. Hier is geen sprake van een Chinees die de macht heeft over de inheemsen, hier
is het andersom. Het is een confrontatie in het klein, die niet uitgevochten wordt met
geweld maar heel simpel met een glas troebele limonade. De vermoeide, zwetende
Chinees is zich bewust van zijn armoede en de Javaanse vrouw is zich bewust van haar
„voorname‟ status. Hij is zelfs bang voor haar en verwacht een vloed van grove woorden,
terwijl zij zich niet eens verwaardigt tegen hem te spreken maar minachtend zwijgt. De
lezer ziet voor zich hoe de warong-vrouw het gore geld van de Chinees aanneemt en daar
haar neus voor ophaalt. Zijn dit soort ervaringen een stimulans voor deze Chinese
klontong en zijn collega‟s om heel rijk te worden en zo de rollen om te draaien?
4.2.4.8.

Concurrenten van de Europeaan

Robert Nurks den Jongere heeft zijn held in Op Java, langs kruisweg en slingerpad;
kritische pennekrassen (1882) niet toevallig de naam Nurks Nemo gegeven; volgens hem
is Nurks „een akelige naam‟ en betekent Nemo „niemand‟. Alle ergernissen over de
Chinezen worden op de lezer losgelaten. In de eerste plaats zijn de mooie rijtuigen van de
Chinezen, getrokken door vurige paarden, blijkbaar het symbool van rijkdom, pracht en
praal en als dusdanig een bron van ergernis. Een equipage wordt volgens Nurks Nemo
gezien als middel om mensen, met name de Europeanen, de ogen uit te steken. Pagina‟s
lang wordt er uitgeweid over de rivaliteit tussen de Chinezen en de Europeanen. De
Chinees is machtiger geworden en schurkachtiger, hij zuigt nu niet slechts de inlander uit,
maar ook de Europeaan. Daarom is het volgens Nurks niet langer de Javaan maar de
Europeaan die beschermd moet worden tegen de Chinees. De Javaan wordt nog wel
misbruikt door de Chinees, die kruipt als de slang, schuifelt langs bochten en
slingerpaden, die zich beweegt door de kampongs en dessa‟s van de inlander „om dien uit
te zuigen tot het hartebloed, om dien te omstrikken met helsche list en berekening‟, maar
de Javaan is ondertussen een „alledaagsch speeltuig‟ geworden, nu kiest de Chinees „die
onnoozele Blanda‟s‟ tot afleiding en vermaak, de blanken die zich natuurlijk laten
beetnemen, want een Chinees is „gevatter dan de eerlijk willende Europeaan, behendiger
dan de slimste Abrahams-zoon‟,115 bovendien heeft de Chinees het maar gemakkelijk in
vergelijking met de blanke, die meer nodig heeft dan „de met allerlei ontuig zich
voedende Chinees‟. Wat de „eerlijk willende‟ Nurks eigenlijk het allerergst vindt is dat de
Chinees zich blijkbaar niets van allerlei verordeningen van de overheid aantrekt. Hij
kleedt zich geheel Europees, lijnrecht in tegen het politiereglement dat zoiets verbiedt aan
individu‟s van vreemde landaard, maar hij behoudt zijn staart, „de Simson-talisman van
den Chinees, zonder welken hij ophoudt Chinees te zijn‟. De blanke heeft ook geld nodig
en de Chinees is bereid het hem te lenen, tegen behoorlijke borgtocht en ongehoorde
woekerrente.116
Bijzonder is dat Nurks de Chinezen vergelijkt met de Duitsers. Net als de Chinees
heeft volgens hem ook de Duitser een kosmopolitisch en zwervend karakter, omdat hij
overal wordt aangetroffen117 en net als de Duitser wordt ook de Babah aangegrepen door
een kwaal, namelijk hooghartigheid: „hij zet de voet op uw nek waar hij vroeger zich
kromde in het stof‟. De westerling die slechts enige jaren geleden de Chinese marskramer
met geen blik had verwaardigd, bewierookt hem thans als een godheid aan wie hij eerbied
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en ontzag verschuldigd is.118 De verteller vindt dat daarmee de schim van Daendels, „de
eenige type van een landvoogd die de daden onzer vaderen met kracht in Insulinde
gehandhaafd heeft‟ door het nageslacht belachelijk wordt gemaakt „in misplaatst
huldebetoon aan een volk, dat hij om zijn sluwheid en berekening voor de rust en het
welzijn der kolonie steeds gewantrouwd heeft‟. Er wordt volgens Nurks „vrij wat gesobat,
vriend voor en vriend na gespeeld tegenover den gelen man‟,119 bijvoorbeeld door de chef
van een voornaam handelskantoor die probeert een vijftig of honderdtal kisten fijn textiel
te slijten aan de zoon van het Hemelse Rijk.
In het verhaal „Een zwak ogenblik‟ in Uit ons Indische familieleven (1887) laat
Annie Foore een gebeurtenis zien die heel subtiel aantoont dat er ergens onder de
Europeanen angst begint op te komen dat de Chinezen (en de Arabieren, die ook tot de
Vreemde Oosterlingen behoorden) zo zijn opgeklommen dat ze de Europeanen kunnen
beconcurreren. Op een vendutie kijken Europeanen, Chinezen en Arabieren samen naar
de voorwerpen die zullen worden verkocht. Er zijn onder andere bijzondere
crotonplanten120 die indruk maken. De Chinezen en Arabieren gaan nu opzij voor de
Europeanen, maar als er morgen geboden wordt zullen ze de Europeanen verslaan.121 In
dit verhaal worden de Chinese handelaren overigens niet als valse bedriegers en afzetters
voorgesteld, integendeel, ze willen graag alles zo goedkoop mogelijk verkopen. Ze
worden afgebeeld als onderdanig maar rijk: nu tonen zij zich nog ondergeschikt en zijn ze
lager in rang dan de Europeanen, maar morgen zullen ze hun ware aard tonen en zullen ze
revanche nemen door middel van hun geld, want hun geld is hun macht.
In Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië (1888) laat Perelaer het
kamerlid Van Berkenstein met zijn metgezellen discussiëren over het tanende prestige
van de Europeaan als bij de Chinese kamp twee Chinezen instapten, „die grijnzend hunne
tanden lieten zien‟ en hun hoeden afnamen, zodat hun kaalgeschoren hoofden te zien
waren. Om hun kruinen lagen de staarten spiraalvorig opgerold. Zodra zij plaats genomen
hadden, maakten zij die staarten los122 en hervatten hun gesprek op een
luidruchtige toon. Een andere man die met Van Berkenstein en Krip meekwam,
Leeghancker, meende dat zij met elkaar aan het ruziën waren, maar Krip stelde hem
gerust door te zeggen dat de Chinezen altijd zo spraken. „Vroeger zouden ze in
tegenwoordigheid van blanken den mond niet hebben durven openen, voordat ze
aangesproken werden; maar tegenwoordig zijn zij veel brutaler geworden‟, merkte Krip
op.123 Hij meende dat door het spoor- en tramvervoer het prestige van de blanke, dat
bestond in de kleur van de huid, ontzettend had geleden. Berkenstein zei daarop dat hij
het prestige dat voortkwam uit wetenschap en beschaving prefereerde boven dat van de
kleur van de huid.124
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Een bont gezelschap in de tram
4.2.4.9.

125

Niet-klontongs

Chinezen waren niet uitsluitend klontongs en tokohouders, ze oefenden ook allerlei
andere beroepen uit. Nurks den Jongere, of de verteller in Op Java, langs kruisweg en
slingerpad (1882) stelt het kort en bondig: de Chinees doet alles en is feitelijk onmisbaar.
Maar verderop lezen we dat die erkenning geen compliment is. De Chinees is „een niet te
versmaden gedeelte van de Indische samenleving‟, want „zonder den staartman, geen
noemenswaardige handel; geen hemel- en menschentergend opiumverbruik; geen hazardspelen en pandjeshuizen; zelfs geen aanzienlijke partikuliere suiker-cultuur, die, dank zij
het thans terugtrekkend stelsel der regeering, van lieverlede in Chineesche handen komt‟.
Dit komt volgens de verteller ook door de regering, die gebruik maakt van de
„zoogenaamde “middelen” die de schatkist moet stijven, en een voorname factor ter
verkrijging daarvan en ter dekking van mogelijke tekorten is weder en nogmaals de
Chinees. [...] John Chinaman is een onmisbare schakel in den keten der Indische
maatschappij‟ en dat is volgens de verteller een „axioma, dat tot heden als een paal boven
water vaststaat‟.126
Een Chinees in Clara Wildenau (Nji-Sri 1892) die Pang Hien heette, verhuurde
voertuigen, rij- en trekpaarden. Hij leverde tevens koelies aan de gidsen en tandoe-
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dragers127 aan de kraterbezoekers (dit verhaal speelt zich af in West-Java) en verdiende
ook een aardig duitje met de verkoop van sampemeel,128 dat hij voor een schamele prijs
had gekocht van de bergbewoners. Zijn beste klant was de Chinese broodbakker van
Tjihèrang, „die het onder het dure, uit het verre Westen aangevoerde, tarwemeel mengde,
of aan de handelaren in arrowroot verkocht, die zich aan vervalsching hunner waar
schuldig maken‟.129 Deze broodbakker handelde in zowat alles, ook in cardamom,130 die
hij opkocht van een Nederlander, Van Breugel, die daaraan goed verdiende. Van Breugel
moest lachen om de Chinezen en noemde ze „uitgeslapen rotten‟ en „echte gladakkers‟.131
Dat Chinezen niet alleen klontongs waren, getuigt ook de verteller in Onze Oost
(Een Oudgast 1897). Hij geeft een lange opsomming van beroepen die de Chinezen
overal in Nederlands-Indië uitoefenen, van fabrikant van suiker en brood via schoen- en
horlogemaker tot en met karrenvoerder en koelie. Hij concludeert dan ook dat in bijna
alle behoeften van regering en maatschappij door Chinezen kan worden voorzien. 132
Interessant is dat Oudgast „de Inlander‟, „de Chinees‟ en „de Europeaan‟ met elkaar
vergelijkt. Zijn oordeel van de Chinees is zowel positief als negatief, maar hij laat de
balans uiteindelijk toch doorslaan naar het positieve. De Chinees lacht veel en geeft de
indruk van vriendelijkheid en opgewektheid. Zijn uiterlijk heeft iets vrouwelijks door zijn
fijne, lichtgele huidskleur, zijn baardeloos gelaat en de schuine stand van zijn ogen. Hij is
taai en vrij sterk van gestel, buigzaam van aard „zonder hinderlijk eergevoel of
vooroordeel‟ en kan zich in alle omstandigheden schikken.133 De Inlanders hebben
volgens Oudgast veel baat van de Chinezen, al vindt hij het bedenkelijk dat ze op vele
plaatsen zo talrijk aanwezig zijn.134 Bovendien voeren ze opium in waaraan vele
Inlanders veslaafd raken. De Chinezen zijn geldschieters en opkopers van „de
voortbrengselen des bodems, die den inlander behooren‟, waardoor de „zorgeloze Javaan‟
voortdurend geldgebrek lijdt. „Met recht kan men dus van deze Chineesche geldschieters
en opkoopers van producten zeggen, dat zij “uitzuigers” zijn van de landlieden‟, zegt
Oudgast. Toch vindt hij dat „het Chineesche element in Indië onmisbaar is‟.135 En als de
Chinezen eenmaal rijk zijn geworden, zijn ze geen mensenschuwe woekeraars, maar
vormen ze een oppervlakkig beschaafde klasse, die min of meer weelderig leeft en door
allerlei betrekkingen met allerlei klassen der maatschappij grote invloed uitoefent.
Oudgast eindigt zijn beschrijving van de Chinezen met de conclusie dat „tal van Chinezen
ook naar westerse begrippen, hoogst fatsoenlijke lieden en eerlijk en trouw [zijn]‟.136
In Onze Oost staat iets over de rol van het Maleis-Chinees in de pers: „Volgens de
“Chineesche kerk” – een Indische uitdrukking voor het “on dit” – is eene fusie in „t
verschiet van eenige reeds bestaande dagbladen op de drie hoofdplaatsen van Java:
Batavia, Semarang en Soerabaja –, de speculatieve exploitatie eener naamloze
vennootschap, aan welke soort van maatschappijen onze Oost zoo rijk is! Behalve de
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bladen, die in de Nederlandsche taal in Indië verschijnen, worden nog verscheidene
soerat chabar‟s (couranten) in de Maleische taal uitgegeven. De taal, aan deze uitgaven
dienstbaar gemaakt, kenmerkt zich door een sterk Chineesch-Maleis patois, - wat ik
jammer vind, daar de Pers bij uitnemendheid in staat is door hare voeling met het lezend
publiek onder de inboorlingen, de volkstaal op te heffen uit haren staat van brabbeltaal en
haar te verheffen en te beschaven tot de taal des lands‟.137

Studiofoto van een Chinese sleutelmaker en zijn Javaanse helper, ca. 1895

De Chinezen vertonen volgens Van Maurik in hun leefwijze veel overeenkomst met
de Joden. Het verschil is dat de Chinezen niet zoals de Joden uitsluitend handelaars zijn,
maar voor een groot deel handwerkers, die alles wat zij maken, netjes en met zorg
bewerkt afleveren.138 Vooral de Chinese schrijnwerkers worden vaak geprezen om hun
vakkundigheid. Van Maurik vertelt dat men, als men in een hotel vertoeft, door een
reizend Chinees timmerman voor weinig geld keurige kamfer- of djatihouten kisten kan
laten maken.139 De schrijnwerkers hadden ook iets vriendelijks over zich. In zijn bundel
verhalen De zwaluwen neêr gestreken... (1911) laat Louis Couperus in het verhaal
„Kindersouvenirs‟ het ik-personage vertellen dat hij zeer onder de indruk was van een
ontmoeting met een Chinese schrijnwerkersfamilie, waar hij als negenjarig jongetje met
zijn moeder kwam. Niet alleen omdat de timmerman heel mooi snijwerk maakte, maar
omdat hij bij het jongetje een kruintje van voren ontdekte, wat volgens de Chinezen een
137
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teken is dat iemand een grote ziel heeft, zoals dichters en kunstenaars, die de natuur en
het leven nabootsen, die mild zijn omdat zij veel zien en veel begrijpen en op hun beurt
veel geven van wat zij ontvangen.140 De Chinese meubelmaker was vol eerbied en
beleefd, maar niet kruiperig of onderdanig, en zijn zoons glimlachten veel en waren al
even hoffelijk als hun vader.
In Indrukken van een “Tòtòk” (1897) vertelt Van Maurik verder over Chinese
wandelende smeden, die hun komst aankondigen door een zeer doordringend rinkelen
met stukjes oud ijzer. Zij repareren voor een paar stuivers koffersloten, deur- en
hangsloten, scharnieren enzovoort. Hun komst is dikwijls zeer gewenst, omdat de
afstanden in Indische steden zeer groot zijn en de arbeiderswijk (dat is gewoonlijk de
Chinese wijk) een half uur en verder verwijderd ligt van die, waar de Europeanen
wonen.141
Behalve Chinese ijzersmeden zijn er ook goudsmeden. Ze worden genoemd in
Goenong-Djatti (1909) van Carry van Bruggen. De goudsmid die door het personage
Nelly bezocht wordt is een oude, beleefde Chinees met een rustig en wijs gezicht,
doordringende ogen en een grijs sikje, dat Nelly beschouwt als een teken van zijn
grootvaderschap. Hij heeft lange nagels, en terwijl lange nagels bij Chinezen meestal
beschouwd worden als symbool van inhaligheid, gebeurt dat hier niet: Nelly stelt alleen
vast dat ze „hard-hoornig‟ zijn en „zeer zuiver‟.142 Haar dochtertje Wiesje kijkt „verrukt‟
toe hoe de „groezele, zweetende knechts‟ werken, terwijl zij op hun beurt, blij met de
aandacht van het kleine meisje, tegen elkaar lachen met „zachte vertederde oogen‟.
Chinezen zijn verder varkensslachter, vishandelaar, sappieboer (ossenslager), ze
verkopen oude kleren en ze zijn pandjeshouder. Van Maurik voegt eraan toe dat bij zo‟n
pandjeshuis de inlander zijn lijfsieraden beleent voor een bespottelijk klein beetje geld,
dikwijls om ze nooit weer terug te zien. Veel Chinezen zijn eetwarenverkoper. Ze
verkopen gebakken visjes of in pisangbladeren143 gekookte rijst met kruiderijen, of (voor
de inlander, zegt Van Maurik) soep of gebak, en weten alles zeer smakelijk klaar te
maken. „Wanneer men hem op zijn eigenaardig dribbelpasje ziet aankomen, met den
pikolan144 over den schouder, waaraan de nette, van dunne bamboestrooken gevlochten
manden zwiepend op en neer gaan, merkt men aan zijn vriendelijk, grijnzend gezicht, dat
hij vandaag iets bijzonder smakelijks heeft. En hij rust niet, voor hij alles verkocht heeft
wat hij meedroeg‟.145
Van Maurik houdt wel van Chinees eten, vooral van bami en kimlo. Hij geeft er ook
een beschrijving van. „Bami is een soort van dunne macaroni, gekruid met allerlei
specerijen, bereid met bouillon, vermengd met champignons, kippenlever, Spaansche
peper, gehakte uien, stukjes varkensvleesch en – zelfs met kikkerbilletjes naar men mij
verzekerde. Kimlo is een smakelijke soep – die naar van alles smaakt en van alles bevat‟.
Er zwerven nogal wat bami-Chinezen rond in de literatuur, tot aan het einde van de
periode die wordt behandeld in dit proefschrift.146 In de roemah-makan bij de bami140
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Chinees op Glodok147 komen zowel Europeanen als Oosterlingen zich te goed doen aan
die vreemde gerechten en ook aan andere, meer gewone. Bijzonder is dat de spijzen daar
volgens Van Maurik „zindelijk en zuiver‟ worden toebereid. Bovendien is de bediening
niet slecht, maar „de lokaliteit en de “gereedschappen” stemmen tot nadenken‟.148 De
Chinezen staan er volgens Van Maurik ook om bekend dat ze „matador in het namaken
van Europeesche dranken zijn‟ hoewel ze daar dikwijls artikelen voor gebruiken waarvan
hij, „de hand in den boezem stekend, niet zou kunnen getuigen dat ze volkomen
onschadelijk zijn‟.149
Eetverkopers vinden we door vrijwel de hele Indisch-Nederlandse literatuur heen.
In het verhaal „Toen ik een kleine jonge was‟ in de reeds genoemde verhalenbundel van
Couperus herinnert de ik-verteller zich een Chinees, „die, stilletjes, in een opening van
den heg, zalige koekjes verkocht, witte balletjes vol Javaanschen suiker‟. 150 Heel sfeervol
beschreven zijn de momenten wanneer de familie van Arthur Ducroo, de ik-persoon in
Het land van herkomst (1935) eetverkopers, Chinese zowel als inlandse, aanroepen:
„s Avonds kwamen chinese soepverkopers, met een flakkerend lichtje in hun bazar die
zij compleet aan een bamboe over hun schouder over de weg balanceerden: verkopers
van bahmi, van soto, of inlanders die natuurlijk niets van varkensvlees verkochten, maar
saté kambing, geroosterd geitenvlees aan stokjes. Als mijn ouders toevallig in de koepel
zaten, riepen wij deze mensen binnen; het was dan een van de gezelligste ogenblikken
van de avond: wij zaten in de donkergelaten koepel en de man stond onder aan de stoep
met zijn draagbare keuken op het grind en werkte met vuur en vlees.151

In Het land van herkomst treden ook Chinezen aan die heel speciaal snoepgoed
maakten dat „béko‟ genoemd werd, dierenfiguren geblazen van „een kleverige
prachtigrode stof, die weldra verstijfde en bros werd, felzoet smaakte en overal tussen de
tanden bleef zitten‟.152
De vrouwelijke schrijvers verschillen in het algemeen nogal van hun mannelijke collega‟s
in hun opinie over de Chinese klontongs en tokohouders. De meeste erkennen dat ze de
Chinese handelaren nu eenmaal nodig hebben en vinden het „tawarren‟ een vermakelijke
sport. De Chinezen zijn onbeschaamd in het overvragen, maar dat is niet iets waar de
vrouwelijke klanten zich over opwinden – ze moeten eenvoudigweg even onbeschaamd
afdingen. Ze vinden de koopwaren van de Chinezen niet duur, soms vinden zij ze zelfs
bespottelijk goedkoop. Een toko wordt als geurig beschreven, in tegenstelling tot de
wat Boong geweldig kwaad maakt, in De paupers van Victor Ido (1915); Chang-Lu die achter Sarina aanzit in S.
Franke‟s Njai Sarina (1941); Hong Tsji, een van de hoofdfiguren in de roman Een stad verrees van S. Franke (1946) en
zijn gelijknamige nazaat in Fa, de roman van een Chinese in het oude Batavia door S. Franke (1947) en Hap Kang An
in Jan Fabricius‟ Tempo doeloe (1949).
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handel door de kampong of zitten voor scholen, waar kinderen goede klanten zijn.
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vieze, onwelriekende winkels en waroengs in de beschrijving van de mannelijke
schrijvers. Ook de ambachtslieden worden positief verbeeld. De goudsmid is rustig en
wijs en heeft wel lange, maar propere nagels, en zijn knechten zijn wel groezelig, maar ze
laten zich vertederen door een klein Nederlands meisje.
Volgens de meeste mannelijke schrijvers zijn Chinese handelaren, of ze nu
klontongs zijn of tokohouders, meestal afzetters en dus bedriegers, omdat ze niet meteen
de juiste prijs noemen. De Chinezen worden er altijd van verdacht iets slechts gedaan te
hebben of iets gemeens in de zin te hebben. Als een Chinees rijk is, zal dat wel komen
door oneerlijke praktijken; als hij zijn omgeving eerst zorgvuldig bestudeert is dat slechts
opdat hij de inheemse mensen daarna des te beter kan uitzuigen. De Chinese handelaars
zijn doortastend, initiatiefrijk, spaarzaam en vasthoudend, maar missen daarbij de
kiesheid en kieskeurigheid in de middelen om hun doel te bereiken. Ze zijn zuinig en
vlijtig, maar hebben een niet al te nauwgezet geweten. Ze schacheren, handelen en
woekeren niet alleen met de Javanen maar ook met de Europeanen, en door dat laatste
moeten ze gevreesd worden. Als ze arm zijn, worden ze belachelijk en mal gevonden.
Zijn zij rijk geworden, dan rijden ze in prachtige koetsen, laten schitterende huizen
bouwen, houden grootse feesten, niet voor hun eigen plezier maar om degenen die hen
vroeger geringschattend hebben behandeld de ogen uit te steken.
De Chinese handelaren worden met argwaan en achterdocht bekeken: hun
boekhouding wordt geheimzinnig genoemd, de herkomst van hun koopwaren is
twijfelachtig, de manier waarop ze hun beroep als handelaar uitoefenen is niet zoals het
zou horen, en zelfs hun glimlach wordt te lief en te vriendelijk gevonden. Als een
Chinees overvraagt is hij een schurk, maar verkoopt hij zijn koopwaren tegen spotprijzen,
dan wordt er aan de herkomst van de goederen getwijfeld, want hij zal die dan wel voor
een appel en een ei van een heler hebben gekocht, of van iemand die failliet is gegaan,
wat blijkbaar ook niet in de haak is. Hij is een nuttig lid van de Indische maatschappij,
maar dat is uiteindelijk slechts een bijproduct van zijn boze hartstochten, namelijk om in
zo kort mogelijke tijd op allerlei manieren zoveel mogelijk geld te kloppen uit de zakken
van naïeve Javanen en onnozele blanda‟s. Ze doen dus alles waar ze maar wat aan
kunnen verdienen. Ze zijn onderdanig maar brutaal, zuinig als ze arm zijn maar
pronkzuchtig als ze rijk zijn. Maar altijd zijn ze slimmer dan de Javanen én de
Europeanen, en dat laatste wordt hun zeer kwalijk genomen, want de Europeanen willen
eigenlijk ook wel net zo slim zijn als de Chinezen en als het kan nog slimmer. Ze worden
vergeleken met Joden omdat ze alles aanpakken, maar ook met Duitsers omdat ze net zo
hooghartig zijn. Ze worden ook vergeleken met valse, gluiperige, listige dieren. Daarvan
is „bloedzuiger‟ wel de meestgebruike vergelijking, in het bijzonder „bloedzuiger van de
Javaan‟. Aan de Chinese klontongs en tokohouders is dus altijd wel iets mis. Sterker nog:
het goede dat zij doen wordt meestal ook toegeschreven aan hun kwade gemoed.
Het uiterlijk van de klontongs en tokohouders wordt in overeenstemming met hun
slechte karakter beschreven. Ze zijn niet alleen dik, maar vet en vadsig als varkens – en
als volgezogen bloedzuigers. Ze hebben een gele tronie, schuins liggende ogen die als een
teken van valsheid en sluwheid worden beschouwd en een malle staart. Niet alle
Chinezen zijn echter slecht, en dat is ook te zien aan hun uiterlijk. De Chinese verkoper
in een Europese winkel heeft een keurige haarstaart waarin een rood zijden lint
gevlochten is, terwijl de bedrijvige eetverkoper in Indrukken van een “Tòtòk” een
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vriendelijk, grijnzend gezicht heeft. De ambachtslieden worden ook door mannelijke
schrijvers positief verbeeld.
4.2.4.10.

Het prototype van de succesvolle klontong: Piong Pan Ho

Piong Pan Ho, oorspronkelijke Indische roman is van de hand van Jacob Dermoût
(1894). Zijn hoofdpersonage, de singkeh Piong Pan Ho, zou kunnen gelden als het
prototype van een succesvolle klontong. Tegelijk laat de roman zien hoe gesegregeerd de
Indische samenleving tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw was. Iedere
persoon werd in de eerste plaats beschouwd als lid van een bepaald ras en moest aan
verschillende wetten gehoorzamen. Vermenging, vooral van het Chinese en Europese ras,
was uit den boze.
Het verhaal begint als Willem Wije, verkoper bij een Europese firma en door zijn
werk gewend om met Chinezen om te gaan, bij de Kleine Boom153 in Semarang een
Chinees ziet die verschrikkelijk veel lawaai maakt in het douanelokaal. Niemand
verstond de jonge singkeh, ook de door Wije aangehouden babah154 niet. Een babah
spreekt immers, zo wordt gezegd, niet méér Chinese woorden dan nodig zijn om met
Maleis te mengen en dit in een taaltje te veranderen „dat noch de echte Chinees, noch de
Europeaan begrijpt‟.155 Gelukkig kon de babah nog net genoeg Chinees lezen om het
briefje dat Piong bij zich had te kunnen ontcijferen. Daaruit begreep hij dat Piong bij Kan
Liong Tjoe moest zijn, de meest succesvolle tokohouder in de stad.
Piong leerde in enkele dagen bij Kan Liong Tjoe veel. Hij leerde ten eerste dat hij
niet zoveel lawaai mocht maken. In de tweede les leerde hij de Maleise benamingen van
getallen en muntstukken. Hij moest tevens op alles waar hij het antwoord niet op wist
Ada!156 zeggen, en daarbij een artikel van zijn koopwaar uit de meegedragen voorraad
nemen, onverschillig welk. Zo begon hij zijn carrière als klontong. Kan Liong Tjoe wist
dat het publiek en vooral de Europese dames liever van een singkeh kochten, die onder
meer de reputatie had dat hij minder overvroeg dan zijn op Java geboren rasgenoot,
hoewel zij hem niet verstonden en dikwijls datgene wat zij wensten te kopen zelf uit
moesten zoeken. Een singkeh was dus voordelig voor de handel. Piong kreeg ook
onderricht in beleefdheid en nederigheid, en dat was nodig, want „het was hem geheel
onbekend dat de Europeanen op Java, de Hollanders, zich als van een hooger ras
beschouwen dan al wat een getinte huid heeft, en niet als de Engelsen de Chinees die rijk
is of groote zaken doet “Mr” noemen en zich door hem van het trottoir laten dringen‟.157
Op zijn eerste dag als klontong passeerde hij toevallig het huis van de Wijes. Wije
herkende hem en Piong Pan Ho, die stond te grinniken van genoegen over de herkenning,
greep plotseling de arm beet van Wijes dochter Anneke, zocht een bloedkoralen kettinkje
uit, het mooiste dat hij had, en bevestigde dat aan haar pols. Hij spoedde zich daarna weg
en wilde geen geld aannemen, wat Wije zonderling vond. „Hoe kwam nu zoo‟n domme
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Boom of havenboom „tot afsluiting eener haven bij nacht, gewoonlijk een drijvende boom sterk met ijzer beslagen
en aan beide zijden van de haven door middel van kettingen bevestigd‟. H.M.F. Landolt, Militair Woordenboek.
http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm In Semarang, de stad waar de roman Piong
Pan Ho zich afspeelt, is Boom Lama (Oude Boom) nu nog steeds een plek bij de oude haven.
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Een singkeh is een nieuwaangekomen immigrant; een babah is een peranakan man.
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Dermoût 1894, pag.13.
156
Ada! betekent zoveel als „Het is er!‟ of „Ik heb het!‟
157
Dermoût 1894, pag. 27. Vergelijk met wat De Groot schreef over de vrijmoedigheid van de Chinees, die op Java om
die reden door Europeanen ongemanierd wordt gevonden. De Groot 1885, 141
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Singkeh tot een daad, waarvan dankbaarheid en fijne kieschheid de onmiskenbare
grondslagen waren?‟vroeg hij zich af.158
Piong Pan Ho nam de ene na de andere inlandse koelie in dienst en praatte
voortdurend met hen. Nadat hij de vijfde koelie versleten had, sprak Piong Pan Ho
Maleis, en ruim twee en een half jaar na zijn aankomst had hij iets bereikt, „dat een
inlander nooit gelukt‟: zijn schuld bij Kan Liong Tjoe was aangezuiverd. 159 Hij leerde de
dorpelingen aan zich te binden door hun geld te lenen. Als zij vast zaten kregen ze geen
geld meer, en dan verhuurden ze hun groen160 en gingen werken. Soms hadden ze
dochters, die de Chinezen in pand namen als zij ze nodig hadden. 161 Zulke pandelingen
werkten en leerden in het achterhuis van Kan Liong Tjoe tot de ouders hun schuld hadden
afgelost of, „daar dit nooit voorkwam en zij langzamerhand geheel gelijk worden aan
Chinese meisjes‟, tot een Chinees een van hen huwde en de schuld overnam.162 In de
tussentijd mochten de mannen die voor dezelfde baas werkten hen niet lastigvallen. Met
zo'n Javaans meisje, hetzelfde op wie hij in het prille begin van zijn loopbaan al verliefd
werd, trouwde Piong Pan Ho.
Toen Kan Liong Tjoe zijn schulden aan de firma waar Wije werkte niet kon betalen,
ging het beheer van zijn toko over in de handen van die firma. Wije kwam daar te werken
met speciale volmacht als vertegenwoordiger van de firma. Toen hij problemen kreeg met
de Chinese bediendes, die hem zelfs wilden ombrengen, riep hij de hulp in van Piong Pan
Ho, die meteen ingreep en de toko verliet met het dreigement degene te straffen die Wije
niet ijverig genoeg diende.
Terwijl het met de carrière van Wije bergafwaarts ging, had Piong hoge ambities:
hij wilde luitenant-Chinees worden en kocht een suikerfabriek om mee te handelen – hij
moest immers kunnen aantonen onroerende goederen te bezitten om in aanmerking te
komen voor de positie die hij aspireerde. Wije, die zonder werk kwam te zitten nadat de
toko aan Kan Liong Tjoe werd teruggegeven, voerde de administratie voor Piong.
Daarmee had hij het bij de Europeanen voorgoed verkorven. Die wilden niet meer met
hem omgaan, omdat hij ondergeschikte was van een Chinees.163
Wije was na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwd, maar de nieuwe mevrouw
Wije en Anneke konden elkaar niet luchten. Mevrouw Wije stelde Piong voor Anneke als
vrouw te nemen. Na de eerste schok, want „Anneke stond hem onbereikbaar hoog‟, begon
Piong aan het idee te wennen en maakte voorbereidingen. Hij moest in de eerste plaats
zijn Javaanse echtgenote verstoten, en daarbij kwam heel wat kijken, want zij zorgde niet
alleen voor de huishouding, maar ook voor de toko.164 Op het terrein in de Europese wijk,
„waar hij noch een ander Chinees mocht wonen‟, liet Piong Pan Ho nu een groot huis
bouwen, dat hij aan Anneke schonk.165 Mevrouw Wije leerde Piong hoe hij zijn aanzoek
moest doen.
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Dermoût 1894, pag. 44. Overigens zien we in de Indisch-Nederlandse literatuur nogal wat voorbeelden van
dankbare Chinezen.
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Dermoût 1894, pag. 81.
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Groen: waarschijnlijk betekende dit fruit en landbouwproducten die nog niet rijp genoeg waren om geoogst te
kunnen worden.
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Dermoût 1894, pag. 93.
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Dermoût 1894, pag. 34.
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Dermoût 1894, pag.188.
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Dermoût 1894, pag. 251.
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Dermoût 1894, pag. 252.
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Toen het zover was, reed Anneke samen met Piong naast zich in diens rijtuig naar
het grote huis van Piong. Hij was buitengewoon zenuwachtig. „Het oogenblik was dan
eindelijk gekomen, waarnaar hij zoo had verlangd, waarvoor hij zooveel had gedaan; zij
was in zijn huis. Van haar vader en stiefmoeder had hij verlof om haar te houden,
desnoods tegen haar zin. Hij moest haar door overreding trachten te winnen, had de
laatste gezegd, dat waren Europese meisjes gewoon, maar aan te lang volgehouden
tinka‟s behoefde hij zich niet te storen.166 Maar het plan mislukte. Anneke schrok hevig,
was eerst verontwaardigd en daarna angstig toen Piong zijn aanzoek deed. Ze rukte zich
los, snelde het erf af en rende de grote weg op.167
Vroeg in de ochtend na Annekes vlucht kwam er een oppasser van het
residentiekantoor bij Piong Pan Ho op bezoek, om hem daarheen te ontbieden. De
resident voer tegen hem uit en beschuldigde hem driftig een Europees meisje bij zich
genomen te hebben. Dat kwam niet te pas. De Chinezen hadden al veel te veel
verbeelding, maar dit maakte de maat vol. De lankmoedigheid van de regering maakte dat
ze met de dag brutaler en onbeschofter werden. Zolang hij resident was zou hij hen
beletten publiek schandaal te maken en hun „Europeesche bijzitten in mooi verlakte
rijtuigen door de stad te laten rijden‟.168 Piong had thuis moeten blijven in plaats van
naast het meisje te gaan zitten en hij moest zich schamen om zulk een slecht voorbeeld te
geven. Als de resident er nog iets van merkte zou hij Piong onmiddellijk tot ontslag
voordragen.169 De resident draaide zich op de hielen om, en Piong Pan Ho verliet het
kantoor.170 De volgende dag vonden Wije en vijf Chinezen het lijk van Piong Pan Ho. Hij
had zich opgehangen. Voor Wije had hij een pakje met dertien duizend gulden
achtergelaten.171
Niet alle schrijvers laten een negatief beeld van de Chinese handelaren zien. Het beeld dat
Jacob Dermoût presenteert van Piong Pan Ho is heel anders dan het beeld dat door
Robert Nurks den Jongere en A. Weruméus Buning van de Chinese klontong en
handelaar wordt geschetst, ofschoon Piong Pan Ho (1894) in ongeveer dezelfde periode
verscheen als de boeken van de andere twee schrijvers (respectievelijk in 1882 en 1897).
Op een rustige manier vergelijkt Jacob Dermoût zijn twee helden met elkaar: Piong Pan
Ho, met wie het steeds beter gaat, en Willem Wije, die minder geluk heeft. Er is geen
enkel scheldwoord te vinden in de roman aan het adres van de Chinezen. Hoewel de
verteller in hoofdzaak de gebeurtenissen van de kant van Wije bekijkt, weet de lezer ook
welke gevoelens in Piong leven. Piong Pan Ho past in de beschrijving van Chinezen zoals
De Groot die gaf in Het kongsiwezen van Borneo: het is een volk met een „vrijmoedige
gemeenzaamheid‟ en een groot onafhankelijkheidsgevoel. Die gevoelens zijn duidelijk
aanwezig bij Piong. Hij voelde zich – hij was luitenant Chinees en een geacht man onder
de Chinezen – op menselijk en beroepsmatig vlak op dezelfde hoogte als Wije, die hem
ook op die manier bejegende. Zij gingen met elkaar om in wederzijds respect. Juist
daarom was de schande door de resident een reprimande te krijgen voor Piong Pan Ho
166
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Dermoût 1894, pag. 278-279.
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Dermoût 1894, pag. 279-280. Met „ontslag‟ bedoelde de resident ontslag als luitenant-Chinees. De Chinese
officieren werden door de regering benoemd.
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niet te verdragen. De strenge verzuiling van de Nederlands-Indische samenleving
veroorzaakte gezichtsverlies dat hij niet te boven kwam, en de enige ultieme manier om
zijn eigenwaarde en onafhankelijkheidsgevoel te tonen was zelfmoord te plegen. Het is
wellicht deze verzuiling waarop Dermoût de aandacht van de lezer wil vestigen. Terloops
vergelijkt de verteller de wijze waarop de Chinezen behandeld worden door Engelsen
(waarschijnlijk in Singapore) en door de Hollanders op Java met elkaar: terwijl de
Engelsen een rijke Chinese zakenman met „Mr‟ aanspreken en zich door hem van het
trottoir laten dringen, wordt hij door de Hollanders beschouwd als iemand van een
minderwaardig ras.
4.2.5.

Samenvatting

In deze samenvatting zal het beeld besproken worden van de klontongs en tokohouders –
en van de rijke Chinezen die dat zijn geweest – dat geschetst is door de schrijvers met de
meest opvallende en uitgesproken meningen over de Chinezen, te beginnen met Robert
Nurks den Jongere en eindigend met Augusta de Wit. Het is niet toevallig dat de periode
die tussen deze twee schrijvers ligt er een is waarin de Chinezen opvielen door hun
activiteiten als pachters en zich daardoor kritiek op de hals haalden, voornamelijk van
aanhangers van de ethische politiek. De Chinese pachters komen in subhoofdstuk 4.3. aan
de orde. Over de Chinese ambachtslieden kan meteen al worden gezegd dat het beeld dat
van hen gegeven is zonder uitzondering, in teksten van zowel vrouwelijke als mannelijke
schrijvers, positief is.
Nurks den Jongere maakt een vergelijking tussen de Chinezen en de Arabieren. Hij
laat door middel van allerlei argumenten zien dat de Arabieren, die ook als koopmannen
bekend staan, in alle opzichten hoger staan dan de Chinezen. Voor het kenschetsen van
de Arabier worden woorden gebruikt als „trots‟, „fier‟, „sierlijk‟, „mannelijk schoon‟ en
„moed‟, en terwijl de Chinees zich volgens hem in alle bochten wringt tegenover de
Europeaan en zich naar diens luimen voegt als hem dat iets oplevert, mijdt de „fiere zoon
der woestijn‟ de omgang met de heidenen wanneer deze hem geen rechtstreeks
handelsvoordeel bieden.172 Hij is in de regel eerlijker en meer te goeder trouw dan de
„sluwe en arglistige Chinees‟, en „waar de Chinees den Javaan exploiteert op finantiëel
gebied en den inlander bewerkt tot uitzuigens toe, beijvert zich de Arabier diens
gemoedsbestaan voor Mohameds leer te verwerken met een ijver een betere zaak
waardig‟. Toch steekt Nurks een waarschuwende vinger op: het aantal Hadjies onder de
Javanen vermeerdert zich snel en het Gouvernement bedrijft struisvogelpolitiek „totdat de
dag eenmaal aanbreekt waarop instede van eentonige nachtelijke litaniën,
klewangwettende krijgsgezangen van fanatisme ons zullen wekken uit de doezeligheid
waarmede wij boven den vulkaan jaren, ja eeuwen lang zijn ingedommeld, en het
misschien voor een flink ontwaken te laat zal zijn‟.173
Weruméus Buning gebruikt een bepaalde tactiek om over de Chinezen te vertellen.
Ten eerste laat hij de verteller eerst allerlei slechte dingen vertellen over de
„Langstaarten‟ maar vervolgens „minimaliseert‟ hij die zonden door vergelijkingen te
maken met andere mensen. Chinezen zetten je wel af, nemen je beet en bedriegen je op
een manier dat je er groen en geel van wordt, maar ook in Europa zijn zulke mensen. De
172

Nurks den Jongere 1882, pag. 302.
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Chinees is een „langzaam naar boven kruipende en zich langzamerhand vetmestende
mensen-eter‟, maar die ziet men overal.174 Of hij zegt dat er ook wel andere, betere
Chinezen zijn. Ondertussen heeft hij dan al naar voren gebracht hoe slecht de Chinezen
wel zijn. Naast het „walgelijke, verachtelijke deel van het Chineezendom‟, waarmee hij
Chinezen bedoelt die rijk zijn en een rijtuig bezitten dankzij hun gewoeker en bedrog,
zijn ook andere typen te vinden: de eenvoudige Chinese arbeidsman die met ijver en
volharding zijn arbeid verricht. De verteller geeft zelfs toe dat de Chinese handelsman
dikwijls de persoon is die door zijn grote ondernemingszicht en energie, in de een of
andere streek een bepaalde tak van industrie of het een of andere handelsproduct tot
ontwikkeling en bloei weet te brengen, die anders waren blijven sluimeren.175 Maar dan
tempert hij weer zijn lof door te filosoferen, „dit is het schoone in onze groote
menschenwereld, dat ook zelfs de booze hartstochten van den mensch aan het eind weer
iets goeds moeten voortbrengen‟.176 Ten derde neemt hij afstand door iemand anders de
goede dingen te laten zeggen over hen. Bij de Chinees kun je eigenlijk wel de beste
inkopen doen. Maar dat zeg ik niet, dat zeggen de oud-Indische dames, officieren ter zee
en te land, ambtenaren enz enz.177
De ethische politiek komt om het hoekje kijken, als Weruméus Buning schrijft dat
„wij‟ ervoor moeten zorgen, „dat de eenvoudige inlander een minder kinderachtig en
onverstandig mens wordt, en hem op die manier tegen de kleine Chinese bloedzuigers te
beschermen‟.178 Aan „onzen broeder op Java‟ hebben de Nederlanders toch werkelijk wel
enige verplichting. „Wij moeten zorgen, dat van dit “kinderlijke” [aanhalingstekens van
de schrijver] en onderworpene van den Javaan geen misbruik worde gemaakt door boven
hem geplaatste inlandsche personen of verwanten van deze, of door opium-pachters, of
wel door de verschillende Chineesche bloedzuigers van allerhanden aard, die zich
hechten aan iederen kampong, dien zij op het schoone Java kunnen bemachtigen. Laten
wij waken voor het welzijn van den goeden, eenvoudigen Javaan en zorgen, dat hij goed
en eenvoudig blijft. Nog éens: dat is onze plicht‟.179
Toch is bij de verteller in Piong Pan Ho van Jacob Dermoût, een roman die twaalf
jaar later verscheen dan de „kritische pennekrassen‟ van Nurks den Jongere en drie jaar
eerder dan de schetsen van Weruméus Buning, niets te merken van de negatieve
sentimenten die de Nederlanders klaarblijkelijk koesterden tegen de Chinezen. Er wordt
geen slecht woord geuit over de Chinezen. Het enige wat als kritiek beschouwd zou
kunnen worden is de beschrijving van de manier waarop Piong opgeklommen is van arme
klontong tot Chinees officier. De woord „woekeren‟ wordt niet gebruikt, maar we lezen in
de roman dat Piong naar de dessa werd gestuurd door zijn baas, die aan de dorpelingen
geld had geleend. Als de schuldenaars hun schuld niet in geld konden aflossen, moesten
ze met hun rijst betalen – of hun dochters in pand geven. Later doet Piong zelfstandig
zaken met de dorpsmensen.
Wat opvalt in de literatuur over deze Chinese marskramers en handelaren is dat ze
zo vaak worden vergeleken met dieren. Het zijn „looze vossen‟ (Nurks den Jongere),
lijken op gemeste varkens (Daum) of hebben varkensoogjes (Van Oort), zijn een soort
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ongedierte en kruipen rond als volgezogen bloedzuigers (Weruméus Buning), schuifelen
als een slang rond, klaar om Inlanders uit te zuigen tot het hartebloed (Nurks den
Jongere), komen als een kat na een val altijd op hun poten terecht (Van Maurik) en
worden „uitgeslapen rotten‟ en „echte gladakkers‟ genoemd (Nji-Sri) – alhoewel dat
laatste wel gezegd wordt met een zekere waardering. Zoals eerder betoogd in ons tweede
hoofdstuk, wordt het afbeelden van buitengroepsleden als dieren weleens gedaan om de
superieuriteit van de binnengroep aan te tonen en om een onaardige houding tegenover de
buitengroep goed te praten. Hier is echter iets anders aan de hand; de dieren
vertegenwoordigen bepaalde lichamelijke kenmerken en vooral karaktereigenschappen
die aan de Chinezen worden toegeschreven. Een vos is, in de Europese cultuur althans,
slim en sluw. Een slang is glad, vals, gluiperig en verraderlijk. Bovendien zijn sommige
soorten door hun gif levensgevaarlijk. Een rot of rat is, wanneer figuurlijk voor mensen
gebruikt, geslepen en sluw, maar ook iemand met veel ondervinding. Op dezelfde wijze
zijn gladakkers (letterlijke betekenis: straathonden) onbetrouwbare lieden, schavuiten,
gemene smeerlappen, oneerbare, ontuchtige personen die niet kieskeurig zijn in de
middelen om aan de kost te komen, terwijl bloedzuigers wreedaardige woekeraars zijn.180
De vergelijking met een dier maakt dat het stereotype gemakkelijker beklijft. Het is ook
een efficiënte, hoewel cultuurgebonden, manier van stereotypering. We hebben trouwens
gezien dat „gladakker‟ in Eigen schuld (1896) van A.J. ten Brink ook voor een Bataviase
bediende werd gebruikt.
Daum geeft niet echt een aantrekkelijk fysiek beeld van de tokohouder als zijn
verteller de Chinees met een varken vergelijkt. De hele scène is er een van
troosteloosheid, ver weg van de wereld van de Chinees die zich in mooie rijtuigen laat
vervoeren. Daum maakt gebruik van woorden als „vuil‟, „slordig‟, „groezig‟ en „dof‟ om
die deprimerende situatie te beschrijven. Het gaat slecht met de verkoop. Maar de scherpe
blik van Daum laat zijn verteller in 'Ups' en 'downs' in het Indische leven (1892) nog iets
opmerken, iets wat aan anderen voorbijgaat: „Stil zaten de neringdoende mensen na te
rekenen, de een zijn verdienste en de kans om over te houden, de ander zijn verliezen en
hoe hij failliet zou gaan; sommigen erbij vouwend, uit zucht iets te doen, of met de
handen langs de glad gepapte stukken witgoed aaiend, met de liefde van een handelaar
voor de waar, die hem laat verdienen‟.181 Het is die liefde die van de „woekeraar‟ ineens
een handelaar maakt en van de Chinees ineens een mens.
Maar het zijn de vrouwelijke personages in de romans en verhalen, die meestal ook
door vrouwen zijn geschreven, die de Chinese klontongs en tokohouders het positiefst
beoordelen. Voor hen zijn de marskramers en tokohouders gewone mensen met wie ze
normaal contact hebben, als klant tegenover een verkoper. De een heeft iets nodig, de
ander biedt het aan. En als daarbij dan ook nog het proces van afdingen moet gebeuren,
wordt dat beschouwd als een noodzakelijke en zelfs in vele gevallen vermakelijke
ceremonie.
Augusta de Wit wijkt af van dit patroon van waardering tonende vrouwen. Onder de
quasi-zakelijke toon waarop zij over de Chinezen schrijft lijkt een gevoel van „dit is
eigenlijk onbetamelijk‟ te schuilen. Chinezen hebben wel recht op een gemakkelijk leven
nadat ze er hard voor gewerkt hebben, maar het is op zijn minst gezegd vreemd om te
180

De verklaringen van „gladakker‟, „rot‟ en „bloedzuiger‟ komen uit Indisch Lexicon 2005, eerste druk. Ook in het
Indonesisch wordt een woekeraar een „lintah darat‟ (landbloedzuiger) genoemd.
181
Daum 1998, pag. 539.
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zien hoe zo‟n voormalige sukkelaar zich na verloop van tijd omringt met „artikelen die
men gevoegelijk als een staalkaart van materieele beschaving zou kunnen betitelen‟.182
Later zal „onze vriend‟ een weelderig huis laten bouwen met „een overvloed van mooi
houtsnijwerk en verguldsel‟ waar hij nieuwjaarsfeesten houdt en Europeanen inviteert.
Maar het toppunt van succes is wel dat hij zijn zoon niet naar China stuurt voor zijn
verdere opleiding, ook niet in Indië naar school laat gaan, maar aan de Universiteit van
Leiden laat studeren. Wat de resident van Semarang de Chinezen openlijk verwijt als hij
Piong Pan Ho de les leest – dat de Chinezen te veel verbeelding hebben gekregen – is bij
De Wit onder de oppervlakte van de feiten die ze vermeldt aanwezig.
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De Wit 1905, pag. 55.
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4.3. Pachters en officieren
4.3.1. Inleiding

Een opvallend verschijnsel in de Chinese gemeenschap tijdens de VOC- en koloniale tijd
waren de Chinese hoofden. In 1619 werd Souw Beng Kong (nu vaker geschreven als So
Bingkong, door de Nederlanders Bencon genoemd) aangesteld als de eerste kapitein der
Chinezen in Batavia. Zijn taak was het om het hoofdgeld van de Chinezen1 te innen. Die
belasting moest maandelijks aan de kapitein in zijn woning worden afgegeven. Op de
laatste dag van de betaling, gewoonlijk de eerste dag van de maand, werd voor de woning
van de kapitein een vlag gehesen. Vanaf 1685 werden er wijkmeesters aangesteld. Daarna
moesten de Chinezen in Batavia hun hoofdgeld afgeven aan de wijkmeester, niet meer
aan de kapitein zelf. Wel werden de Chinezen verplicht eens per jaar op audiëntie te
verschijnen bij de kapitein der Chinezen,2 in de literatuur meestal de „kapitein Chinees‟
genoemd. Later werden er luitenants aangesteld. De officieren werden niet benoemd door
de Chinese gemeenschap, maar door het Nederlands bestuur. Er waren enkele
voorwaarden waaraan de kandidaten moesten voldoen: persoonlijke rijkdom,
handelscontacten en bekendheid met de Nederlandse hoge ambtenaren. Even belangrijk
was loyaliteit tegenover de Nederlanders.3 De officieren hadden zitting in de Kong Koan
of de Chinese Raad.
Het was de taak van de Chinese hoofden om de regering en de maatschappij te
dienen. De meeste officieren waren peranakans, die Maleis spraken. Af en toe slaagde
een nieuwkomer erin een functie te bekleden binnen het officierschap.4 Het laagst op de
ladder van deze hiërarchie was de wijkmeester, die overigens geen officier was, daarna
volgden de luitenants, de kapiteins en de majoor. De eerste majoor der Chinezen van
Semarang (1829) was Tan Tiang Tjhing, die in 1809 tot luitenant benoemd was en in
1811 tot Kapitein.5 Soerabaia en Batavia kregen respectievelijk in 1834 en 1837 hun
eerste majoor der Chinezen. Volgens de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1917)
placht men van Chinese „officieren‟ te spreken en de Chinese hoofden met militairklinkende rangen te betitelen vanwege de overeenkomst in klank tussen de BorneoChinese titel „kapitan‟ en het Nederlandse woord „kapitein‟.6 Dit klopt mijns inziens niet,
want de eerste kapitein der Chinezen in Batavia, So Bingkong, werd meer dan een eeuw
eerder benoemd dan de eerste kapitein op Borneo.
In het midden van de negentiende eeuw had bijna iedere stad op Java zijn eigen
Chinese hoofdmannen, vaak de hele hiërarchie van majoor, kapitein en luitenant. Er
waren altijd wijkmeesters om de officieren bij te staan. Chinese officieren voerden vele
specifieke taken uit. Ze hielden de burgerlijke stand van de Chinezen bij, inden het
1

Hoofdgeld: belasting of schatting per hoofd of van ieder hoofd van een gezin, zonder te letten op de draagkracht. De
Chinezen waren de enige bevolkingsgroep die verplicht was om hoofdgeld voor hun verblijf in Batavia te betalen.
Lohanda 1994, pag. 12. Het hoofdgeld was de eerste belasting (vanaf 9 oktober 1620) die de Chinezen in Batavia
moesten betalen. In ruil daarvoor waren zij vrijgesteld van de schutterijen. Dat was ook voordelig voor de
Nederlanders. Lohanda 1994, pag. 175.
2
Lohanda 1994, pag. 12-13.
3
Coppel 1976, pag. 22-23.
4
Een van die nieuwkomers is Oei Tjie Sien, de vader van de suikerkoning Oei Tiong Ham. Hij was de zesde zoon uit
een landbouwersgezin, maar had een klassieke Confuciaanse opvoeding genoten. Waarschijnlijk was het die opvoeding
die hem boven het gros van de immigranten deed uitsteken en maakte dat hij geaccepteerd werd in peranakan-kringen.
Dick 1993, pag. 273.
5
Liem 2004, pag. 90, 96, 116. Zie de foto van het gedenkbord op de volgende pagina.
6
ENI Deel 1 1917.
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hoofdgeld en de boetes en gaven vergunningen uit. Ze hadden geen rechtsprekende en
wetgevende bevoegdheid7 maar adviseerden de koloniale rechtbank omtrent het karakter
van de Chinese getuigen en verdachten. In het algemeen waren zij aangesteld om rust en
orde te bewaren onder de Chinezen en onruststokers bij de koloniale regering te
rapporteren. „They were a buffer between the Chinese population and Java‟s white rulers,
and their power was considerable‟, vat de Amerikaanse historicus James Rush zijn uitleg
over de Chinese officieren samen.8

Ter gelegenheid van een benoeming tot Chinees officier werden gedenkborden vervaardigd. Deze werden
geplaatst in de bidhuizen of kelentengs, meestal van de clan waartoe de betreffende officier behoorde. De
Nederlandstalige titel staat in Chinese tekens op het bord geschilderd.9
4.3.2.

Historische achtergrond

De Chinese pachters

Een belangrijke taak van de Chinese hoofden was, zoals reeds het geval was bij de
aanstelling van Bencon, het innen van belastingen van hun eigen volk. Later breidden die
taken zich uit en bleef de doelgroep niet beperkt tot alleen Chinezen. Om de opbrengsten
te maximaliseren, voerde de regering het pachtsysteem in. Er zijn enkele theorieën over
het ontstaan van het pachtsysteem zoals dat in Oost-Indië en later in Nederlands-Indië
toegepast werd. Volgens de Nieuw-Zeelandse in Zuidoost-Azië gespecialiseerde
7

ENI Deel 1 1917, pag. 287.
Rush 1983, pag. 54.
9
Dit gedenkbord is gemaakt ter gelegenheid van de benoeming van Tan Tiang Tjhing tot Kapitein in 1811. Het staat in
de kelenteng Wie Hwie Kiong, de tempel van de Tan-clan in Semarang.
8
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historicus Anthony Reid moesten J.P. Coen en andere Nederlandse ambtenaren op de
hoogte zijn geweest van een geavanceerd type van pachtsysteem in hun eigen streken.
Het pachtsysteem was goed ontwikkeld in laat middeleeuws Europa. In het zestiendeeeuwse Nederland werden de belangrijkste belastingen verpacht aan de hoogste bieder op
jaarlijkse veilingen. Voordat het pachtsysteem in de Maleise wereld geïntroduceerd werd,
bestond het systeem er zeker niet – er was geen woord voor. Het Nederlandse woord voor
een gehuurd monopolierecht, „pacht‟, werd vermaleist en verjavaanst tot respectievelijk
pajak en pajeg. Het laatste woord bestond reeds in het Javaans, maar had een totaal
andere betekenis (stand, opstelling).10 Het werd waarschijnlijk gekozen vanwege de
gelijkluidende uitspraak, maar het kreeg de Nederlandse betekenis opgeplakt.11
De Chinezen waren bij uitstek geschikt als pachters. Ze waren groot in aantal, door
hun handelscontacten hadden ze een goed georganiseerd netwerk, en ze hadden de kennis
en het nodige kapitaal. Ze boden grote voordelen ten opzichte van inlandse hoofden, die
een onzekere controle hadden over grensstreken en altijd geld nodig hadden. Bovendien
vormden de Chinezen in het algemeen geen militaire bedreiging. Chinezen waren altijd,
zoals J.P. Coen opmerkte, „een industrieus, naarstig maar ongewapend volk, van hetwelk
niets te vreezen was‟.12 In dit subhoofdstuk zal overigens blijken dat niet iedereen vond
dat er niets te vrezen was van de Chinezen. Omgekeerd beseften de Chinezen dat het
Europees bewind hun enerzijds betrekkelijke zekerheid van eigendom bood en anderzijds
de mogelijkheid ongeassimileerd te blijven.13 J.P. Coen was er vlug bij om So Bingkong,
die hij enkele maanden na de oprichting van Batavia, en wel op 11 oktober 1619,14 tot
eerste kapitein der Chinezen van Batavia had benoemd, te machtigen tot het recht
handelswaar te wegen, met commissie. In 1626 won So Bingkong het recht de officiële
waag te beheren. Daarna volgden in snel tempo andere pachten.15 Tegen 1644 hadden de
Chinezen contracten voor zeventien van de eenentwintig pachten, waaronder die voor
dobbelen, markten en wajangspelen.16
Tot 1652 vonden de jaarlijkse veilingen van de staatspachten plaats op
nieuwjaarsdag in het huis van de kapitein-Chinees.17 Het principe was bij alle pachten
hezelfde. De pachter huurde voor een bepaalde periode van de staat het alleenrecht om
een belasting te heffen, producten te verkopen of diensten te verlenen. Wat hij daarboven
kreeg mocht hij voor zichzelf houden.
Van alle pachten was de opiumpacht de meest lucratieve. Toen de Nederlanders de
kust van Java bereikten aan het einde van de zestiende eeuw, was opium reeds een
belangrijk regionaal handelsartikel. In 1677 kreeg de VOC dankzij een verdrag met
Koning Amangkurat II het monopolie over de invoer van opium naar Mataram en over de
distributie.18 Volgens de berekeningen van Jean Chretien Baud, Minister van Koloniën
van 1840 tot 1848,19 voerde de VOC officieel tussen 1619 en 1799 een gemiddelde van
10

Reid 1993, pag. 74.
'Pajak' betekent in hedendaags Indonesisch 'belasting'.
12
Geciteerd in Fromberg 1911, pag. 2.
13
Reid 1993, pag. 74.
14
Lohanda 1994, pag. 65.
15
Reid 1993, 74-75.
16
Chinese wayang of Chinees theater.
17
Blussé 1986, pag. 82.
18
Rush 1990, pag. 26.
19
Jean Chretien Baud was eerst gouverneur-generaal ad interim (1833-1836) na Van den Bosch, de ontwerper van het
Cultuurstelsel, en daarna Minister van Koloniën.
11
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56.000 kilogram ruwe opium in naar Java. De werkelijke hoeveelheid zal veel hoger zijn
geweest, want de kustlijn van Java leende zich uitstekend voor smokkel en de bewaking
was miniem.20 In 1747 nam de VOC de eerste proef met de opiumpacht op Java: toen
werd het exclusieve recht om opium te bereiden en in het klein te verkopen verpacht aan
de kapitein der Chinezen Lim Beeng Kang en ontstonden de eerste opiumkitten.21 De
opiumpacht werd in 1806 officieel ingevoerd.22
Volgens James Rush, schrijver van het bekende boek Opium to Java: revenue
farming and Chinese enterprise in colonial Indonesia, 1860-1910 (1990) was in de
negentiende eeuw het gebruik van opium een normale zaak, zowel in steden als op het
platteland. Bij de Javaanse aristocratie was het aanbieden van opium reeds lange tijd een
teken van gastvrijheid en sociaal leven. Mannen kregen in Midden-Java opium
aangeboden op festiviteiten.23 Gedurende de Java-oorlog (1825-1830) werden vele van
Diponegoro‟s soldaten ziek toen de toevoer van opium onderbroken werd.24 De Javaoorlog was voor de opiumhandel zeer winstgevend omdat het Javaanse leger de beste
afnemer bleek.25 Onder de Chinezen was opium als genotsmiddel zeer populair. Het was
een grote eer als men als gast van een rijke Chinees uitgenodigd werd mee opium te
gebruiken. Individueel vond men onder de Chinezen de ergste verslaafden. In zijn geheel
echter was het gebruik bij de Javanen kwantitatief veel groter.26 Javanen leden vaak aan
allerlei chronische ziekten, omdat de hygiëne van het milieu waarin ze leefden te wensen
overliet. Er waren veel te weinig artsen om de bevolking te helpen, terwijl ook de
medicijnmannen de zieken niet konden genezen met traditionele middelen.27 Er werd dus
naar opium gegrepen, dat werd gebruikt als pijnstiller en als een soort wondermiddel
tegen hoest, diarree en dysenterie, of gewoon als „obat tjape‟.28 Een kleine hoeveelheid
opium maakte het alledaagse leven draaglijker, en de grote meerderheid van de Javaanse
opiumverbruikers ontsnapten aan ernstige verslaving; ze waren daar simpelweg te arm
voor.29
De veiling voor de opiumpacht werd gehouden in de pendapa van de regent.30 Het
was een belangrijke gebeurtenis waarop velerlei dignitarissen van de residentie aanwezig
waren. Het volk stroomde toe om naar de rijke en invloedrijke gasten te kijken. De
resident zelf, die de Nederlandse regering vertegenwoordigde en de veiling voorzat,
arriveerde als laatste, waarschijnlijk hield een bediende eerbiedig de gouden pajong
boven zijn hoofd.31 Er stond veel op het spel. Voor de resident was een hoge pachtschat
20

Rush 1990, pag. 26-27.
Vanvugt 1985, pag. 95.
22
Diehl 1993, pag. 207.
23
Rush 1990, pag. 30.
24
Rush 1990, pag. 27.
25
Vanvugt 1985, pag. 161.
26
Rush 1990, pag. 29.
27
Rush 1990, pag. 34.
28
Rush 1990, pag. 33. Tjape (hedendaags Indonesisch: capek): vermoeidheid, obat tjape is dus een middel tegen
vermoeidheid, een stimulans.
29
Rush 1990, pag. 39.
30
Rush 1990, pag. 43. Pendapa of pendopo: voorgalerij, open gebouw (bijv. voor samenkomsten) vóór het huis van
een hoofd van bestuur e.d. In Baboe Dalima, Perelaer 1886, wordt verteld dat de opiumverpachting in het
residentiehuis wordt gehouden.
31
Rush 1990, pag. 43. Pajong: zonnescherm of paraplu. De gewoonte, overgenomen van de Javaanse adel, om de
resident en zelfs de assistent-resident een pajong boven het hoofd te houden vond Raden Ajeng Kartini, dochter van de
regent van Jepara en een voorloper van het Indonesische feminisme, belachelijk. 'Ik moest me op mijne lippen bijten,
om het niet uit te schateren, toen ik onlangs op reis zijnde, een assistent-resident van zijn kantoor naar zijn woning zag
21
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een bewijs van zijn succes in het besturen van de residentie. Hij kon er zelfs met een
medaille voor beloond worden door het Nederlandse gouvernement. Voor de Chinese
bieders betekende een positieve uitkomst de controle over de meest lucratieve van de
staatspachten. De succesvolle pachter kon tevens rekenen op het patronaat en prestige dat
gepaard ging met zijn bevoegdheid. Slechts de allerrijkste handelaren konden meebieden
omdat de pachtschat zeer hoog was. Daarom noemden de Chinezen de opiumpachtveiling
peperangan antara raja-raja, „de oorlog tussen de vorsten‟.32 In ruil daarvoor kreeg de
pachter het exclusieve recht om staatsopium te distribueren en te verkopen in een bepaald
pachtterritorium, meestal de hele residentie. Vaak werden pachtkongsi's gevormd, dat
waren verenigingen van een aantal leden die samen de financiële verantwoordelijkheid
voor de pacht droegen en de opbrengsten deelden.33 Meteen na de afsluiting van de
veiling deelde de resident de uitkomst mee aan de Directeur van Financiën in Batavia.
Als de resultaten uit alle residenties binnen waren, stuurde de gouverneur-generaal ze
door naar Den Haag.34
Nagenoeg alle opiumpachters waren Chinese officieren, van wie de majoor der
Chinezen de machtigste was. Ze investeerden kapitaal in meerdere ondernemingen,
waaronder de opiumpacht. Het beheer van de opiumpacht lieten ze over aan een of
meerdere gemachtigden, de kuasa pacht genoemd. Deze gemachtigden hadden toezicht
op de dagelijkse verrichtingen van de onderneming. De eerste daarvan was het bereiden
van tjandoe en tiké.35 Nog belangrijker was het verkopen van de opium aan de
verbruikers. De opium werd op allerlei manieren aan de man (en de vrouw) gebracht. De
in de literatuur best bekende verkooppunten waren de opiumkitten. Deze varieerden van
exclusieve Chinese opiumclubs tot kleine bamboehutjes.36
Iedere opiumpachter had zijn mata-mata, spionnen. Hun taak was het beveiligen
van het monopolie van de pachter. Deze mata-mata konden van alles zijn, zowel
politieagenten als misdadigers en alles wat daartussen lag. Ze werden gekozen op grond
van hun kennis van de streek, hun vernuft en hun bekwaamheid in silat, de Javaanse
gevechtskunst. De meeste mata-mata waren Javanen. Ze waren onmisbaar voor de
pachter, en werkten vaak nauw samen met de plaatselijke inlandse ambtenaren om
verdachte smokkelaars op te sporen en bewijsmateriaal tegen hen te verzamelen voor het
gerecht. Vaak traden ze echter op als afpersers en gebruikten ze een valse opiumcontrole,
waarbij zogenaamd smokkelopium werd gevonden in iemands woning, om vijanden van
de pachter of zijn kuasa pacht in de val te laten lopen of uit de weg te ruimen.37 De mata-

gaan onder de schaduw van een gouden zonnescherm, die zijn oppasser boven zijn edel hoofd open hield. 't Was toch
zoo'n dwaze vertooning! O, goedheid, wist gij maar, hoe de menigte, die nu eerbiedig voor de schitterende
zonnescherm terzijde wijkt, u straks achter uwen rug uitlacht.' Kartini 1923, pag. 34-35.
32
De pachtschat voor Semarang bedroeg in 1881 ƒ 26 miljoen. Rush 1990, pag. 44. Waarschijnlijk is dit een typfout en
moet er ƒ 2,6 miljoen staan, want de zin daarna luidt: 'Nog hoger in latere jaren, maar zelfs in het begin van de eeuw
bereikte de pachtschat een miljoen gulden.' In Baboe Dalima bedroeg de pachtschat die de opiumpachter betaalde in
Santjoemeh (waarmee Semarang bedoeld werd) twee miljoen gulden. Perelaer 1886 deel 2, pag. 301.
33
Rush 1990, pag. 46.
34
Rush 1990, pag. 44-45.
35
Tjandoe is gezuiverde opium; tiké werd gemaakt van cakat (een minder sterk soort opium uit Turkije) en
fijngesneden bladeren van de awar-awar (Ficus septica). Tiké werd het meest gebruikt door de Javaanse bevolking
vanwege de lagere prijs. Rush 1990, pag. 52-55.
36
Rush 1990, pag. 59.
37
Rush 1990, pag. 62 en 117. Over deze slinkse manier, door pachters aangewend, om af te rekenen met hun vijanden
wordt ruimschoots verteld in de bellettrie.
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mata in Baboe Dalima (Perelaer 1886) en andere romans maken veelvuldig gebruik van
dit trucje.
Het stelsel van de grote pachtpercelen, vaak samenvallend met de residenties, was
zeer winstgevend voor de regering. Toch was deze nog niet tevreden. De commissarisgeneraal bood het opiumcontract onderhands aan de toen noodlijdende Nederlandse
Handel-Maatschappij aan. Zo werd met ingang van 1 januari 1827 de opiumpacht van
Java en Madura voor drie jaar aan de Maatschappij afgestaan. 38 Alleen de NHM mocht
opium invoeren; zij had de hele opiumhandel in haar macht. In die eerste drie jaar maakte
de NHM een winst van een half miljoen gulden per jaar.39 Hoewel de Maatschappij in
haar officiële stukken soms vermeldde dat zij het gebruik van opium beschouwde als
„verwoestend voor de zedelijkheid, werkzaamheid en vermenigvuldiging van de
bevolking‟, nam ze in 1830 opnieuw de opdracht aan om de opiumpacht voor de
komende drie jaar te regelen.40 Enkele residenties bleven gesloten voor de opiumpacht,
waaronder de Preanger in West-Java. Officieel gebeurde dit om de bevolking tegen
opiummisbruik te beschermen, maar in werkelijkheid was het verbod volgens de
onderzoeker Ewald Vanvugt bedoeld om de koffiehandel met de Chinezen te weren. De
Preanger moest opiumvrij blijven, vanwege de vrees voor smokkel in koffie. Wanneer de
inheemse bevolking aan opium verslaafd zou raken, zou zij geneigd zijn clandestien
koffie te ruilen voor opium, en dat was niet in het voordeel van de regering. De regenten
steunden het opiumverbod, want van de zwarthandel in koffie ontvingen zij geen
provisie.41
De opiumpacht was, zoals James Rush die beschrijft in Opium to Java, geen
simpele onderneming.42 De officiële opiumaandelen voor de pachters waren gewoonlijk
onvoldoende om aan de vraag op de markt te voldoen, bovendien waren ze kostbaar.
Daarom vulden veel opiumpachters hun officiële opium aan met „onofficieel‟ opium. Een
succesvolle pachter moest ofwel de competitie van clandestiene verkopers in zijn district
onderdrukken (dat was de taak van zijn mata-mata) of eraan tegemoet komen door zelf
goedkopere opium te produceren, dus door zelf opiumsmokkelaar te worden.
Opiumpachters wendden in de regel beide manieren aan. Dat zien we in de verhalen van
J.W. Young.
De val van de pachters

Gedurende de negentiende eeuw werd de koloniale staat steeds sterker en zijn macht en
invloed steeds groter, vooral na de Java-oorlog (1825-1830). Het duurde niet lang tot het
opiumpachtsysteem ter discussie werd gesteld. Kritiek op de opiumpacht was niet nieuw
– volgens Vanvugt werd die reeds uitgedrukt door Dirk van Hoogendorp, die onder meer
gouverneur van Oost-Java was, in zijn Berigt van den tegenwoordigen toestand der
Bataafsche Bezittingen in Oost-Indien en den handel op dezelve (1799), waarin hij
betoogde dat „de opiumhandel een van de nadeligste en schadelijkste zaken was, die het
38
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toenmalig bestuur van Oost-Indië onteerden‟.43 Maar terwijl de opiumpacht voorheen
gezien werd als aspect van een traditionele samenwerking tussen Nederlanders, inlandse
hoofden en Chinezen, werd de opiumhandel thans beschouwd in een ander, kwalijker,
licht. De regering was veel beter geïnformeerd dan voorheen over de financiën van de
kolonie dankzij de publicatie van de jaarlijkse Koloniale Verslagen (vanaf 1849) en door
de Comptabiliteitswet van 1864. Krachtens deze wet moesten de koloniale begrotingen
eerst goedgekeurd worden door het Nederlandse parlement.44 Toch kon er geen einde
gemaakt worden aan het pachtsysteem, omdat de koloniale regering daar nog te sterk van
afhankelijk was.
In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de Nederlandse regering een
toenemend negatieve houding aan ten opzichte van de Chinezen in het algemeen. De
ambtenarij had veel meer oog voor de gerapporteerde excessen als gevolg van de speciale
status van bepaalde Chinezen – Chinese pachters en hun medewerkers bijvoorbeeld
waren vrijgesteld van het voeren van een pas binnen de residentie en genoten dus meer
bewegingsvrijheid dan andere Chinezen45 – dan voor de belangrijke inbreng van de
Chinezen in eerdere jaren. Voor de gemiddelde bestuursambtenaar waren Chinezen bijna
per definitie parasitaire elementen, uitzuigers van de inheemse bevolking.
In de periode tussen 1880-1890 was er een opvallende stijging te zien van de
pachtopbrengsten. Dit kwam door drie factoren: een verhoging van de pachtschattten
voor het slachten van vee, een hernieuwde invoer van de pandhuispacht in 1880 (na een
onderbreking vanaf 1870) en een verhoging van de pachtopbrengsten van de
Buitenbezittingen, waaronder die van de plantages in Sumatra‟s Oostkust.46 In deze
periode vielen de economische activiteiten van de Chinezen nog meer in het oog en
werden de Chinezen ervan beschuldigd een gevaar te zijn voor de welvaart van de
inheemse bevolking.47
De Nederlanders zagen de Chinezen als serieuze mededingers naar de macht. Deze
vrees vond zijn uiting in allerlei „bijnamen‟ die er niet om logen. De jurist C.W.
Margadant noemde de Chinezen „een kanker‟, „gespuis‟ en „hyena‟s‟. De Directeur van
onderwijs, eredienst en nijverheid H.J. Abendanon sprak honend over „het edele genus
Vreemde Oosterlingen‟ die „den inlander tot een prooi hunner hebzucht maakten‟, als
„ware roofvogels‟.48 „Er waren ambtenaren die zich inbeeldden dat plagen van Chineezen
beschermen van den inlander was‟, aldus P.H. Fromberg, die lid van de Raad van Justitie
was en voorzitter van de Landraden in verscheidene steden.49
In 1892 liet de Minister van Koloniën Willem Karel Baron van Dedem een
grootschalig onderzoek uitvoeren naar de economische positie van de Vreemde
Oosterlingen op Java en Madura. W.P. Groeneveldt, die de taak op zich nam, was een
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expert op het gebied van de Chinese taal. Zowel Van Dedem als Groeneveldt richtten
zich in eerste instantie op de zogenaamde Opium Kwestie, maar later zette Groeneveldt
uiteen dat het vooral de bedoeling was om na te gaan wat de gevolgen waren van de
aanwezigheid van de Chinezen in de kolonie en de impact daarvan op de inheemse
bevolking. Hij onderkende het overheersend negatieve beeld van de Chinezen en de
Arabieren bij de Europeanen. Dat zag hij voornamelijk als een teken van onwetendheid.
De publieke opinie was volgens hem vaak gebaseerd op onnauwkeurige generalisaties die
voortsproten uit vervorming en vooroordelen. Groeneveldt refereerde ook expliciet aan
de herhaalde uitingen van afgunst en raciale haat, waardoor het vele goede dat de beide
bevolkingsgroepen deden, onopgemerkt bleef. Door zijn benoeming als lid van de Raad
van Indië moest Groeneveldt zijn taak afbreken. Het onderzoek werd afgerond door F.
Fokkens, die het uiteindelijke rapport schreef, dat in 1894 klaar was. Het rapport werd
echter door het Gouvernement terzijde gelegd en aan Fokkens‟ voorstellen werd geen
gevolg gegeven. Volgens de onderzoeker Alexander Claver deed de onverschilligheid
waarmee op het rapport werd gereageerd geen recht aan Fokkens‟ uitermate
gedetailleerde verslag over de bijdrage die de Chinezen, Arabieren en andere Vreemde
Oosterlingen aan de economie van Java en Madura geleverd hadden. Uit het verslag blijkt
de erkenning dat de Vreemde Oosterlingen een sleutelpositie innamen in de economische
structuur van de kolonie. Van tijd tot tijd moesten hun handelsactiviteiten zelfs
gestimuleerd worden om te voorkomen dat de economie tot stilstand zou komen. Toch
was de algemene opinie dat deze activiteiten beperkt moesten worden. Alleen, niet
iedereen was het eens over de manier waarop dat zou moeten gebeuren.50
Uit het onderzoek bleek dat in de jaren 1888 en 1889 de koopkracht van het volk
drastisch daalde en dat alle pachten, inzonderlijk de opiumpacht, daaronder leden. De
opiumpachters kampten met enorme verliezen, de Chinese pachter had het vertrouwen
van het Gouvernement verloren.51 Publieke sinofobische aanvallen op de opiumpachters
versnelden de val van het pachtsysteem. Bendes bandieten, kecu genoemd (in de spelling
van die tijd kètjoe; zie later in dit subhoofdstuk) maakten het platteland en de steden
onveilig. „More and more, the Chinese became the perfect scapegoat in order to
rationalize the pressures caused by the mid-decade depression‟, aldus Claver.52 De
toestand werd nog verergerd door een stroom van arme Chinese immigranten, die het
geloof in het „Gele Gevaar‟ bij het Europese deel van de bevolking scheen te
bevestigen.53 De nieuwkomers werden niet opgenomen in de bestaande Chinese
peranakan-samenleving en zorgden voor nieuwe problemen.54
Zo vormden de jaren 1880-1900 een cruciale periode in de verhouding tussen de
Chinezen, met name de peranakan-Chinezen (de Chinezen die in Indië waren geboren),
en de Nederlands-Indische regering. Bij de koloniale regering waren grootse
hervormingen aan de gang. De voornaamste elementen daarvan waren een groeiende
administratieve scheiding van het moederland Nederland, een administratie met een
structuur die complexer maar tegelijkertijd ook duidelijker werd, en ten slotte een
groeiende gevoeligheid voor de kwesties van burgerrecht en democratie. Dit had ten
eerste voor gevolg dat de koloniale bureaucratie uitgebreid werd. De uitbreidingen
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vereisten westers-opgeleide administratieve krachten en in deze context paste niet langer
het oude systeem van de aanwending van lokale Chinese gemeenschappen, geleid door
hun eigen officieren. Ten tweede riep het schuldgevoel van de kolonialen een humanitaire
actie in het leven ter bescherming van de inlandse bevolking in de vorm van de ethische
politiek. Het werd „mode‟ om, in plaats van de vinger naar zichzelf te wijzen, de schuld te
schuiven op degenen die reeds eeuwenlang, eerst door de VOC en daarna door de
koloniale regering, toen deze de middelen daartoe nog niet hadden, gebruikt werden om
bij de bevolking belastingen te innen en er koopwaar aan kwijt te raken: de Chinezen. De
Chinezen werden altijd alleen geduld omdat zij de kloof tussen Europeanen en inheemsen
overbrugden, maar nu werden ze zelfs niet langer gebruikt als buffer. Ze werden
zondebok, aldus jurist en Indonesië-kenner W.F. Wertheim.55
In de laatste decennia van de negentiende eeuw was ook de controle over de
opiumsmokkel, die de opbrengst van de opiumondernemingen sterk verminderde, beter
dan voorheen dankzij Charles TeMechelen, die in 1882 benoemd werd als assistentresident van het smokkelnest Juwana. Hij was de zoon van een Nederlandse tabaksplanter
en zijn Chinees-Javaanse vrouw, en een hartstochtelijk jager.56 Bij de regering diende hij
een verzoek in voor een groot aantal boten om de kusten te patrouilleren, hetgeen hem
verleend werd.57 TeMechelen werkte samen met een aantal opiumpachters, die hun eigen
boten met TeMechelens vloot lieten meepatrouilleren. De boten van de opiumpachters
waren bemand door personeel van de opiumonderneming, maar hadden ook een team van
TeMechelens kustpolitie aan boord. Later zou TeMechelen het succes van de
antismokkelvloot toeschrijven niet aan de magere fondsen van Batavia, maar aan de
financiële bijdrage – vijf keer zoveel als die van de overheid – van Ho Yam Lo, de
opiumpachter van Jepara.58 Aan de anti-Chinese sentimenten van die tijd deed
TeMechelen niet mee. Hij hield vol dat mensen als Ho Yam Lo slachtoffer waren van een
„pernicieuze inclinatie‟ om alle opiumpachters te stereotyperen als gewetenloze
profiteurs.59
De reeds genoemde Baron van Dedem was een van de personen die het onderwerp
van opium en de opiumpachten opwierp als het belangrijkste vraagstuk in het koloniale
beleid. Hij was ervan overtuigd dat de koloniale regering niet op de hoogte was van de
slechte gevolgen van opiumgebruik. Van Dedem was volgens Rush echter geen
bedreiging voor de opiumpacht of de opiumgebruikers.60 Belangrijker in de strijd tegen
opium was TeMechelens verslag, en vooral de bijdragen van individuele opposanten
tegen opium. Rush noemt in dat verband Michaël Théophile Hubert Perelaer, Pieter
Brooshooft en Dr. Isaac Groneman. Perelaer en Groneman schreven romans, artikelen en
brieven om hun strijd tegen opium in woord te brengen. Groneman publiceerde veel van
zijn artikelen in het Semarangse dagblad De Locomotief. Daarvan was Pieter Brooshooft
sinds 1887 hoofdredacteur. Later in hetzelfde jaar richtte Brooshooft een petitie, getekend
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door 1255 personen, aan twaalf prominente Nederlandse politici. Er was een pamflet aan
toegevoegd, Memorie over den toestand in Indië, waarin Brooshooft een venijnige aanval
deed op de opiumpacht. Hij stelde een totale afschaffing van de opiumpacht voor.61
De uiteindelijke val van de opiumpacht en de opiumpachters werd veroorzaakt door
allerlei omstandigheden, niet in het minst door onenigheid tussen de gevestigde pachters
van de peranakan elite, meestal Fujianezen, en de nieuwkomers, waarvan de meeste
Hakka's waren. De peranakans weigerden de laatsten toegang te verlenen tot de streken
waar zij de macht over hadden als handelaren, hetgeen op protest stuitte bij de
nieuwkomers, af en toe met dodelijke gevolgen. De afbrokkeling van de peranakanstructuur kwam duidelijk aan het licht en verzwakte de positie van de Cabang Atas,62
zoals de elite peranakan-Chinezen genoemd werden, tegenover de Nederlanders en de
peranakan gemeenschap. De teloorgang van het Chinese officierschap had hier veel mee
te maken en was een gevolg van de opkomst van het Chinees nationalisme en van het
onderwijs in het Chinees. De officieren, meestal peranakans, waren het Chinees
nauwelijks machtig. Ook als ze Chinees spraken, was het Fujians en niet Hakka of
Kantonees, wat de taal was van een stijgend percentage van de nieuwkomers. Hun gebrek
aan kennis van het Chinees maakte hun ambt niet alleen overbodig, maar ze maakten zich
daardoor ook belachelijk als leiders van een Chinese gemeenschap, vooral in het licht van
het groeiende Chinees nationalisme, waarmee de officieren zich niet voldoende konden
identificeren. Zij werden integendeel geïdentificeerd met de Nederlanders, wat hun
prestige bij de Chinese gemeenschap niet ten goede kwam.
De regering deed nog pogingen om het officierschap te handhaven door de
officieren allerlei faciliteiten te bieden, bijvoorbeeld vrijstelling van het passen- en
wijkenstelsel, immuniteit bij berechting voor de politierol en toestemming voor hun
kinderen om de Europese lagere scholen te bezoeken. De officieren kregen ook een
officieel uniform. Deze maatregelen zorgden er echter juist voor dat de officieren nog
meer vervreemd raakten van de rest van de Chinezen.63
De laatste opiumpachter was Oei Tiong Ham, oudste zoon van nieuwkomer Oei
Tjie Sien, die naar Indië kwam om de Taiping-opstand te ontvluchten. De familie
vestigde zich in Semarang. Hoewel Oei Tiong Ham niet te moeite nam Nederlands te
leren – hij kreeg onderwijs op een lokale Chinese school en leerde Maleis, de lingua
franca van de Indisch-Chinese handelaars – werd hij door het Gouvernement op 25-jarige
leeftijd benoemd tot kapitein der Chinezen. Zijn verzoek, twee jaar eerder, aan de
koloniale regering om (als eerste van de Chinezen) westerse kleding te mogen dragen en
in zijn grote landhuis buiten de Chinese wijk te mogen wonen was daar waarschijnlijk
niet vreemd aan; hij gaf daarmee aan dat hij moderne ideeën had. In datzelfde jaar (1889)
verwierf hij de opiumpachten voor Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Kedu en Surabaya.
Door verstandige investaties en winstgevende speculaties wist hij bankroet te vermijden.
Het kapitaal dat hij verkreeg van de opiumpacht investeerde hij in andere
handelsactiviteiten en -bedrijven. „He never became a prisoner of the farm system and its
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web of patronage and loyalties. He exploited the system but ultimately transcended it‟,
schrijft de Australische econoom-historicus Howard Dick over Oei Tiong Ham.64
De opiumregie

Er werd beslist dat een opiumregie wenselijk was. Immers, volgens de Anti-Opiumbond:
„Algemeen wordt erkend, dat [de Chinese pachter] de bevolking uitmergelt en de
Regering bedriegt. Door zijn bestaan komen tal van ongerechtigheden voor, die met zijn
verwijdering zullen moeten verdwijnen. De Staat heeft het recht om op deze enig
mogelijke manier een ellendige toestand te verbeteren, de bevolking voor een wisse
ondergang te redden, de zedelijkheid te bevorderen, en de Javaan te onttrekken aan de
noodlottige invloed van de pachter.‟ En zo, merkt Vanvugt op, „werden de Chinese
pachters opnieuw aangewezen als de wortel van het kwaad‟.65 Het stelsel van de
opiumregie werd aangeprezen omdat er een grotere mogelijkheid bestond om het zedelijk
doel van de opiumpolitiek te bevorderen. Maar tegelijkertijd werd niet uit het oog
verloren dat berekeningen aantoonden dat de opiumregie bijna anderhalve keer zo
voordelig voor de schatkist zou zijn als de opiumpacht.66

Een tjandoewinkel (opiumverkoopplaats) met wettelijk verplicht uithangbord67

Het opmerkelijke is dat in de argumentatie voor het oprichten van de opiumregie
van de Anti-Opiumbond en zijn spreekbuis, de redactie van De Opium-Vloek, niet zozeer
de nadelen van opiumgebruik voor de bevolking, en dus het doel om de bevolking te
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beschermen tegen opium, aan de orde kwamen, dan wel de wens (en volgens de redactie
ook het recht) om de Chinezen te verwijderen omdat die te machtig zouden zijn
geworden. Daarbij werd Europa als voorbeeld genomen, waar „vreemdelingen die de rust
en orde dreigen te verstoren‟ ook verwijderd werden. Vanvugt citeert uit De Opium-Vloek
deel 2 (ca. 1892): „De Chinezen hebben zich op Java verspreid zonder enige belemmering
en zijn zo‟n grote macht geworden dat men nu wel hoort beweren: “het bestuur is niet
opgewassen tegen de macht van de Chinezen.” Maar als het waar is dat de Chinezen juist
door de pachten zo rijk en machtig zijn geworden dat ze een gevaar vormen, is dat alleen
al niet een voldoende argument om de pachten af te schaffen? De Chinese pachter is
alleen machtig door de pacht. Schaf de pacht af en hij verliest onmiddellijk zijn macht en
geleidelijk ook zijn prestige‟.68 „Eigenlijk was de overheid er alleen op uit, de
concurrenten te bestrijden‟, merkt Wertheim terecht op.69
In 1894 werd een proef met de opiumregie gehouden. Tien jaar later was de regie
op heel Java en Madura ingesteld. Dit gebeurde ook op andere geleidelijk veroverde
Buitenbezittingen. In 1913 bestond de regie vrijwel over heel Sumatra, en in het oosten
van de Archipel, in Borneo, Bali, en Lombok.70 Sumatra‟s Oostkust, de Riau-eilanden en
Atjeh waren de laatste regio die opgenomen werden in de opiumregie.71 Het eerste
gebouw waarop de onderworpenen in Atjeh de Nederlandse vlag zagen wapperen, was
het kantoor van de opiumregie.72 Van 1900 tot 1906 werd uit de opiumpacht een winst
verkregen van 120 miljoen gulden, maar na invoering van de regie stegen de opiumbaten
in de jaren van 1907 tot 1913 tot ongeveer 135 miljoen gulden.73 In de tinmijnen van
Bangka werd aan de Chinese koelies door de Nederlandse Regering zelfs onder het werk
opium verstrekt. Koelies die in hun eigen land het schuiven hadden afgeleerd, werden
onder de Hollandse driekleur (aldus de veelbereisde socialist-parlementariër H.H. van
Kol die over een reis naar Nederlands-Indië berichtte) daartoe verleid en vielen weer aan
de opiumduivel ten prooi.74 Terwijl de opiumpacht op Bangka in 1904 slechts ƒ 279.000
had opgebracht, was de nettowinst in 1911, vier jaar nadat de opiumregie er werd
ingevoerd, met bijna een half miljoen gulden gegroeid tot ƒ 766.360.75 De Preanger, die
voordien was gesloten voor de opiumhandel, werd onder de regie opengesteld.76 Men kan
niet anders dan, net als Wertheim in zijn Voorwoord bij Vanvugts Wettig Opium,
concluderen: „Er zat dus in de klacht over de gevaren van het opiummisbruik een flinke
dosis schijnheiligheid‟.77 Na de afschaffing van de opiumpacht en de invoering van de
opiumregie had het vraagstuk blijkbaar zijn betekenis verloren78 en verdween de
opiumzaak vrijwel volledig uit de Nederlandse geschiedenis.79 Maar niet helemaal uit de
Indisch-Nederlandse literatuur.
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4.3.3.

Kort overzicht van de literatuur

W.A. van Rees, die we kennen van zijn verhalen over de kongsi-Chinezen in WestBorneo, heeft in Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen, herinneringen uit de
loopbaan van een Indisch Officier (1881), meer bepaald in het tweede deel, vanuit het
oogpunt van een „Indisch soldaat‟ zijn beklag gedaan over de Chinese pachters. Niet
alleen opiumpachters, maar ook gouvernementspachters die op de passer, de markt, „de
zwakke Inlanders naar willekeur eenige duiten afpersen‟ beschuldigt hij van „openlijke
plundering‟.80 De journalist J.A. Uilkens klaagt in Indische vertoogen (1885), volgens
Nieuwenhuys zijn meest betekenisvolle werk,81 niet de opiumpacht aan, maar de
sluikhandel in opium. Daarin staat hij niet alleen.
Eerder werden twee schrijvers genoemd, M.T.H. Perelaer en I. Groneman. Door
James Rush wordt Perelaer (1831-1901) beschreven als een gedesillusioneerde gewezen
Indische militair. Tegen de tijd dat hij begon te schrijven, had het optimisme van zijn
jeugd plaats gemaakt voor twijfel en cynisme over de blanke heerschappij van Indië. De
opiumpacht symboliseerde voor hem alles wat verkeerd was. Hij begon zijn campagne
tegen de opiumpacht in 1884 met een kort exposé over de vergeefse pogingen van een
plantageondernemer in Semarang om hulp te krijgen van de regering om een illegale
opiumkit te verwijderen van zijn land. Dit stuk was de voorloper van de roman Baboe
Dalima (1886), zijn meest bekende werk.82 Op het titelblad staat onder Perelaers naam
„Gepensioneerd Hoofdofficier van het Nederlandsch Indische leger‟. Tijdens zijn
militaire loopbaan schreef hij fragmenten, aantekeningen en verslagen. Pas na zijn
repatriëring waagde hij zich aan de beoefening van het literaire genre. Hoewel Perelaer
tegelijkertijd wilde vermaken en informeren, legde hij de nadruk op het waarheidsgehalte
van zijn beschrijvingen. Ook in Baboe Dalima verklaart hij verschillende keren met
nadruk dat hij niet overdrijft als hij zaken beschrijft waarvan hij vermoedt dat ze
ongeloofwaardig overkomen op de lezer. Na zijn pensionering in 1879 ontpopte hij zich,
zo schrijft Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische Spiegel,83 als vurig Multatuliaan. Met
Baboe Dalima wilde Perelaer protesteren tegen de opiumpolitiek van de koloniale
regering en tegen de misbruiken die daarmee gepaard gingen. De onderzoeker Gerard
Termorshuizen noemt Baboe Dalima een „spraakmakende maar nogal ridicule
opiumroman‟.84
In het voorwoord van Baboe Dalima vertelt Perelaer dat hij een jaar eerder een
lezing had gehouden met als onderwerp „De opium in Nederlandsch Indië‟, en dat een
van de aanwezigen hem voorstelde die lezing op een andere manier te brengen, zodat „die
woorden, die daar weerklonken hebben, de ooren van velen, van duizenden bereikten‟.
Perelaer besloot daarop zijn verhaal „in zoo‟n kleed te steken, dat tot voortlezen zoude
aanmoedigen‟.85 Het is een tweedelige roman geworden van bijna 800 bladzijden lang.
Isaäc Groneman (1832-1912) was praktiserend arts in verschillende steden op Java
en later zelfs lijfarts van de sultan van Yogyakarta (dat laat hij ook weten op de omslag
van een van zijn boeken). Hij schreef over allerlei Indische toestanden, maar hij schreef
niet voor iedereen. Volgens Nieuwenhuys toetste hij allerlei taboes aan zijn normen van
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de „redelijk ontwikkelde mens‟.86 Groneman heeft in de periode 1880-1900 twee werken
geschreven waarin de opiumpacht wordt besproken, Vorstenlandsche toestanden, met als
tweede deel Een kètjoegeschiedenis (1887), en Uit en over Midden-Java, Onuitgegeven
en uitgegeven Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche
belangen (1891).
Over Perelaers en Gronemans werken zegt Rush dat ze de lezer een kijkje gunnen in
aspecten van het Chinese sociale leven die nergens anders genoteerd staan, maar omdat
ze geschreven zijn om hun landgenoten amusement te bezorgen of, nog vaker, een
zedenles te geven, neigen ze naar het extravagante en scandaleuse. Sommige, zoals
Baboe Dalima en Uit en over Midden-Java „are frankly polemical and reflect sinophobia
among the Dutch and fears about the Yellow Peril. Yet it is writers like these who also
tell you what people are wearing, take you along to a wedding or walk you down the
main street of Chinatown in a provincial capital‟.87 Wat dat laatste betreft zou hij ook
J.W. Young en Justus van Maurik hebben kunnen noemen.
Terwijl Perelaer en Groneman met grote verontwaardiging de strijd aanbinden tegen
de opiumpacht, en dus ook tegen de Chinese pachters en de Nederlandse regering, bekijkt
J.W. Young in „A. Liang-Ko, Opiumsluiken en weldoen‟ (1894) de Chinese samenleving
van die tijd met een milde, geamuseerde blik als hij vertelt over de opiumpachter A.
Liang-Ko. Een ander verhaal door Young dat over een opiumpachter gaat is er een in zijn
Uit de Indo-Chineesche samenleving (1895), „De wraak van den opiumpachter‟. Dit
verhaal laat zien hoe machtig een opiumpachter is binnen de Chinese gemeenschap, 88 en
hoe weinig Europese ambtenaren van die samenleving begrijpen. Het verhaal heeft dan
ook als moraal: „Wees voorzichtig met Europese ambtenaren. Ze menen het goed, maar
kennen de Chinezen niet‟. Young (1855-1898) wordt niet genoemd door Rob
Nieuwenhuys in diens Oost-Indische Spiegel.89 Hij was tolk voor het Chinees90 en heeft
over de Chinezen in Indië verschillende werken geschreven, variërend van Het huwelijk
en de wetgeving hierop in China (1894) tot Bijdrage tot de kennis der Chineesche
hazard- en kaartspelen (1886).91
Justus van Maurik heeft tijdens zijn reizen door Indië, vastgelegd in Indrukken van
een "Tòtòk", Indische typen en schetsen (1897) verschillende Chinese officieren ontmoet
en zelfs een opiumkit bezocht. Hoe deze schrijvende sigarenhandelaar de Chinese
pachters en officieren schetst, die tot zijn belangrijkste afnemers zullen hebben behoord,
wordt in 4.3.4.4. nagegaan.
Na de eeuwwisseling duurt het bijna een halve eeuw tot er in 1946 twee romans
verschijnen die, de een meer dan de andere, de opiumsmokkel als onderwerp hebben. De
eerste is Opium-kongsi „De Rode Draak‟, een Indische politieroman van B. Schrauwen.
Hoofdpersonages zijn twee jongemannen, een Chinees, Tan Que Young, bekender onder
de naam Jan Tan, en Nono Remrev, taxichauffeur. Nono wordt aangeworven om
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pakketten opium te bezorgen, zonder precies te beseffen wat hij aan het doen is. In de
epiloog wordt gezegd dat het boek op een historisch feit is gebaseerd, namelijk de
liquidatie van de laatste grote opiumsmokkelaarsorganisatie door de Soerabaiase
opiumrecherche in 1936. Bob Schrauwen had het verhaal al opgeschreven in 1939. Na
gevangenschap door de Japanners en de repatriëring heeft hij de tekst opnieuw
geschreven, in de hoop dat mensen belangstelling zouden hebben voor „dit voorloorlogse
verhaal uit dat verre, mooie land, waarheen spoedig vele Nederlanders zullen trekken om
in vrede te leven en te werken‟.92
De tweede roman is Halfbloed (1946) van Johan Fabricius. Het hoofdpersonage,
Boeng, die geportretteerd wordt als iemand met twaalf ambachten en dertien ongelukken,
wil graag een baan bij de opiumrecherche. Hij verdenkt een rijke Chinees, Tan Tjoen Lin,
ervan opium te smokkelen. Boengs ex-vriendin is de bijzit van Tan. Later ontdekt Boeng
dat Tan aan mensensmokkel en meer bepaald aan vrouwensmokkel doet.
4.3.4. Het beeld van de pachters en officieren

In het volgende gedeelte zullen de belangrijkste literaire prozateksten besproken worden
en zal er gekeken worden naar het beeld van de Chinese pachters en officieren dat daarin
geschetst wordt.
4.3.4.1. De aterlingen in Baboe Dalima (M.T.H. Perelaer 1886)

Het verhaal begint in februari 188* als aan de noordkust van Java twee Chinezen staan te
wachten op een schip dat smokkelopium aan wal zal brengen. In een prauw die
vastgelopen is zien ze Ardjan en Baboe Dalima. Laatstgenoemde is de baboe van Anna
van Gulpendam, de dochter van de resident van Santjoemeh. Ardjan is haar verloofde. De
twee Chinezen werken voor Lim Ho, de zoon van de opiumpachter Lim Yang Bing. Lim
Ho is hevig verliefd op Baboe Dalima en had haar eerder laten ontvoeren. Ardjan kon
haar echter verlossen. Ardjan en Dalima worden vastgebonden, maar Dalima kan zich
losmaken. Lim Ho wordt woedend als hij dat te weten komt. Hij straft zijn handlangers
en Ardjan met de hoekoem kamadoog, waarbij ze bewerkt worden met netelbladeren die
hevige pijnen veroorzaken als ze met de huid in aanraking komen.93
Er ontstaan allerlei intriges tussen de belanghebbende personen. Resident Van
Gulpendam ziet in de gebeurtenis een kans om van de opiumpachter geld af te trogelen.
Ardjan wordt van opiumsmokkel verdacht en moet voor de Landraad verschijnen. Anna
is er zeker van dat Ardjan onschuldig is en roept de hulp in van Karel van Nerekool, het
jongste lid van de Raad van Justitie, om Ardjan vrij te laten.
Lim Yang Bing brengt de resident een bezoek. De resident krijgt van hem een
„snoeperige‟ sigarenkoker cadeau waarin 12 onberispelijk fijne havannasigaren ligen, die
elk in een bankbiljet van 1000 gulden zijn gewikkeld. Ook krijgt hij een keurig van zilver
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vervaardigd theedoosje, dat eveneens met de „voor het gevoel zoo zachte papiertjes‟ is
bekleed. De pachter vraagt de resident om een goed woordje te doen voor zijn zoon. Lim
Ho is namelijk aangegeven door de vader van Ardjan omdat hij die had gemarteld.
Wij maken verder kennis met Singomengolo, een overijverige Javaanse
„bandoelan‟,94 die erin slaagt smokkelopium te vinden in het hutje van Ardjans vader. Die
wordt meteen gearresteerd.
Van Nerekool en Anna verklaren elkaar hun liefde. Mevrouw Van Gulpendam geeft
toestemming voor de relatie, op woorwaarde dat Van Nerekool de Landraad voorzit als
de zaak van Ardjan voor het gerecht komt, en dat hij Ardjan en zijn vader zal straffen met
verbanning naar een plaats zo ver mogelijk van Santjoemeh. De resident wil kost wat kost
verhinderen dat Lim Ho gestraft wordt, want als dat gebeurt, zou Lim Ho‟s vader zijn
functie als pachter moeten neerleggen, en dat zou niet goed zijn voor de naam van de
resident bij de regering in Den Haag. Van Nerekool weigert. Anna schaamt zich zo diep
voor het gedrag van haar ouders dat ze haar relatie met Van Nerekool verbreekt en het
ouderlijk huis verlaat. Ze gaat bij kennissen van haar ouders in een afgelegen dorp
wonen.
De zaak wordt nog ingewikkelder als Setrosmito, Dalima‟s vader, een Chinees
doodt die op onwelvoeglijke wijze Dalima‟s zusje heeft betast bij het zoeken naar
smokkelopium in Dalima‟s huis. Setrosmito wordt gearresteerd, niet alleen omdat hij een
moord heeft begaan maar ook omdat er opium is gevonden in zijn huis. In werkelijkheid
werd die daar door Singomengolo verstopt. Met een list ontvoert Singomengolo Dalima
en levert haar uit aan Lim Ho, die het meisje verkracht. Dalima wordt ervan verdacht
opium te hebben gesmokkeld en wordt in hechtenis genomen. Ondertussen komen Ardjan
en zijn vader voor de rechter. Ze worden gestraft met respectievelijk acht en tien jaar
dwangarbeid, maar kunnen ontsnappen. Daarna worden Singomengolo en twee Chinese
handlangers van Lim Ho in levenloze toestand gevonden. Dalima en haar vader worden
vrijgesproken dankzij een overtuigend pleidooi van een collega van Van Nerekool.
Dalima vindt Anna terug, die zich had vermomd als een Javaanse.
De opiumpachter en de resident konkelen met elkaar om de assistent-resident voor
de politie, Meidema, uit de weg te ruimen. Eerst probeert de pachter mevrouw Meidema
om te kopen met zijden stoffen en geld. Als Meidema hem in het bijzijn van de resident
beschuldigt van omkoperij, en bij wijze van bewijs 5000 gulden laat zien, zegt de pachter
dat hij niet 5000 gulden maar 15000 gulden had gegeven. Op die manier beschuldigt hij
mevrouw Meidema ervan geld achter te hebben gehouden. Meidema wordt krankzinnig
en verlaat Indië. De opiumpachter wint opnieuw de opiumpacht, en Van Gulpendam
krijgt waar hij zijn zinnen op had gezet: een medaille van de Koning. Dan worden er
geruchten gehoord dat er in het binnenland samenzweringen zijn. Om te bewijzen dat de
situatie veilig is, gaan de resident en zijn vrouw in een suikerfabriek logeren. De tweede
nacht worden ze aangevallen door rovers, „ketjoes‟ of „kètjoes‟ genoemd. De
residentsvrouw wordt ter plekke vermoord, maar de ketjoes nemen Van Gulpendam mee
naar het wachthuis aan de kust, waar ook Lim Ho naartoe gebracht is. Het blijkt dat
Ardjan de aanval op de suikerfabriek heeft georganiseerd. Hij neemt wraak op de resident
en op Lim Ho met de hoekoem kamadoog. Beide verliezen het leven. Anna en Van
Nerekool ontmoeten elkaar weer. Met de dood van haar ouders is er niets meer dat hun
geluk in de weg staat.
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In die tijd maakte deze gecompliceerde roman veel indruk, vooral door de grafische
voorstelling van martelscènes en opiumkitbezoeken. Het werd „vies‟ gevonden door de
beschrijving van het sensuele gedrag van de vrouw van de resident,95 als ze net een
drankje heeft gekregen om haar man seksueel beter te dienen (en zichzelf te plezieren).
Ze probeert zelfs de man te verleiden op wie haar dochter verliefd is.
M.T.H. Perelaer had als doel met zijn boek, Baboe Dalima, de verschrikkingen van de
opiumpacht aan de lezer te tonen. Vanaf het begin maakt hij zijn bedoeling duidelijk, als
hij in het voorwoord de oproep doet, in opvallende schuingeschreven letters en
hoofdletters: „En nu,… mijn boek, treedt de wereld in, verricht het werk, dat ik u
opdroeg; dring, zooals ik hoop, in alle klassen door en dat slechts een kreet door u
ontlokt worde: ONVERBIDDELIJKE OORLOG ! OORLOG À OUTRANCE AAN DE OPIUM-PACHT,
96
DIE SCHANDELIJKE BRON VAN INKOMSTEN VAN ONS NEDERLANDERS!‟ Het ligt daarom
voor de hand dat alles wat met opium te maken heeft, en dat is ook alles wat in de roman
aan de orde komt, flink aangedikt wordt. Om de afschuw van de lezer op te wekken
beschrijft Perelaer een opiumkit als „een armzalig, vuil, smerig bamboegebouwtje, […]
waarvan de omwanding bij den grond gedeeltelijk verrot was, en die eigenaardige muffe
lucht van in verderf verkeerende bamboe verspreidde‟.97 Er wordt verder royaal gebruik
gemaakt van woorden als „akelig‟, „walgelijk‟ en „vies‟. Eerder wordt verteld dat de
nieuwe opiumkit in Kaligaweh met opzet „zoo smerig mogelijk‟ is gemaakt „om aan de
traditiën van zoo‟n hol getrouw te blijven‟.98 Er is dus een bepaald beeld waaraan een
opiumkit dient te beantwoorden.
Evenals het beeld van de opiumkit is ook het beeld dat Perelaer van „de gestaarte
bewoners van het Hemelsche Rijk‟ schetst, uiteraard niet positief. Ze hebben „een hoogst
onaangenamen hollen en tevens weekelijken tongval‟,99 en als ze lachen tonen ze „een
afzichtelijk gemeenen grijnslach‟. Zelfs op hun schoenen is wat aan te merken, want ze
dragen „vreemdsoortig omgebogen en zwaarwichtig plomp schoeisel‟. 100 Lim Ho, de
sluwe Chinees die „in lichten laaie van onkuisch minnevuur voor het lieve Javaansche
meisje ontvlamd‟ is,101 is een aterling, een booswicht die voor niets terugdeinst, „met
eene geel fletse gelaatskleur, harde trekken en gluipende schuinstaande oogen‟ 102 en
bovendien een verdorven gemoed. Als hij merkt dat Dalima hem ontsnapt is, tekent zich
„een walgelijk gemeene grijns van teleurgestelden wellust‟ op zijn „flets gele gelaat‟.103
De resident heeft heel goed in de gaten dat „zoo‟n Chinees voor het bevredigen zijner
hartstochten veel, zeer veel over heeft‟.104 De Chinese bandoelan die door Dalima‟s
vader wordt neergestoken doet niet onder voor Lim Ho, met zijn scheefstaande ogen,
afzichtelijke grijns, bleek, flets, akelig door lage hartstochten verwrongen gelaat.
Natuurlijk is Lim Ho lafhartig, „zijns ras getrouw‟.105 Het eigenaardige is dat hij lafhartig
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genoemd wordt omdat hij, toen hij door Ardjans mannen gevat werd, verbleekte, en er
niet aan dacht zich te weer te stellen. Toch gedroeg Lim Ho zich op een manier die niet
anders dan „kranig‟ te noemen is, als de straf (de hoekoem kamadoog) eenmaal begonnen
was. Terwijl Van Gulpendam kreunde, kermde, weende, gilde en huilde, beet de Chinees
tot bloedens toe in zijn lippen, maar hij liet geen kik meer horen. „De westerlingen
bezitten de taaie zielskracht der Oosterlingen in gevaarvolle oogenblikken niet,‟ verklaart
de verteller.106 Lim Ho heeft overigens „meer geluk‟ dan Van Gulpendam omdat hij
eerder buiten bewustzijn raakt.
Deze roman laat zien hoe de verhouding tussen de belangrijke Chinezen en de
Nederlanders was. Op de bruiloft van Lim Ho met een mooi, lief Chinees meisje worden
alle Nederlanders uitgenodigd die iets te betekenen hebben. Mensen die niet zijn
uitgenodigd proberen langs een omweg toch een uitnodiging te bemachtigen. Omgekeerd
komen de Chinezen ook op de feesten van de resident. De majoor der Chinezen, de
kapiteins en verschillende luitenants, de opiumpachter en zijn zoon worden allemaal
uitgenodigd op een feest (een dansreceptie) die gehouden wordt in de residentie van de
resident. De mannen vinden er overigens niets aan. De pachter zegt met een „afzichtelijk
gemeenen grijnslach‟ de naakte armen en schouders van die welgemaakte „njonja njonja
blanda en nonna nonna‟ wel mooi te vinden, maar tegelijkertijd vinden de mannen het
ook een schaamteloze en onkiese vertoning, en ze begrijpen niet dat de echtgenoten en
vaders van „die wezens‟ dat toelaten. 107
4.3.4.2. De gewetenloze fortuinzoekers in de verhalen en brieven van I.
Groneman (1887-1891)

In het begin van Een kètjoegeschiedenis (1887) geeft Isaäc Groneman wel zijn mening
over de opiumpacht weer, maar zoals de titel aangeeft, gaat het boek hoofzakelijk over
kètjoes. Het verhaal past evenwel in dit subhoofdstuk over pachters, omdat het een
aanklacht bevat tegen Chinese pandhoudsters. Het houden van pandhuizen behoorde,
samen met vogelnestklippen, wajangs en het slachten van runderen, buffels, paarden en
veulens tot de „verpachte middelen‟.108
Een kètjoe is een rover. In dit verhaal zijn alle kètjoes Javanen. Enkele zijn zelfs
van adel. De naam „kètjoe‟ is ontleend aan een singkeh, een nieuw aangekomen Chinees
uit China, die Tjoe heette, en als rover enige beruchtheid had. Deze singkeh zou bij
verkorting Keh Tjoe genoemd worden, wat voor het gemak werd uitgesproken als kètjoe.
De kètjoes waren reeds lang voor de Java-oorlog met Prins Diponegoro onder die naam
bekend. Zij lieten een soort van strijdkreet horen voordat ze het huis dat ze wilden
beroven binnenstormden, namelijk „asoe tjèlèng‟.109 Ze vormden geen vaste benden, maar
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sloten zich bij elkaar aan als het roofplan hun beviel. In dit verhaal zijn de rovers van
plan een Chinese vrouw, die weleens panden aanneemt, te beroven. Het plan wordt
uitgevoerd, de vrouw in kwestie wordt neergehouwen en sterft. De sieraden worden naar
een andere „brave pandhoudster‟ gebracht, die het wat minder nauw neemt met de
moraal. Een gedeelte neemt ze in pand, een ander gedeelte wordt onder de kètjoes
verdeeld. Een zekere Soerå Drånå krijgt ook wat. Niet veel, maar genoeg om er een
plannetje mee uit te werken. Hij verstopt de verkregen kleinoden bij mensen die hem vele
jaren geleden kwaad hebben berokkend. De Chinese pandhoudster komt al vlug te weten
dat de goederen die ze in pand heeft, van de roofoverval in de Chinese wijk afkomstig
zijn, maar ze zou het jammer vinden als die door de politie in beslag worden genomen.
Ze laat een vertrouweling, Pak Oerip, de sieraden begraven in de grond bij een oude
verwoeste buurwoning. Pak Oerip wordt door de politie meegenomen. Hem wordt verteld
dat de pandhoudster alles bekend heeft, waarop Pak Oerip van de begraven sieraden
vertelt. De Chinese pandhoudster wordt als heelster tot drie jaren dwangarbeid buiten de
ketting op Java veroordeeld. De belangrijkste kêtjoes krijgen de doodstraf. Een van hen is
Soerå Drånå.
In het begin van Een kètjoegeschiedenis spreekt in het hoofdstuk „Njěrèt‟ de
verteller op ironische toon over de opiumpacht: „die opiumhandel is een van de mooiste
zaken, die Nederland als Koloniale mogendheid drijft. „t Is waar, dat die opium
duizenden en duizenden verarmt en lichamelijk en zedelijk verderft – maar ons maakt dat
vooreerst nog rijk en sterk‟.110 En over de opiumpachter:
Wij drijven den pachtschat op, en den koopprijs zoo mogelijk ook, dien de pachter ons
voor onze waar betalen moet, en zou 't dan niet onbillijk zijn zoo we hem niet met al
onze kracht steunden? Wat gaat het ons aan, van wie hij dat geld ontvangt, en hoe de
kooper daaraan komt, als die 't maar betaalt en den pachter in staat stelt onze schatkist te
111
vullen?

Gronemans ander werk in deze periode, Uit en over Midden-Java, Onuitgegeven en
uitgegeven Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche belangen
(1891) gaat voornamelijk over wantoestanden die hij toeschrijft aan de Chinezen. De
meeste van de brieven die in dit boek bij elkaar zijn gebracht zijn gepubliceerd in De
Locomotief van 16 december 1887 tot 11 maart 1889. In een brief die opgenomen is in De
Locomotief van 16 december 1887 verkondigt de briefschrijver dat opheffing van de
opiumpacht de beste oplossing is, want het is niet mogelijk alle invoer uit Indië te weren,
terwijl het opiumgebruik toch verminderd moet worden. Daarbij is een belangrijke rol
weggelegd voor de regering, die de bevolking moet beschermen door meer
rechtszekerheid te bieden en een strengere rechtspleging in te voeren „tegen de vele lagen
van gewetenlooze pachtbeambten en spionnen en gansch onbevoegden, die thans nog
voordeel zoeken en vinden in „t verleiden tot schuiven van niet-schuivers, in „t kweeken
van slachtoffers, en in „t aanklagen van, in „t opiumverbergen en vinden bij, en dus in „t
doen veroordeelen van volstrekt onschuldigen‟.112 Verder moet de regering het omkopen
van ambtenaren door pachters en smokkelaars – zowel de omkopers als de omgekochten
– streng en zwaar straffen. Hij geeft voorbeelden van een ambtenaar die geschenken heeft
110
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aangenomen (onder andere „een net rijtuig en een goed paard‟) van de opiumpachter, en
van een andere ambtenaar die van de leverancier van voeding voor de gevangenen een
maandelijkse bijdrage ontving.113 De Chinezen zijn in dat opzicht ook slachtoffer van het
systeem. „Ik beschuldig geen bepaald persoon, maar wel ons stelsel van beheer en
bestuur, [...] dat Chineezen dwingt oogluiking en wederrechtelijken steun te koopen van
al wie omkoopbaar blijkt te zijn, en waartegen eerlijke bestuurshoofden machteloos zijn,
ook al weten zij dat het geschiedt, zoolang hun de bewijzen ontbreken, die doorgaans niet
te vinden zijn, omdat omkoopers en omgekochten evenveel belang hebben bij
geheimhouding.‟ Zijn conclusie is dat het kwaad een noodzakelijk gevolg is van het
pachtstelsel waaraan het gebonden blijft. Alleen wanneer het pachtstelsel opgeheven zal
zijn, zal het gevolg met de oorzaak verdwijnen.114
Chinezen kochten land op, niet slechts in het binnenland maar ook in de steden, en
moesten ook daardoor gevreesd worden. Het zal geen halve eeuw meer duren, zo gaat de
brievenschrijver voort, of alle vrije- en erfpachtlanden zijn in Chinees bezit, „terwijl wij,
indien we Indië dan nog te besturen zullen hebben, „t zullen besturen te hunnen bate en
ter verderve, nog meer misschien dan nu, van den oorspronkelijken bezitter, den door ons
wanbeheer met Chineezen hulp, ten ondergang gebrachten inlander‟.115
Het maakt volgens de schrijver niet eens verschil of de opium- en pandhuispacht
beëindigd wordt of niet, volgens hem zal alles wat de Javaan bezit op den duur in de
handen van de „staartdragers‟ vallen. De Chinees, „de groeiende en bloeiende paraziet‟,
zal volgens de briefschrijver zo sterk worden dat de Javaan daaronder bezwijkt, tenzij de
regering ingrijpt. Maar, zoals hij reeds heeft geschreven, hij maakt zich niet alleen
bezorgd over de Javanen. Hij ziet aankomen dat de Chinezen de overheersers zullen
worden op Java en ook de Europeanen onder de voet lopen.
Dan zal Java na een nog niet te bepalen tijds verloop een chineesche Kolonie worden,
aanvankelijk misschien nog door Europeanen bestuurd en door javaansche slaven in
dienst van „t sterkere ras bewerkt; tot dat de eersten ten slotte, als overbodig verdreven en
de laatsten geheel uitgeroeid zullen zijn door „t alles overheerschende volk der
toekomst.116

Hoewel hij niet precies weet hoe dat gevaar afgewend moet worden, gelooft hij dat
er maar één middel is om dit gevaar te bezweren: een strenge controle op de immigratie
van Chinezen naar Indië, en dan vooral naar het binnenland van Java.117 Chinezen die
zonder toestemming van de bevoegde macht in verboden wijken dure huizen gebouwd
hadden, zouden daarvan moeten worden verdreven, hoewel dat wat lastig was, omdat de
regering hen jaren lang had laten begaan.118 Zowel de regering als de Chinezen zelf
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hadden schuld aan de wilde bouw van de huizen door de Chinezen, die uiteindelijk toch
de wet overtreden hadden door zonder toestemming verkregen of zelfs gevraagd te
hebben, woningen en pakhuizen neerzetten op gronden waarop zij geen wettig recht van
eigendom of van opstal konden doen gelden.119
Op de opiumpacht en zijn gevolgen komt de schrijver in zijn laatste brieven nog
terug. Hiervan geeft hij behalve de Chinezen ook de regering de schuld. In de Preanger
bestond volgens hem eerst geen behoefde om te schuiven. Die behoefte ontstond pas toen
er Chinezen door de regering werden toegelaten. Deze waren aangesteld als
transportaannemers in de plaats van de „oude, eerlijke, vertrouwbare hollandsche‟. De
regering moest maar helemaal geen opium verkopen, immers, „wie „t verkoopen van
opium veroordeelt, omdat het een vergift is, veroordeelt „t doen verkoopen evengoed, of
hij is geen eerlijk man‟. De sluikhandel onderdrukken zou veel betere gevolgen hebben
zonder de bijstand van de pachters, omdat die het Gouvernement zouden blijven
misleiden.120
Groneman klaagt over de woeker, waarmee vooral „onze gestaarte broeders‟ de
“onmondige” (het laatste paar aanhalingstekens van Groneman) Javaan straffeloos
vervolgen en tot stille wanhoop drijven. De ervaring leert volgens hem elke dag dat „de
Javaan niet ontwikkeld of sterk genoeg is om weerstand te kunnen bieden aan de lagen,
waardoor de verstandelijk (in de zin van berekenend en vooruitziend) meer ontwikkelde
Mongool, hem tot het volgen van diens wil weet te dwingen‟. De wethandhavende macht
dient daarom de Javaan te beschermen tegen „de overmacht van de Mongolen, de
gewetenloze fortuinzoekers die verachtelijk misbruik van macht maken, zodat de
onmondige inlander nagenoeg hulpeloos prijsgegeven wordt aan de grenzeloze hebzucht
van de vreemdeling, die bovendien ook nog door onze bescherming geholpen wordt‟.121
De verteller in het door I. Groneman geschreven Een kètjoegeschiedenis toont voor de
Chinese pandhoudster grote verachting. In de volgende zin wordt niet alleen die
verachting geuit, maar worden tevens belangrijke ergernissen over de Chinezen gespuid.
„Rijk geworden door „t woekergeld dat ge den arme, en ook den eerlijken arme ontnomen
hebt, ware „t recht geweest, indien ge arm geworden waart als zij, [...] die in ijver („t is
zoo!) en in schranderheid, maar geenszins in menschenwaarde uw minderen zijn, en die
ook dàt wellicht niet zouden zijn, indien de overheersching van een sterker ras dan „t
hunne, hen niet door eeuwen lang kwellende tucht had neergedrukt, zoo laag, zoo diep,
dat wederoprichting bijna onmogelijk, en zelfverheffing anders dan in den zin van
tijdelijke bandeloosheid, onzinnig wordt‟.122 „De overheersching van een sterker ras‟ kan
ik niet anders lezen dan de overheersing door de Nederlanders. Als er van „schuld‟ sprake
is, dan lijkt het mij dat Groneman vooral de Nederlanders de schuld geeft van de situatie
van de Javanen, voor wie hij sympathie toont. Die sympathie komt Soerå Drånå toe, als
hij schrijft: „Soerå Drånå was misschien zelf nog geen dobbelaar en geen schuiver. Maar
in een land waar niet gedobbeld en evenmin geschoven werd, waar geen verarmde adel
[is] – die niet van honger sterven wil maar zich vernederd acht door arbeid en niet door
was dan middel om het economische doel te bereiken, het andere doel “bescherming van de Inlandse bevolking”
verdween op de achtergrond.‟
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schurkerij – ware hij onbestaanbaar geweest‟.123 Dit soort van cirkelredenering (hij is een
rover maar in een land waar niemand rooft zou hij niet bestaan) is interessant, maar is van
mindere waarde dan het in het kort geschetste beeld van de verarmde Javaanse adel, die
arbeid vernederend vindt en liever rooft en moordt.
Terwijl er, zoals eerder op gewezen is, niet duidelijk gesteld wordt wie dat
overheersende „sterker ras‟ is, kan er geen misverstand bestaan over wie de schrijver
bedoelt met „dat volk‟ in de uiting van vrees voor de Chinezen die als volgt wordt
weergegeven in Gronemans Uit en over Midden-Java, onuitgegeven en uitgegeven
brieven. „Want dat volk verdringt alle andere, overal waar „t vasten voet verkrijgt en zich
door voortdurenden aanvoer uit het overbevolkte ontzaglijk groote vaderland
vermenigvuldigt; omdat het alle andere volken in vele der eigenschappen overtreft, die op
den duur in den strijd om „t leven den doorslag geven‟. Hier is de angst voor het „Gele
Gevaar‟ in te herkennen; de angst dat de Chinezen „alle andere volken‟ overheersen,
waaronder het Nederlandse. Ook Groneman had daar blijkbaar last van. Deze angst
overvleugelt alle andere. Hij waarschuwt de (Nederlandse) lezers daar ook voor: „Wij
mogen daarover wel eens nadenken, om te kunnen oordeelen wat we moeten doen om in
den strijd om „t leven in onze Koloniën niet door dat volk verdrongen te worden‟.124
Daarna somt hij alle kwaliteiten op van de Chinees die hem in staat zullen stellen Java, en
de hele wereld, te overheersen. De Chinees munt uit in „werkkracht en geschiktheid voor
elken arbeid, in bevattingsvermogen en oordeelsvaardigheid, volharding en geduld, en,
zoolang „t noodig is, in onverbiddelijke matigheid. Als een Javaan van weinig leven kan,
de Chinees leeft des noods van nog minder, en hij legt daarvan nog een kleinigheid over.
Maar hij werkt vlugger en meer, niet altijd beter; hij begrijpt sneller en juister, en rust en
luiert minder. Hij is wereldburger, en overal te huis, al blijft hij overal Chinees en aan
zich zelf gelijk‟. Dat zijn, althans in mijn ogen, lofwaardige eigenschappen. Maar de
schrijver acht ze gevaarlijk voor „de verstandelijk veel minder ontwikkelde, weinig
ergdenkende, lichtgeloovige Javaan‟, vooral omdat de Chinees genoemde kwaliteiten
combineert met „een altijd berekenende, sterk ontwikkelde zelfzucht, een daarmede
overeenstemmend zedelijkheidsbegrip en een nooit falenden takt‟.125
Groneman legt er de nadruk op dat hij alleen van de Chinezen in Indië spreekt, en
dan vooral van de sienkèk‟s,126 bijna zonder uitzonderingen landverhuizers of
afstammelingen van landverhuizers uit de laagste stand.127 Hij zegt veroordeelt niet alle
Chinezen, maar alleen hen, die zich schuldig maken aan de door hem veroordeelde
handelingen. „Ik zal me er wel voor wachten de Chineezen in China, die ik niet ken, te
beoordeelen naar de ongeletterde, onbeschaafde en onedele verworpelingen dezer natie,
die in den vreemde zoeken, wat zij in hun land niet, of niet meer, vinden‟.128
Daaraan tegenovergesteld denkt de Javaan niet vooruit, „hij leeft bij den dag, zonder
zich om dien van morgen te bekommeren. Hij is fatalist door eeuwenlange verdrukking.
Het geld is spoedig verbruikt en de honger kwelt op nieuw. Daar is de redder uit den
nood weder en hij geeft of leent nog meer – en neemt den aanstaanden oogst daarvoor in
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pand of koopt dien op voor veel minder dan die over een paar maanden waard zal zijn. En
als die eindelijk gerijpt en oogstbaar is, dan haalt de onbarmharige vriend dien weg, en de
oorspronkelijke eigenaar, de planter, die nog altijd geen rijst heeft om te eten, veel minder
om te verkoopen, verhongert met zijn gezin, tenzij hij werk vindt – dat vooral nu veelal
niet te vinden is, dan in onbetaalden heeredienst – of steelt, of zich bij roovers aansluit…
en van een eerlijk man een schurk, van een braaf huisvader een ellendeling wordt‟.129
Herhaaldelijk waarschuwt de verteller voor het „steeds aangroeiend gevaar‟ van de
Chinese kolonist, voor de Javaan en voor andere eilanders, „maar niet voor hen alleen.
Ook voor ons.‟ In de redenen die hij daarbij aanvoert – een typische „zij‟ en „wij‟
redenering – is mijns inziens niets ongeoorloofds te vinden aan de kant van de Chinezen.
„Wanneer wij bij zware lasten en lage marktprijzen, bij mislukking van den oogst en
ziekten van „t gewas, de kosten nauwlijks of niet meer dekken kunnen, weten zij nog
winsten te behalen door buitengewone krachtinspanning en verdubbeld toezicht, door
uiterst zuinig beheer of beperking van eigen behoeften en tijdelijke verloochening van
alle niet volstrekt onmisbaar levensgenot. Misschien ook door te putten uit hulpbronnen,
die ons onbekend blijven‟.130 Meer en meer ondernemingen zullen naar hij vreest
overgaan in Chinese handen en nooit in Nederlandse macht terugvallen. Het einde is dat
Java een Chinese kolonie wordt, en de Chinezen het kostbare Europese bestuur als een
overdadige weelde afschaffen „en ze ons minzaam glimlachend zullen uitnoodigen om
goedschiks heen te gaan, liever dan hen te noodzaken ons uit te werpen of dood te
slaan‟.131
De verteller beweert dat hij geen voorstander van kolonialisme is, als hij betoogt:
„Ik wensch niet, dat wij doen, wat onze voorouders gedaan hebben, en zou allerminst de
wijze, waarop ze dat menigmaal deden, willen verdedigen‟, maar hij wil wel graag
behouden wat „wij‟ eenmaal, „hoe dan ook‟ gewonnen hebben. Het bezit van de kolonie
wordt volgens hem gerechtvaardigd „door de aan ons onderworpen volken ten zegen te
zijn, door hen tot rechtmatige ontwikkeling en tot welvaart te brengen, en vooral door hen
tegen alle verderfelijke invloeden te beschermen, die zonder dat, hun zedelijken en
stoffelijken ondergang zoo al niet bedoelen, dan toch zullen bewerken‟.132 Koloniseren is
dus een missie: de onderworpenen moeten „opgeheven‟ worden en tegelijkertijd
beschermd worden tegen elementen die de missie in gevaar brengen. De Chinezen
aanwijzen als de gevaarlijke elementen is een gerieflijke oplossing.
4.3.4.3. De opiumsluikers in de verhalen van J.W. Young (1894-1895)

De held in het verhaal van J.W. Young, „A. Liang-Ko, Opiumsluiken en weldoen‟ (1894),
is A. Liang-Ko.133 Reeds op jonge leeftijd zette hij als erfgenaam van zijn vader, die met
Singapore handelde, diens zaken voort. Daar bleef het echter niet bij. Hij werd een
vermaard opiumsluiker. Hoewel de recherche hem dikwijls achtervolgde, lukte het hem
altijd te ontsnappen. Zo werd hij een welgesteld man met grote invloed op de Chinese
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samenleving. Ook bij de Europeanen was hij geliefd, omdat hij regelmatig „heele lieve
dingen‟ meenam uit Singapore voor hun kinderen.134
De pachter kon zijn opium bijna niet kwijt omdat de mensen bij A. Liang
goedkoper terecht konden. Toen de pachttermijn eindigde, besloten de resident en zijn
medewerkers de opiumpacht aan A. Liang aan te bieden, want ze dachten dat hij niet
tegen zichzelf zou sluiken. De pachtveiling zou volgens afspraak slechts een formele
aangelegenheid worden. Maar binnen de elite van de Chinese gemeenschap had A. Liang
vijanden, die hem een poets wilden bakken. Bang als ze waren voor de wraak van de
opiumpachter, zochten ze iemand anders om op de verpachting de gewenste komedie te
vertonen. Een grenspachter was bereid ze te helpen Het plan lukte. Pas toen het bod reeds
ƒ 10.000 boven de toenmalige pachtschat was, liet de vreemde pachter het schieten. Maar
ondertussen had A. Liang reeds uitgerekend dat het hogere bedrag er met sluikhandel wel
uit te halen was.
Toen er geruchten begonnen te lopen dat A. Liang zelf op grote schaal smokkelde,
werd er een onderzoek ingesteld door een commissie, die en huiszoeking deed. A. Liang
liep tegen de lamp. De Landraad veroordeelde hem tot het betalen van een belangrijke
geldboete, maar hij bleef pachter. En hij bleef de Europeanen in de regio allerlei
vriendelijke diensten bewijzen. Toen kwam er verandering in het bestuur en A. Liang
moest afstand doen van de pacht. Hij was daar niet rouwig om, omdat hij als gewoon
sluiker meer kon verdienen. De geschiedenis herhaalde zich: de nieuwe pachter verkocht
minder opium, omdat „het mindere volk‟ liever opium van A. Liang kocht, die zijn
handlangers beter betaalde.
De nieuwe assistent-resident zon op middelen om A. Liang voor het gerecht te
krijgen.Hij werd daarbij geholpen door de pachter en de grenspachter die tijdens de
veiling tegen A. Liang opbood, die toevallig familie was van de pachter. Uiteindelijk
werd A. Liang-Ko gestraft tot enige jaren dwangarbeid en een zware geldboete. Hoewel
hij in hoger beroep werd vrijgesproken, werd de regering in overweging gegeven A.
Liang-Ko het verblijf in zijn tegenwoordige woonplaats te verbieden en hem Benkoelen
in Sumatra als woonplaats aan te wijzen. Het stond hem echter vrij naar het buitenland te
vertrekken. Dat paste A. Liang-Ko goed, want hij was al geruime tijd van plan naar
Singapore te verhuizen om van daar de sluikhandel beter te kunnen overzien en wellicht
zijn zaken nog over andere gewesten in Indië uit te breiden.
De Chinezen betreurden het zeer, dat zij hun beschermer zouden verliezen. Een
smeekschrift waarin de weldaden die A. Liang-Ko aan de gemeenschap bewezen had
breeduit beschreven werden, werd afgewezen, en op de dag van het vertrek trok een grote
menigte van armen, behoeftigen, blinden en kreupelen naar de ligplaats van de stomer,
die A. Liang-Ko naar Singapore zou overbrengen. „Menige arme pinkte een traan uit zijn
oog weg. Menige weduwe kon haar snikken nauwelijks bedwingen. […] Schrille
tegenstelling! Hier de mannen van het gezag, die den sluiker het land uitzetten! Ginds de

134

Geschenken voor Europese hoge ambtenaars meebrengen scheen, als we Liem Thian Joe‟s relaas daarover geloven,
niet alleen een gewoonte te zijn, maar zelfs een verplichting waaraan niet te ontkomen viel. Zo kunnen we lezen in
Liems relaas over Tan Tiang Tjhing (die in 1829 de eerste majoor der Chinezen in Nederlands-Indië werd): „Als hij
voor een handelsexpeditie in Batavia arriveerde bond hij vriendschappen aan met allerlei belangrijke personen.
Daarvoor moest hij veel geld uitgeven, omdat men het in die tijd aan moest durven veel geld te besteden om vrienden te
maken onder de hooggeplaatste personen. Verschillende van zijn schepen werden compleet leeggehaald‟. Liem 2004,
pag. 92; Claver 2006, pag. 63.

208

Pachters en officieren

weenende weduwe, die haar weldoener verloren heeft! Eigenaardige toestanden, welke
door de opiumpacht getooverd worden!‟135
In Youngs verhaal „De wraak van den opiumpachter‟ (1895) is de centrale figuur
weliswaar de opiumpachter, maar zijn tegenstander is nog belangrijker: een totok
wijkmeester die zich de woede van de peranakan opiumpachter op de hals haalt en zich
uiteindelijk gedwongen ziet te verhuizen naar een andere plaats. De opiumpachter is
Wong Tsoeng Liong. Dankzij de rijkdom van zijn vader, de schatrijke opiumsluiker
Wong Tsin Siong, brengt hij het achtereenvolgens tot luitenant, kapitein en
opiumpachter. Bij iedere benoeming hield hij een schitterend feest. Maar hoe machtiger
hij werd, hoe meer hij zich veroorloofde tegenover de Europeanen. Hij wilde zijn
rijtuigen niet aan iedereen uitlenen en vond ook dat hij niet alle Europese dames en heren
even beleefd hoefde te groeten. Tegenover de Chinezen was hij al langer van toon
veranderd. Zijn gedrag wekte ergernis bij zowel de Europeanen als de Chinezen. Door de
Chinezen werd hij zelfs zo gehaat, dat men middelen bedacht om hem tegen te werken.
Men schreef anonieme briefjes aan het koloniale bestuur, dat wel moest reageren. Om de
klachten te onderzoeken, kon het bestuur niemand anders vinden dan een wijkmeester,
die jaren geleden uit China was overgekomen en als koelie begonnen was. Hij was als
wijkmeester aangesteld om als tegenwicht te dienen voor de in Indië geboren Chinezen in
zijn wijk, die zich herhaaldelijk vrij lastig hadden betoond.
De wijkmeester slaagde erin te bewijzen dat Tsoeng Liong geheime
verkoopplaatsen van sluikopium had. Tot zijn grote schrik werd hij tijdens de
rechtszitting geconfronteerd met Tsoeng Liong door de assistent-resident, die daar geen
bezwaar in had gezien, omdat hij niet van plan was de pachter te straffen maar hem
slechts wilde afschrikken. Maar Tsoeng Liong vond dat hij in het openbaar een
vernedering had ondergaan en zon op wraak. Hij zond klacht na klacht naar het bestuur
over de wijkmeester. De toestand werd er niet beter op toen de wijkmeester eropuit werd
gestuurd om een tweede schandaal te onderzoeken en alweer kon bewijzen dat Tsoeng
Liong schuldig was. De wijkmeester werd uiteindelijk eervol ontslagen. Maar de
opiumpachter was nog niet tevreden. Hij organiseerde met behulp van een aantal
leeglopers een optocht, zogenaamd in het kader van het vieren van een verjaardag. De
hoofdvertoning zou een paard van papier zijn. Het paard, een zinspeling op de
familienaam „Be‟ van de wijkmeester, omdat Be ook „paard‟ kan betekenen, zou
voortdurend worden afgeranseld met een zweep. De assistent-resident kwam erachter wat
de bedoeling van de optocht was en trok de vergunning in. Toen Tsoeng Liong dat
vernam, zorgde hij ervoor dat de aanvraag uitging van een Europeaan die hij voor dat
doel had gevonden. De optocht ging dus toch door. De straatpolitie greep pas in toen men
de deuren en vensters van het huis van de wijkmeester openbrak en het met straatvuil en
keiën bombardeerde.
Bij de rechtszitting wilde niemand tegen Tsoeng Liong getuigen. Er konden geen
bezwarende feiten tegen hem gevonden worden. Bovendien was de assistent-resident, hoe
verontwaardigd ook over de handelwijze van de pachter, niet zo zeer tot een onderzoek
genegen, omdat een eventueel ontslag tot problemen inzake de pacht aanleiding zou
kunnen geven.
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De gewezen wijkmeester verhuisde met zijn gezin naar een andere plaats. Aan het
einde van het verhaal verzucht de verteller: “O! ware hij toch slimmer geweest en had hij
zich beter weten aan te stellen als…. Chinees!”136
De verhalen van J.W. Young doen qua inhoud denken aan de Chinees-Maleise
literatuur.137 Het zijn gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de Chinese gemeenschap in
Indië. Chinese schrijvers kenden in hun verhalen geen rol toe aan de Nederlanders, tenzij
als figuranten. Er wordt van Chinezen noch van Nederlanders een vijandbeeld geschetst.
De hoofdrolspelers zijn altijd Chinezen, en als er sprake is van minder goed gedrag bij de
Chinezen, dan zijn het altijd Chinezen die daar het slachtoffer van zijn. Dat is ook het
geval met de verhalen van Young. Anders dan sommige andere Nederlandse schrijvers,
heeft Young niet de pretentie de Chinezen zo goed te kennen dat hij denkt in hun naam te
kunnen spreken. Toch geeft hij blijk van inzicht in de denk- en handelwijze van de
Chinezen, vooral dan de economisch beter bedeelde Chinezen. Terloops maar scherp
schetst hij de verhouding tussen die Chinezen en de andere, armere Chinezen, die tegen
hun weldoeners opkijken. Als verklaring voor de grote rijkdommen van de Chinezen die
het tot opiumpachter brengen, wordt slechts verteld dat ze smokkelen en zowel inlandse
als Nederlandse ambtenaars omkopen. De Chinezen worden niet beschuldigd van
woekeren, de Javanen worden in Youngs verhalen niet eens genoemd. De
opiumschuivers zijn allemaal Chinezen. Toch klinkt er milde kritiek door in de verhalen.
Die kritiek geldt bijvoorbeeld de pronkzucht van sommige Chinezen.
Voor Chinezen is het ambt van officier zeer begeerlijk, maar de functie van
opiumpachter is dat nog meer. Wong Tsin Siong stelt (in het verhaal „De wraak van den
opiumpachter‟) alles in het werk om zijn zoon zodanig in een „schitterend licht‟ te
plaatsen dat die zoon benoemd kan worden voor de rang van luitenant der Chinezen. De
zoon krijgt die rang ook, maar dat is alleen omdat Vader Wong aan de voorwaarden
voldoet: hij bezit genoeg geld om de Europese ambtenaren met weelde te kunnen
ontvangen en de dames en heren steeds te kunnen helpen aan elegante équipages om
bezoeken mee af te leggen. Hij hield een keurige trouwkoets en een fraai span fijn
gedresseerde paarden gereed om Europese bruidsparen naar het stadhuis te rijden, „gelijk
gewoonlijk aan vermoogende Chinezen verzocht werd‟.138
Chinezen doen van alles om de Nederlanders, en dan vooral de ambtenaren, ter
wille te zijn. Maar het toppunt van „arrived‟ zijn voor een Chinees is Europeanen
onhoffelijk te bejegenen, en dat doet de jonge Wong dan ook, als hij eenmaal tot kapitein
bevorderd is.
De kern van „De wraak van den opiumpachter‟ is het onbegrip van de Europeanen
voor de gevoelens van de Chinezen. De Chinezen moeten niet alles doen wat de
Europeanen van ze vragen, want dan komen ze in moeilijkheden. Een wijkmeester, en
dan ook nog een singkeh, er op uit sturen om een opiumpachter te bespieden en hem dan
ook nog in het openbaar met de pachter (een peranakan) te confronteren brengt de
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wijkmeester in grote moeilijkheden. De pachter had gezichtsverlies geleden en zon op
wraak. „Hij, de machtige man in de Chineesche gemeente, was door een wijkmeester
verdacht gemaakt en voor 't gerecht getrokken. Dit schreeuwde om wraak! Kon 't niet
dadelijk, dan later!‟139 Dat was iets wat de Europeanen volgens de verteller niet begrepen.
Youngs verhalen gunnen ons een kijkje in het hart van het bedrijf van de
opiumpachters en opiumsluikers. Loyaliteit van zowel Europeanen als Chinezen moet
met geld gekocht worden, of met diensten. Aan de Europese ambtenaars worden
voornamelijk daden van hoffelijkheid en geschenken aangeboden, aan de Chinezen geld.
Er heerst veel haat en nijd tussen de Chinese hoge heren, die een kans om een rivaal een
poets te bakken niet voorbij laten gaan. Het gewone volk is op de hoogte van de illegale
handelingen van hun weldoener, maar laat dat niet merken uit vrees hem kwijt te raken.
Anonieme briefjes spelen een belangrijke rol in het opzetten van een zaak tegen iemand.
Wat Young waarschijnlijk ook heeft willen bekritiseren is de ongelijkheid tussen de
verschillende bevolkingsgroepen op het gebied van het recht. Niet iedereen heeft dezelfde
rechten. De vergunning om een optocht te houden werd wel aan de Europeaan gegeven,
maar zou een Chinees, ook al was hij een pachter, geweigerd worden. Youngs kritiek is
mild; hij laat ook zien dat een Chinees wel degelijk het recht krijgt zich te verdedigen. De
rechtszaak tegen A. Liang-Ko duurde lang, omdat hij op ieder punt in verhoor moest
worden genomen en in de gelegenheid gesteld moest worden zich te verdedigen.
4.3.4.4. De beschaafde opiumpachters in Indrukken van een “Tòtòk”
(J. van Maurik 1897)

In Indrukken van een “Tòtòk”, Indische typen en schetsen (1897) bezoekt Van Maurik
een opiumkit van de opiumpachter, Mak Pak Soen. De pachter was een klein, tamelijk
gezette man, met een zeer regelmatig, vrij blank en innemend gelaat, en sprak zeer goed
zuiver uitgesproken Hollands.140 Als men hem daarvoor complimenteert, antwoordt hij
bescheiden dat hij het op school heeft geleerd en het niet zuiver spreekt, maar er zijn best
voor doet.
Na het bezoek aan de opiumkit merkte Van Maurik op dat het hem wat teleurgesteld
had, omdat hij had gedacht dat zo‟n gelegenheid „vrij wat onhebbelijker was‟, nadat zijn
verwachtingen hoog gespannen waren door het lezen van Baboe Dalima en andere
boeken. Een vriend zegt daarop dat het komt omdat „de fantasie van den schrijver een
beetje heeft meegeholpen om het tafereel luguberer, onzedelijker of wonderlijker te
maken‟.141 Van Maurik kon er zelf trouwens ook wat van, als we zijn beschrijving lezen
van de opiumkit. Eerst is er een „smerig, nauw gangetje‟ leidend naar een niet al te grote
ruimte, laag van verdieping „en met vuil-witte muren‟.142 Er hing in de ruimte een
zoetachtige, benauwde, vieze reuk van de rook, en het gehele lokaal was doortrokken van
een walgelijk stroperige geur, de muren zonder versiering waren bedwalmd en vettig
aangeslagen. Een paar vieze, lelijke gladakkers schurkten hun rimpelige huid tegen de
voetstukken van de baleh-balehs, een kat stond tegen ze te blazen en er was ook een kooi
van riet en bamboe waarin een tortelduif zat.143 De pachter wees op enkele geregelde
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gasten, maar die waren niet zijn beste klanten. Zijn beste klanten zaten meestal in hun
eigen huizen. Een Chinees kocht wel voor vierhonderd gulden tjandoe (bereide opium)
per maand.144
In tegenstelling met het bezoek aan de opiumkit, vond Van Maurik de
kennismaking met Mak Pak Soen hoogst aangenaam en ondervond hij „dat ons oud
Hollandsch gezegde “een rare Chinees” op hem niet van toepassing is, tenzij men het
woord raar als synoniem met zeldzaam wil gebruiken‟. Mak Pak Soen was bijzonder
beleefd en was zelfs zo voorkomend, dat hij de schrijver enkele dagen later een mooie
opiumpijp met toebehoren schonk als aandenken, met de opmerking dat hij hoopte „dat
meneer hem nooit zou gebruiken!‟145
In Soerabaja bezoekt Van Maurik het huis van de vriendelijke, geduldige luitenantChinees The Toan Ing, wiens familie al sinds generaties in Indië woont. Van Maurik
heeft drie pagina‟s nodig om het huis te beschrijven. Een Chinees huis, schrijft hij, ziet er
anders uit dan een regentswoning, vooral wat inrichting betreft. Het heeft een vrolijker
aanzien en ziet er Europeser uit. Het huis van de luitenant-Chinees is niet echt typisch
Chinees, maar het is met smaak ingericht. Het is „bijna Europeesch, weelderig en met
eenigen smaak gemeubileerd, keurig gedrapeerd met élégante portières en lambrequins‟.
De binnenzaal heeft een plafond dat beschilderd is door een zekere Weijermann, een
jongeman die in het weeshuis te Samarang (Semarang) zijn opleiding genoot. De zaal is
buitengewoon rijk gemeubileerd. „Menig museum kan niet zooveel prachtig beeldhouwen snijwerk in ijzerhout, speksteen, ivoor, parelmoer, ebben- en palmhout aanwijzen, als
de particuliere vertrekken van Soerabaja‟s luitenant Chinees!‟ Sommige meubels zijn
buitengewoon kunstig gesneden. Ze zijn van de hand van de kunstenaar Poei Tjing Kik,
die later zijn talenten misbruikte door de gravures te maken voor valse bankbiljetten.
Jammer voor hem, voegt Van Maurik eraan toe, veranderde de justitie zijn
kunstenaarsloopbaan in die van een kettingganger.146
Over de tuin is Van Maurik veel minder te spreken, want hij staat vol met
„zonderling gegroeide en vervormde boomen, pagodes, Chineesche tempeltjes,
gedrochtelijke porceleinen en steenen standbeelden en groteske bronzen voorstellingen
van dieren, draken, goden en monsters‟. Het enige wat Van Maurik in die Chinese
dwerglandschappen waardeert is het taaie geduld waarmee de vervaardiger de boompjes
heeft gesnoeid en verminkt, zodat ze tenslotte, „als ouwelijke, maar gezonde gedrochtjes‟,
jarenlang kunnen voortleven. Het is nog steeds een geheim, schrijft hij, hoe die
zonderlinge, verkleinde bomen worden voortgebracht en daarom betalen de Chinezen
groote sommen voor een dergelijke welgeslaagde kreupele en kromme vegetatieproef‟.147 Misschien zou Van Maurik vreemd opkijken als hij wist dat men ook nu nog
veel geld over heeft voor dergelijke kreupele en kromme gedrochtjes.
De luitenant draagt nog een haarstaart. Vreemd is dat Van Maurik zegt dat hij
Europees gekleed is, terwijl hij die staart draagt en het verplichte Chinese baadje. Er staat
een foto bij het verhaal, waar hij op staat met een witte badjoe met Chinese kraag en
daarover een soort van jas, maar met een kleine reverskraag. Ook deze luitenant is zeer
beschaafd, hoewel hij geen woord Hollands spreekt. Een paar dagen na het bezoek aan de
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luitenant-Chinees, ontvangt Van Maurik zijn portret en naamkaartje, met een souvenir
bestaande uit een tweetal stenen Hindoe-beeldjes, die Van Maurik in zijn tuin bewonderd
heeft.148
Justus van Maurik was in Indië om een markt te zoeken voor zijn sigaren. Hij zal gidsen
gehad hebben die hem rondleidden door de steden die hij bezocht, en die waren er
waarschijnlijk niet op uit de mensen die zij aan hem voorstelden in een kwaad daglicht te
stellen. De enige Chinezen met wie hij echt kennismaakte kwamen, naar kan worden
aangenomen en te oordelen naar zijn verhalen, slechts uit de bovenlaag. Dat waren de
rijke Chinese pachters en officieren. Over hen – ze waren zijn prospectieve klanten en ze
waren het Nederlands allemaal machtig, dus ze konden lezen wat hij over hen had
geschreven – kon hij vanzelfsprekend geen slechte dingen schrijven. Wat hij uiteindelijk
over hen vertelde was enkel de charmante buitenkant. Het enige wat hij walgelijk zei te
vinden was de opiumkit die hij bezocht, maar daarin kon hij het voorbeeld gevolgd
hebben van M.T.H. Perelaer, die in Baboe Dalima met opzet een weerzinwekkende
beschrijving van een opiumkit maakte. Perelaer had een missie, hij wilde de lezers met
zoveel afschuw vervullen dat zij gemotiveerd raakten een einde aan de opiumpacht te
willen maken. Van Maurik had die missie niet, maar wilde zijn lezers waarschijnlijk niet
teleurstellen.
Wat Rush bij Perelaer en Groneman opmerkte, namelijk dat zij boeken schreven die
interessant waren omdat ze daarin een schets gaven van hoe de Chinese gemeenschap in
die tijd woonde en werkte, is ook duidelijk bij Van Maurik. De huizen van de officieren
die hij bezocht, en vooral hun tuinen die hij afschuwelijk vond, worden in alle details
voor de lezer uitgetekend, van de Chinese operavoorstelling die hij zag (en waar hij niet
van kon genieten) krijgen we een kleurrijk beeld, compleet met alle geluiden die erbij
horen, de sfeer tijdens de ophanging van een Chinese moordenaar wordt zo verteld dat we
het gevoel krijgen zelf tussen de vele toeschouwers op het plein voor het stadhuis in
Batavia te staan. Kleine bijzonderheden, zoals die over de meubelmaker tevens
geldvervalser die voor zijn creativiteit gestraft werd met dwangarbeid, maken het boek
nog interessanter. Maar het geheel mist dieptegang, wat Van Mauriks lezers ook niet
verwacht zullen hebben. Juist door de oppervlakkige, lekker lezende verhalen is
Indrukken van een “Tòtòk” zo‟n populair boek geworden.
4.3.4.5. De moderne opium- en vrouwensmokkelaars in Opium-Kongsi ‘De
Rode Draak’ (B. Schrauwen 1946) en Halfbloed (Johan Fabricius 1946)

Nono Remrev is de chauffeur van de opiumsmokkelaar Jan Tan. De alwetende verteller
in Opium-Kongsi „De Rode Draak‟ bekijkt de gebeurtenissen vaak vanuit Nono Remrevs
gezichtspunt. Zo weten we wat Nono over Jan Tan denkt, behalve dat hij energiek en
zelfbewust is:
Sympathieke snuit had hij wel en zo op het eerste gezicht zou je denken, dat het een
Europeaan was, zo weinig Chinees had hij over zich: meer een Indische jongen eigenlijk.
Er waren genoeg Indische jongens met waarschijnijk een of andere Chinese voorouder,
die er net zo Chinees – of weinig Chinees, hoe je het maar bekeek – uitzagen als mijnheer
Tan.149
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Maar het zit Nono niet helemaal lekker, en dat komt vooral door Jan Tans vreemde
ogen, waar hij een beetje bang voor is. Het zijn „peinzende ogen met een glans van koud
staal‟.150 De verteller weet wat Nono niet weet, namelijk dat
die harde rusteloze blik in Tan‟s overigens stille en wat sombere ogen wezen op een
onevenwichtig karakter, op de wilde kleur van zijn temperament; dat die opvlammende
uitdrukking van het koude, zich onbespied wanende, gelaat gevoelens van rebellie,
heerszucht en triomph uit zijn begerige gedachten verrieden.151

Volgens de verteller zijn het die ogen, die zijn studievrienden in Nederland van hem
vervreemd hadden en die de tot zijn exotische verschijning aangetrokken meisjes
beangstigd hadden. Jan Tan mislukte totaal in zijn studie en werd door zijn teleurgestelde
vader, een succesvol fabrikant van kretek-sigaretten,152 teruggeroepen naar „zijn vreemde
vaderland‟, Java. Jan heeft een jongere zus, Mary, in wiens gezelschap hij een totaal
ander mens is dan de kille persoon aan wie Nono gewend is geraakt. Hij is dan charmant
en vrolijk.
We leren dat er nog een opiumregie was op het moment dat de gebeurtenissen in dit
verhaal plaatsvonden. Maar opiumschuivers kregen niet genoeg opium van de regie en
voldeden aan hun behoefte door opium van De Rode Draak te kopen. De opium werd
geplant en gefabriceerd in China, in onbereide vorm naar Indië ingevoerd en clandestien
verwerkt tot consumptie-opium. Er was een anti-opiumvereniging die geleid werd door
Mr. Liem A Kwan, een bekend Soerabaiaas advocaat en procureur. Binnen de gelederen
van de opiumrecherche was er ook een Chinese hoofdresercheur, Han Tik Sie.
In een politieroman horen mooie meisjes, en die zijn er dan ook. Ze werken in de
exclusieve club “May Hua”. Het zijn de mooiste meisjes van Shanghay en Hongkong,
door Jan Tan naar Indië gehaald als wettige echtgenotes van Chinese zeelieden of
Chinese mannen in Indië. Een van hen is „Baby‟, en Nono raakt helemaal in de ban van
deze mooie Chinese. Hij wil haar zelfs meenemen, „weg uit dit misdadigershol‟, maar zij
steekt hem neer. Later blijkt dat zij de echtgenote is van Liem A Kwan, die op het einde
van de roman bekent dat hij al die tijd het hoofd van De Rode Draak was. Jan Tan wordt
dodelijk getroffen door een kogel in de onvermijdelijke schietpartij met de politie. Maar
voor Nono is dit het begin van een nieuwe toekomst. Mary‟s vader helpt hem aan een
baan, maar niet voordat hij belooft dat hij bereid zal zijn helemaal van onderaf te
beginnen.
In de epiloog schrijft Schrauwen dat zijn boek „geen enkele aanklacht beoogt tegen
enige bevolkingsgroep van het toen zo onbezorgd en sociaal-harmonisch levend Java,
ook al moesten alle misdadigers in dit verhaal nu eenmaal Chinezen zijn‟.
Boeng is de hoofdpersoon in Halfbloed van Johan Fabricius. Hij komt in contact met een
„nogal lugubere kleine oude Indo‟, Di Pinedo, „leelijk als een chimpansee‟.153 Hij wordt
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dan ook Si-Monjet genoemd. Samen proberen ze Tan Tsjoen Ling, de Chinees die
Boengs ex-vriendin als bijzit heeft, een hak te zetten, want met hem heeft Si-Monjet ook
nog een appeltje te schillen. Hij vermoedt dat Tan opium smokkelt en wil hem daarop
pakken. Over Chinezen en opium zegt Si-Monjet: „welke Chinees, die met opium
eenmaal rijk is geworden, kan er mee uitscheiden? Al was het alleen nog maar terwille
van de sport‟.154 Blijkbaar was het beeld van de opium-Chinezen niet veranderd. Na vier
nachten op wacht gezeten te hebben ontdekken Boeng en Si-Monjet dat Tan geen opium
smokkelt, maar meisjes. Twee van zulke zeer jonge Chinese meisjes zien zij in het
bordeel.
We kunnen ons verwonderen over de „verontschuldiging‟ van Schrauwers, dat de
booswichten in De Rode Draak „nu eenmaal Chinezen moesten zijn‟. Het lijkt dus iets
onontkoombaars. Bedoelt hij dat geen enkele andere groep die rol kan vervullen, of
verwijst hij naar de historische „werkelijkheid‟, waarin opiumsmokkelaars (en
bordeelhouders) altijd Chinezen zijn? Dit beeld van de Chinezen wordt trouwens ook
geschetst in Halfbloed.
Het verschil tussen Jan Tan en Liem A Kwan in De Rode Draak en Tan Tsjoen Lin
in Halfbloed is dat de eersten beschaafd zijn. Jan Tan is academisch wel een
mislukkeling, maar dat wordt gecompenseerd door zijn bijna-Europese of in ieder geval
nauwelijks als Chinees herkenbare uiterlijk. Bovendien heeft hij een uiterst charmante
zus en, maar dat weten we pas aan het slot van het verhaal, een wijze vader. Liem A
Kwan is een respectabel man, maar een booswicht. Hij en Jan Tan lijken veel meer op de
gladde triade-Chinezen in hedendaagse Hongkong-films dan op de Chinese
opiumpachters en -smokkelaars in Indië vijftig jaar eerder. Tan Tsjoen Lin daarentegen
wordt, althans door Boeng en zijn grootmoeder, die hem haten, als een verre van
aantrekkelijke man voorgesteld, al rijdt hij in een glimmende rode Mercedes.
Terloops zij opgemerkt dat in een andere detectiveroman, namelijk Het graf van
den Mammon (1943) door Boekan Saja (dat betekent: Niet ik; pseudoniem van C.W.
Wormser) twee jonge Chinezen die wel wat lijken op Jan Tan – ze zijn opgeleid op de
HBS in Bandoeng en daarna op de Landbouwschool te Wageningen – schuldig worden
bevonden aan geldvervalsing. Het is niet zo erg dat ze ook nog iemand vermoorden; de
moord in deze roman heeft een Nederlander op zijn geweten. In deze roman is er een
Indo-Europeaan die ook in het complot zit, maar vergeven kan worden omdat hij
„gedwongen door omstandigheden‟ aan de misdaad heeft meegedaan. Zijn vader, een
Nederlander met veel invloed, heeft hem erkend en het lukt hem een goed woord te doen
voor zijn zoon bij de politie. De toon is die van „Nou ja, het is niet goed wat hij gedaan
heeft, maar hij is eigenlijk een goede jongen, dus vergeeft u het hem maar‟, hetgeen ook
gebeurt.
4.3.5. Samenvatting

Behalve Halfbloed en Opium-Kongsi „De Rode Draak‟ is het literair proza dat in dit
subhoofdstuk besproken is, geschreven tussen 1880 en 1900. Een periode waarin negatief
werd gedacht over de Chinezen, lees: pachters, meer speciaal opiumpachters. Het is niet
toevallig dat die negatieve gedachten aanwezig zijn in de teksten van degenen die de
strijd aanbonden tegen de opiumpacht, en dus ook tegen de Chinese opiumpachters. De
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opiumpacht was een dilemma: de inkomsten van de pacht waren niet gering, maar opium
was een plaag voor de inlandse gebruikers. De pacht beëindigen was een oplossing die
voor de hand lag, maar waarmee moest het verlies dan gecompenseerd worden?
Perelaer, het is al verschillende keren gezegd, had een bepaald doel voor ogen. Dat
doel was eigenlijk hetzelfde als dat van Groneman: hij wilde stemming maken tegen de
opiumpacht, en daarvoor moest hij de Chinese opiumpachters in een kwaad daglicht
stellen. Maar evenals Groneman in zijn werken, uitte Perelaer in Baboe Dalima ook
zware kritiek op de omkoopbare, eerzuchtige Nederlandse ambtenaren, in de figuur van
resident Van Gulpendam. We kunnen ons afvragen of Baboe Dalima inderdaad heeft
bijgedragen tot het stopzetten van de opiumpacht, maar in ieder geval komt in de roman
boontje om zijn loontje. Alle aterlingen komen op een akelige manier aan hun einde.
Behalve de opiumpachter zelf. Heeft Perelaer vergeten hem dood te laten gaan, was Lim
Yang Bings inborst niet slecht genoeg in vergelijking met die van zijn zoon, of heeft
Perelaer hem met opzet laten leven om aan te tonen dat het geen eenvoudige zaak was om
zomaar een einde te maken aan wat hij beschouwde als een pest voor het volk?
In Gronemans beschrijving van de problematiek zien we wie in zijn ogen de
schuldigen zijn aan de achteruitgang in de economie tegen het einde van de negentiende
eeuw: de Javanen die als kinderen zijn, niet denkend aan de dag van morgen; de
verdrukkers, waarmee hij niet anders dan de Nederlanders kan bedoeld hebben; de
Javaanse hoofden, die de bevolking allerlei herendiensten oplegden en daarvoor niets
betaalden, maar vooral: de Chinezen die niet alleen de Javanen zouden overheersen, maar
ook de Nederlanders. Hij zegt wel dat hij niet alle Chinezen aan elkaar gelijk stelt, en dat
hij weet dat er Chinezen zijn die eerlijkheid en goede trouw paren aan arbeidzaamheid en
werkkracht,155 maar vervalt daarna toch weer in stereotypering en noemt zeer vele van de
duizenden singkehs die naar Java komen een vloek voor de Javaan.156
Er zijn ook wel berichten over goede Chinezen in de Onuitgegeven en uitgegeven
Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche belangen van
Groneman, die vier jaar later werd uitgegeven dan Een kètjoegeschiedenis: „Uit Brebes
wordt al van hongersnood gewaagd. De rijst ontbreekt daar, en geld, om andere
levensmiddelen te koopen, heeft een groot deel der bevolking er niet. Sedert anderhalve
maand worden 400 hongerlijders daaglijks door enkele Chineesche rijsthandelaren
gevoed‟.157 Dit goede bericht wordt meteen gevolgd door een ander, over Chinezen die
speculeren in rijst en de prijzen zodanig opgevoerd hebben, dat de kleine man niet meer
bij machte is om rijst te kopen.
Reactie van de brievenschrijver: „Dat klinkt meer… chineesch dan „t eerste bericht,
ofschoon ook dit waar kan zijn. Er zijn liefdadige Chineezen, evenals er niet-liefdadige
Javanen bestaan. Van ons ras spreek ik niet. Maar gastvrijheid en mededeelzaamheid zijn
onder de Javanen zoo gewoon, dat men er niet over spreekt of schrijft, en van
mongoolsche liefdadigheid zonder bijbedoeling, of jegens anderen dan zich zelf, gewaagt
men wel.‟158
We herinneren ons dat vooroordelen nauw verbonden zijn met de manier waarop
leden van de binnengroep en buitengroep elkaars gedrag verklaren. Negatieve daden van
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buitengroepsleden worden gezien als veroorzaakt door innerlijke factoren terwijl
menslievend gedrag door de buitengroep wordt gecommentarieerd met „nou ja, er zijn
altijd uizonderingen op de regel‟. Omgekeerd wordt datzelfde positieve gedrag door de
binnengroep beschouwd als iets dat intern bepaald is.159 In dit geval behoren de Chinezen
vanuit het oogpunt van de briefschrijver tot de buitengroep. Sterker nog: de Chinezen zijn
de vijanden. De haat tegenover de Chinezen is vooral ingegeven omdat hij ze ziet als
vijanden van de Nederlanders en niet alleen van de Javanen. Hij ziet aankomen dat de
Chinezen de Nederlanders verdringen uit Indië, en „dát zullen wij, dat zullen ook andere
en machtiger europeesche mogendheden dan wij zijn – nooit dulden! [...] Wij deden en
doen niet, wat gedaan zou kunnen en moeten worden om zulk een noodlot af te wenden.
En toch – zouden de zonen onzer koloniënwinnende voorvaderen (wij hebben die kunst
blijkbaar verleerd) zoo verbasterd, zoo machteloos geworden zijn, dat we ons tegenover
zulke vijanden niet meer zouden weten te handhaven?‟160 Het is merkwaardig dat de
schrijver het koloniseren als een kunst beschouwt. Maar het is begrijpelijk dat hij daarom
de Chinezen, die hij vreest als kolonisten en kolonisators, als rivalen en als vijanden
beschouwt.
Aan de andere kant sympathiseert hij zo met de Javanen dat hij zichzelf beschouwt
als behorende tot die binnengroep.161 Hij leeft zich zo in in de gevoelens van de Javaaan,
althans, diens vermeende gevoelens, dat hij de Chinees niet alleen maar een indringer en
een vreemdeling noemt, maar ook een kâfir (een ongelovige, dat wil zeggen iedereen die
geen moslim is of zich niet tot de Islam wil bekeren; wordt ook als scheldnaam gebruikt):
„‟t Is hard alles te verliezen wat men bezit, huis en huisraad, kleeding en tooi; en te
hongeren met vrouw en kinderen, terwijl de indringer, de vreemdeling, de kâfir, leeft en
welvaart van den woeker, waarmede hij den zwakkeren inlander belast en vervolgt, in
zijn macht houdt en uitzuigt, totdat deze niets meer bezit‟.162 Het is dan ook de schuld
van de Chinezen zelf, als er een singkèh wordt gelyncht, immers
ook het geduld van een Javaan kan uitgeput, en zijn ergernis gewekt en tot daden en
wandaden geprikkeld worden, die strafbaar zijn voor de wet, maar begrijpelijk voor een
onpartijdig menschelijk oordeel. […] Ergernis en haat tegen den sluwen geldjager waren
lang genoeg gevoed, om die tot een uitbarsting te brengen, en „t weinige, wat daartoe
aanleiding kon geven, werd door den zelfzuchtigen woekeraar aan alles wat vooraf was
gegaan, toegevoegd. En dat hij toen door den man, die hij beroofd en verarmd had, en
diens even onbarmhartig belaagde buren gelyncht werd – hij had het te wijten aan eigen
schuld, aan de onmenschelijke hebzucht, die den chineeschen indringer – en helaas niet
163
hem alleen, maar zeer zeker bovenal – kenmerkt.

J.W. Young heeft een andere achtergrond dan Perelaer en Groneman. Young was
tolk voor de Chinese taal en buitengewoon goed bekend met de Chinese samenleving en
het reilen en zeilen van de Chinese handelsbedrijven. Hij zal zijn inspiratie hebben geput
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uit wat hij rondom zich heen zag gebeuren en wat hij daarover uit hoofde van zijn beroep
had gelezen. Om een voorbeeld te noemen: beide opiumpachters in zijn verhalen zijn
royaal met geschenken voor de Europese en inlandse hoge ambtenaars. Onder de luchtige
toon van Youngs verhalen over haatdragende pachters en officieren, die elkaar vaak op
ridicule wijze een hak zetten, schuilt wel degelijk kritiek op hun manier van handelen en
handeldrijven. Uiteindelijk laten zijn verhalen zien dat Chinezen hoe dan ook Chinezen
zijn, ook al is de een peranakan en de ander een singkeh, en als Chinees doe je er het best
aan Chinees te blijven.
Justus van Maurik geeft de indruk dat hij op zijn reizen voortdurend uitkeek naar
iets vertrouwds. De huizen vindt hij mooi omdat ze op Europese huizen lijken, de tuinen
afschuwelijk omdat ze in niets lijken op Europese tuinen, zelfs Chinese kleding ziet hij
als „Europees‟. Hij geeft vaak aan of iemand goed Nederlands sprak, en dat is bij de
belangrijke Chinezen die hij ontmoet inderdaad het geval. Het beeld van deze Chinezen is
zonder uitzondering positief – ze zijn beschaafd, beleefd en voorkomend.
In de werken van Perelaer en Groneman echter, lopen Chinezen rond die als
buitengewoon onaantrekkelijk worden beschreven. Ze zijn dik en vet, ze lachen niet maar
grijnslachen op een afzichtelijke, gemene manier. Ze hebben een gele, fletse gelaatskleur,
harde trekken en gluipende schuinstaande ogen. Ze zijn lafhartige booswichten met een
verdorven gemoed en een grenzeloze hebzucht, die op een verachtelijke manier hun
macht misbruiken. Ze kopen ambtenaren om, niet alleen met geld maar ook met dure
geschenken. Het zijn onbarmhartige, gewetenloze fortuinzoekers die alles doen om geld
te verdienen, ook al storten ze daarmee volstrekt onschuldige inheemse mensen in het
verderf. Ze verkrachten lieflijke jonge Javaanse meisjes en hebben voor het bevredigen
van hun lage hartstochten veel over. Ze zijn indringers die huizen als paleizen bouwen op
plaatsen waar zij volgens de wet niet mogen wonen. Pronkzuchtig als ze zijn, houden ze
ervan grote feesten te houden en belangrijke Nederlandse ambtenaren daarop uit te
nodigen. Groneman schrijft de Chinezen ook goede eigenschappen toe: ze zijn
werkkrachtig en geschikt voor elke arbeid, ze munten uit in oordeelsvaardigheid, bezitten
volharding en geduld en kunnen van zeer weinig leven. Maar juist daardoor zijn ze
gevaarlijk voor de Javaan, die Groneman als „verstandelijk veel minder ontwikkeld‟ en
lichtgelovig tekent.
Wat De Rode Draak (1946) van Schrauwen anders maakt dan Baboe Dalima (1886)
van Perelaer is dat de misdadigers in eerstgenoemde roman een ander uiterlijk hebben
meegekregen dan de boeven in Baboe Dalima. De eersten hebben een respectabele
positie in de maatschappij en zijn, door hun opleiding, beschaafd. Jan Tan is bovendien,
naar zijn naam te oordelen, gelijkgesteld met Europeanen. Maar bij hem is een
tegengewicht nodig. Daarom krijgt Jan Tan naast zijn sympathieke uiterlijk een dubbele
persoonlijkheid aangemeten. De opiumsmokkelaars zijn met hun tijd meegegaan, maar ze
zijn nog altijd Chinezen. Het uiterlijk van Jan Tan mag dan wel aangenamer zijn dan dat
van zijn voorgangers, maar ook hij heeft begerige gedachten en koestert gevoelens van
rebellie, heerszucht en triomf. De vrouwensmokkelaar Tan Tsjoen Lin in Halfbloed
(1946) is eveneens met de tijd meegegaan. Terwijl de opiumpachters en -smokkelaars in
vroeger proza in prachtige koetsen reden, getrokken door vurige (meestal zwarte)
paarden, rijdt hij in een rode, glimmende Mercedes. Voor de rest is hij echter even
afstotelijk als zijn voorgangers.
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Baboe Dalima was een tendensroman,164 Indrukken van een “Tòtòk” was „een
opgewekt en oppervlakkig reisboek‟.165 Maar beide boeken tonen, samen met Gronemans
brieven, de verhalen van Young en de romans van Schrauwen en Fabricius, waardevolle
facetten van het beeld van de Chinese pachters, officieren en opiumsmokkelaars in een
samenleving die merkwaardige overeenkomsten vertoont met de maatschappij in de
Archipel meer dan een halve eeuw later.
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4.4.

Koelies: ‘Een treurige geschiedenis van lijden en onrecht’

4.4.1. Inleiding

Een „koelie‟ wordt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal verklaard als een
gekleurde arbeider, in Oost- en West-Indië voor allerlei diensten gebezigd, vooral voor
zwaar lichamelijk werk. In het bijzonder duidt het woord de arbeiders aan die werkzaam
zijn op ondernemingen van landbouw, mijnbouw en nijverheid.1 Op een plantage wordt
de Chinese opzichter, die zelf ook koelie is geweest, „tandil‟ genoemd. Een inheems
opziener noemde men „mandoer‟. Bij hoge uitzondering gebeurde het wel dat een
Javaanse vrouw mandoer werd.2 De opzichters waren middelaars tussen bedrijfsleiding
en werkvolk.3
Er komen vier soorten Chinese koelies voor in het literair proza dat besproken zal
worden: zij die op de plantages werkten, in de mijnen, in de stad en in de zogenaamde
panglongs, waarmee houtkapperijen en branderijen van houtskool bedoeld worden. We
hebben het daarbij over koelies op Sumatra en Kalimantan (vroeger Borneo genoemd).
Koelies kwamen op Java niet voor, tenzij daarmee beginnende klontongs bedoeld worden
die hun eigen koopwaar droegen. Als een klontong een drager konden betalen was die
drager een Javaan en geen Chinees. Op Sumatra, met name in de stad Medan, verdienden
veel Chinezen de kost door een riksja te trekken. Zij werden vaak ook „koelies‟ genoemd.
De plantagekoelies werkten op tabaks- of rubberplantages in Oost-Sumatra. De
tabaksplantages produceerden de wereldberoemde Deli-tabak. De mijnkoelies werkten in
de tinmijnen van Bangka (in de Nederlandse spelling: Banka), Belitung (Billiton) en
andere eilanden zoals Singkep. Aan deze mijnkoelies, hun geschiedenis en de literatuur
die over hen geschreven is, werd evenals aan de Chinese gouddelvers in WestKalimantan (de voormalige Westerafdeling in Borneo) in een vorig subhoofdstuk
aandacht besteed. De panglongs waren gevestigd aan de Oostkust van Sumatra en
stonden alle onder beheer van Chinezen.
Plantage- en mijnkoelies liet men vanaf het midden van de tweede helft van de
negentiende eeuw overkomen uit het buitenland, eerst uit Singapore en Malakka, daarna
uit China zelf. De grote meerderheid bestond uit Hakka‟s en Teochius. Volgens een
schatting van de historicus Victor Purcell, die veel over China en de Chinese diaspora in
Zuidoost-Azië heeft geschreven, waren er ongeveer 200.000 Hakka‟s in het gebied waar
de volkstelling van 1930 werd uitgevoerd, van wie 45.000 in Bangka en Belitung
woonden en werkten en 14.000 op de plantages in Oost-Sumatra.4 De meeste
mijnwerkers op Belitung waren in China geboren Hakka‟s die inscheepten in de vier
belangrijkste vertrekhavens in Zuid-China: Hongkong, Kanton (nu Guangzhou), Amoy
(Xiamen) en Swatow (Shantou).5 De aantallen van de Teochius worden niet genoemd. De
volkstelling van 1930 waarop Purcell zijn schatting baseerde, maakte geen onderscheid
tussen de verschillende Chinese stammen.6 Purcell meldt wel dat de meeste Teochius
groentetelers waren, maar in Oost-Sumatra voornamelijk als koelies op de
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tabaksplantages werkten en daar blijkbaar bijzonder geschikt voor waren. Verder was er
een belangrijke groep van Kantonezen onder de mijnwerkers op Bangka.7
4.4.2.

Historische achtergrond

In dit overzicht zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de geschiedenis van met
name de tabaksplantages en de tabakskoelies in Oost-Sumatra. Voor het overzicht is als
belangrijkste bron gebruik gemaakt van Koelies, planters en koloniale politiek (1987), de
verhandeling van Jan Breman, deskundige op het gebied van arbeidsverhoudingen in
Azië. De tweede druk, die ik gelezen heb, verscheen in 1992. Bij de verhandeling zijn
twee geschriften gevoegd, De millioenen uit Deli van Mr. J. van den Brand (1902)
waarin allerlei wantoestanden op de plantages aan de kaak worden gesteld, en het rapport
van J.T.L Rhemrev (1903), Officier van Justitie, van een onderzoek dat hem was
opgedragen naar aanleiding van de aanklacht van Van den Brand. De geschiedenis van de
koelies in Sumatra is weinig mensen bekend en zal daarom uitgebreid worden besproken.
4.4.2.1.

De plantages in Oost-Sumatra

Hoe verschillend ook van de mijnkoelies op Bangka, de toestand waarin de
plantagekoelies in Oost-Sumatra zich bevonden was niet veel beter. Bremans boek kwam
uit, zo staat in de tweede druk waarin reacties op de eerste druk zijn opgenomen, „op een
moment dat met mildheid en welwillendheid op het koloniaal verleden leek te worden
teruggezien‟ en viel daarom uit de toon. Volgens Breman konden lezers die zich hadden
laten leiden door de nostalgische tempo-doeloebeeldvorming van die tijd „niet anders‟dan
sceptisch of zelfs vijandig reageren. De schrijver van een ingezonden brief aan NRC
Handelsblad beschuldigde Breman ervan onwetenschappelijk te handelen door excessen
op te rakelen die zich zo lang geleden hadden voorgedaan.8 Deze betroffen de
mishandeling van koelies aan Sumatra‟s Oostkust (vervolgens: SOK), met name op de
tabaksplantages.
Breman beschuldigt de toenmalige autoriteiten van onwil om kennis te nemen van
de keerzijde van dit onderdeel van het koloniaal bedrijf, namelijk het lijden van het
Aziatische werkvolk op grootlandbouwondernemingen onder westerse leiding. Het beeld
zoals dat zich in de conventionele geschiedschrijving heeft voorgedaan is „doortrokken
van eerbetoon aan Nederlandse en andere Europese planters-pioniers die met ongekende
daadkracht en doorzettingsvermogen de Aziatische jungle in welvarende
landbouwgebieden hebben veranderd‟. De strekking van dit „daar-werd-wat-grootsverricht‟-epos is volgens Bremans betoog de koloniale versie van wat tegenwoordig als
„waarachtig ontwikkelingsbeleid‟ zou worden aangeprezen.9 Ook in de literatuur dringt
het beeld van de planterpioniers als helden of, in de woorden van essayist Rudy
Kousbroek het „harde-werrekers-en-ruwe-bolster-blanke-pitttenproza‟, zich aan de lezer
op.10
Er was geen sprake van een kritische herwaardering in de publieke meningsvorming
over de werkelijkheid overzee. Wat er wel was, was integendeel „verdringing van de
werkelijkheid‟.11 Zelfs een eeuw later werden er nog excuses gezocht en gevonden voor
7
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de gebeurtenissen in Deli. Breman kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat het
aanvoeren van de excuses meer voortkomt uit de behoefte tot vergoelijking, dan uit de
wens om door het aanbrengen van nuances de objectiviteit te dienen. Het feit dat Jacob
Nienhuys, de grondlegger van de Deli Maatschappij, halsoverkop de oostkust van
Sumatra moest verlaten om een aanklacht wegens het doodgeselen van zeven koelies te
ontlopen, wordt goedgepraat omdat het immers voorkwam tijdens de ontginningsjaren,
die uitermate gewelddadig waren geweest. Bremans stelling is echter dat zulke
wreedheden zich niet alleen voordeden tijdens de pioniersjaren, maar ook nog later in de
negentiende eeuw.12
De door Rhemrev aangetoonde misstanden en terreur pasten naar Bremans
overtuiging in een patroon van racisme, waarvan de koloniale maatschappij rond de
eeuwwisseling was doortrokken.13 Op verbreking van het arbeidscontract, dat Aziaten
volgens de officiële voorstelling van zaken „uit vrije wil‟ aangingen, stond een door de
staat bekrachtigde poenale sanctie.14 Daarbij kwam ook nog de dagelijkse portie slagen
en schoppen en nog erger, die de blanke bazen toedienden aan de arbeiders.15
Pas later drong het tot de werkgevers door dat een betere behandeling van de
arbeiders uit economisch oogpunt aantrekkelijk was, en omgekeerd ontstond onder de
12
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arbeiders een zekere aanvaarding van de grondregels waarop de kapitalistische
bedrijfsvoering berustte. Wat de „zogeheten ethische politiek‟ betreft, in de praktijk
stuitte deze af op de overtuiging van vele gezagsdragers dat de Aziaat slechts met harde
hand tot vooruitgang kon worden gebracht, en zo bleef arbeidsdwang in Sumatra de
grondslag van het plantagebestel. De Arbeidsinspectie, die nota bene opgericht was om
bescherming te bieden aan het werkvolk, werd een instrument in de conditionering van de
koelies overeenkomstig de wensen en behoeften van de ondernemers. Zij fungeerde aldus
als een bondgenoot van het plantagekapitalisme.16
Slechts 5 percent van het werkvolk op de Sumatraanse plantages was in 1920 niet
door een contract gebonden. Fysiek geweld lag in het verlengde van arbeidsdwang. 17 Het
gebruik van geweld werd en wordt vergoelijkt; het zouden niet de Europese planters zijn
die de koelies mishandelden tot soms de dood erop volgde, maar de Chinese of Javaanse
voormannen. Dat is „een zienswijze die aansluit bij het bekende stereotype volgens welke
de beheerste hardheid van de westerling het moet afleggen tegen de meer intrinsieke
wreedheid van oriëntaalse volken‟, betoogt Breman. Dat verweer werd gebruikt om de
nadruk te leggen op de beschavende uitwerking die van het kolonialisme zou uitgaan. De
van geweld doortrokken verhouding tussen planter en koelie vormde volgens Breman een
extreme variant van de knechting van gekoloniseerde arbeid onder Nederlandse
heerschappij.18 De onderwerping nam op de plantages het karakter aan van een
aangepaste, moderne vorm van slavernij; de verhouding van superieure baas en inferieure
knecht had als grondslag de racistische ideologie die de koloniale samenleving
kenmerkte.
De poenale sanctie, die pas in 1942 werd afgeschaft, had veel aanhangers, onder
wie, volgens Breman, de schrijver A. Alberts, die als adjunct-controleur op het eiland
Madura in dienst van het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië was. Alberts stelt de
poenale sanctie voor als onvermijdelijk, voortvloeiend uit de onwil van de inheemse
bevolking om zich tot werk op de grootlandbouwondernemingen te laten pressen. Later,
schrijft Breman, werd er teruggekeken op het kolonialisme en werd de zelfvoldaanheid
gemengd met weemoed omdat aan het opbouwwerk in de tropen een einde was gekomen,
ergernis omdat het karwei voortijdig was afgebroken en zelfbeklag omdat erkentelijkheid
voor de geleverde inspanning uitbleef.19
4.4.2.2.

De brochure van J. van den Brand

De brochure De millioenen uit Deli door Mr. J. van den Brand, advocaat in Medan, deed
bijna een halve eeuw na Multatuli‟s Max Havelaar opnieuw een rilling door Nederland
gaan, aldus Breman. Korte tijd voor het verschijnen van de brochure, op 29 maart 1902,
voerde Van den Brand het woord op een vergadering in Medan waarin gediscussieerd
werd over het voor en tegen van arbeidsdwang ten behoeve van de
grootlandbouwondernemingen. Van den Brand veroordeelde de koelieordonnantie op
morele gronden.20
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Advertentie in de Sumatra Post en Deli Courant van 190221

Waarom werd er zoveel ophef gemaakt over de brochure? De beschuldigingen van
Van den Brand waren tenslotte niet nieuw, koelieschandalen werden regelmatig
besproken in de Tweede Kamer. Een eerste reden ziet Breman in de ontwikkeling van een
nieuwe koers in de politiek op dat moment, namelijk het voeren van een
welvaartsbeleid.22 Andere redenen moeten volgens hem gezocht worden in de inhoud en
strekking van de brochure zelf. Niet alleen de incidenten werden gemeld, maar er werd
ook een oorzaak gevonden in de werking van het stelsel van contractarbeid zelf. Behalve
dat de tekst literaire scherpte en brille had, was de toonzetting van het tractaat bovendien
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Uit: Peter Klein, Weerzien met Indië, nr. 17: Landbouw, 1994.
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religieus, appellerend aan het christelijk geweten van het Nederlandse volk.23 Ten slotte
keerde Van den Brand zich niet alleen tegen de werkgevers maar ook tegen het koloniale
bestuur, dat hij ervan beschuldigde gemene zaak te maken met de planters. Van den
Brand hekelde de werking van de koelieordonnantie met poenale sanctie en de hantering
ervan door de autoriteiten in het gewest. Het contract dat Chinese en Javaanse
arbeidskrachten sloten met ontvangst van een voorschot en dat hen verplichtte om
gedurende drie jaar te werken, omvatte een aantal bindende bepalingen die de
bijzonderheden van de te leveren prestatie stipuleerden. Er stonden straffen op
overtredingen, straffen die opgelegd waren door bestuursambtenaren die tegelijkertijd als
magistraten optraden. In zijn brochure stelt Van den Brand dat een beschuldiging tegen
een koelie al voldoende was om hem of haar onevenredig zwaar te straffen, terwijl
planters die hun arbeiders op de meest wrede en gruwelijke wijze mishandelden vrijuit
gingen zonder dat tegen hen justitiële stappen werden ondernomen. 24 Deze situatie zien
we beschreven in de „Deli-romans‟, waaronder Hans Tongka’s carrière (1898) van Délilah wel het duidelijkst de verhoudingen tussen „meesters‟ en „knechten‟ laat zien.
Van den Brand gaf een uitvoerige schildering van de terreur en uitbuiting waaraan
het werkvolk blootstond. Hij maakte gebruik van diverse kopjes en illustreerde zijn
tractaat met afdrukken tussen de tekst door van advertenties, overgenomen uit plaatselijke
kranten, waarin werkvolk werd aangeboden en, in dezelfde advertentie, slacht- en
trekvee.
De planters reageerden verwijtend op de brochure. Ze beschuldigden Van den
Brand ervan het bloeiende cultuurgebied aan SOK te gronde te willen richten. De oudresident van de streek vond de verhalen van Van den Brand schromelijk overdreven.
Maar al na enkele weken was de brochure uitverkocht en werd er een tweede druk
uitgebracht.25 In 1903 liet Van den Brand een vervolg verschijnen: Nog eens: De
millioenen uit Deli. Er werd tot een ambtelijk onderzoek overgegaan. Officier van Justitie
J.L.T. Rhemrev, werkzaam bij de Raad van Justitie, kreeg de opdracht een administratief
onderzoek in te stellen naar de mishandelingen en onwettige gevangennemingen van de
koelies. Medio 1903 kwam Rhemrev in Medan aan en tegen het einde van het jaar was hij
klaar met zijn onderzoek.26
4.4.2.3.

Het Rhemrev-rapport

Van den Brand had niet overdreven. Rhemrev trof toestanden aan die nog veel erger
waren dan door wie ook was vastgesteld of vermoed. Er bleek een systematiek te zijn
waarmee de geweldsuitoefening plaatshad, maar wat opmerkelijk was, was de
omstandigheid dat de gesignaleerde praktijken voor de buitenwereld verborgen konden
blijven. „Een treurige geschiedenis van lijden en onrecht‟, schreef de minister van
koloniën, A.W.F. Idenburg, op de eerste bladzijde van het rapport. Maar er werden geen
stappen ondernomen. De Kamer accepteerde de toezegging van de minister dat hij
maatregelen zou nemen om een einde te maken aan de geconstateerde misstanden bij de
koeliearbeid in Deli. Later kon geconcludeerd worden dat het bekend worden van de
23
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koelieschandalen het einde markeerde van de pionierstijd en het begin van ingrijpende
veranderingen. Maar wat in het verleden gebeurd was moest met de mantel der liefde
bedekt blijven, aldus Breman. Latere koloniale auteurs, zelfs degenen die een
geschiedenis wilden schrijven die het beeld van koelieschandalen en Deli-miljoenen weg
zou nemen, kregen geen toestemming om kennis te nemen van de uitkomsten van het
onderzoek van Rhemrev.27
Publicaties die Breman voor zijn onderzoek raadpleegde, droegen het karakter van
een plantersepos, „een verheerlijking van wat westerse ondernemerszin in tropisch Azië
vermocht‟. De reden daarvan was niet ver te zoeken: veel auteurs waren zelf oud-planters
of hadden een positie bekleed in de Deli Planters Vereeniging, aan het Oost-Sumatra
Instituut of aan het Tabaksbureau.28 Opmerkelijk is dat veel beheerders vóór de komst
van Rhemrev reeds naar Europa waren vertrokken.
Een voorbeeld van geweldpleging op koelies waarvan melding wordt gemaakt in
Van den Brands Millioenen van Deli en in het Rhemrev-rapport is de volgende. Op een
kleine onderneming zag de schrijver vijf Chinezen die weggelopen maar weer opgepakt
waren. Ze lagen naast elkaar op een mat op de grond, allen op hun buik. Op hun rug lag
een stuk wit goed. Hun rug en zij waren geheel bedekt met wonden, veroorzaakt door
slagen met bamboe van 3 à 4 cm middellijn, „wat de wreedste wonden maakt‟. Dat was
hun straf voor het weglopen.29 Het rapport vermeldt de ene na de andere geweldpleging
op koelies, niet alleen op Chinezen maar ook op Javanan, niet slechts op mannen maar
ook op vrouwen.
4.4.2.4.

Het ontstaan van de plantagesamenleving

De Agrarische Wet van 1870 markeerde het einde van het Cultuurstelsel op Java en de
overgang naar een tijdvak van liberalisme, en gaf tevens aan welke richting de nieuwe
politiek insloeg, namelijk het toegankelijk maken van de natuurlijke hulpbronnen voor
kapitaalbelangen uit het moederland.30
J. Nienhuys geldt als de grondlegger van de tabaksteelt waaraan SOK haar
wereldfaam te danken heeft. Hij kwam in 1863 naar Deli om zich daar als ondernemer te
vestigen. De mythe dat hij zo goed als eigenhandig het oerwoud dat hem omringde in
keurige tabakstuinen veranderde, is volgens Breman niet helemaal waar.31 Eerder had de
Sultan van Deli een zekere Said Abdullah naar Java gestuurd om te zoeken naar opkopers
van de 30.000 pikoel tabak die de bevolking volgens zijn zeggen jaarlijks produceerde en
om te verkondigen dat zijn opdrachtgever bereid was aan gegadigden grond af te staan
voor de teelt van dit gewas.32 Een van de personen die hierop afkwamen was Nienhuys.
In De aarde van Deli (1948) geeft Willem Brandt een sterk geromantiseerd beeld van dit
prille begin van de Deli-plantages. Nienhuys maakte volgens Breman gebruik van
27
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misleiding en bedrog bij het bemachtigen van grond in Deli in 1866. Hij bedroog niet
alleen de lokale bevolking, maar ook de koloniale ambtenaren.33
Bij het zoeken naar arbeiders werden de Bataks en de Maleiers ongeschikt
bevonden, of ze weigerden loonarbeid te verrichten. Nienhuys slaagde er toen in 120
Chinese koelies te engageren in Penang. Ze kwamen in zijn huis te slapen want er was
geen andere accommodatie. Ook de eerste controleur die in 1864 in Deli was benoemd
nam voorlopig zijn intrek bij Nienhuys.34 Naast Chinezen waren enkele honderden
Klingalezen van de kust van Coromandel in Brits-Indië, Siamezen en Javanen
tewerkgesteld.
De eerste Europeanen die zich als planters kwamen vestigen moesten het stellen
zonder de bescherming van een koloniaal bestuur. De uitbreiding van de Nederlandse
heerschappij over Sumatra vond heel geleidelijk en omzichtig plaats, opschuivend vanuit
het zuiden en westen van het eiland. Op Siak aan de Oostkust wapperde op sommige
plaatsen de Britse vlag. De commerciële banden met Penang, waar Chinese handelaren
een prominente rol speelden, waren hecht, en bij de Nederlanders heerste de angst dat via
deze Chinezen de Britse invloed zich verder zou uitbreiden. Dit was het doorslaggevende
argument voor de bezetting van SOK door Nederland.35
In 1872 woonden er slechts circa 75 Europeanen in het gewest, merendeels planters.
Het aantal plantages nam toe van 13 in 1873 tot 23 in 1874 en tot 40 in 1876. In 1876
waren er 7600 Chinese koelies. Er werkten in die tijd dus gemiddeld minder dan 200
Chinese koelies op een onderneming.36
Nienhuys keerde in 1870 terug naar Nederland en wees J. Th. Cremer, een
jongeman van 24 jaar, aan als opvolger. Deze bracht de Deli Maatschappij in de volgende
decennia tot grote bloei. Hij bracht de productie van 1870 tot 1883 van 1.315 tot 22.000
pakken tabak (158 kg per pak), het kapitaal groeide van 300.000 tot 2 miljoen gulden en
de jaarlijkse winst bedroeg gemiddeld 73 percent.37
De staf
In het begin trad het hoofd van een ploeg Chinese arbeiders (kongsi) op als aannemer, hij
kreeg een stuk grond toegewezen en hij nam al de zaailingen in ontvangst om die aan het
einde van de cyclus als volgroeide planten aan zijn opdrachtgever te verkopen. Omstreeks
1870 gingen de planters ertoe over om rechtstreeks een contract te sluiten met iedere
arbeider afzonderlijk.38
Alleen Europese ondernemers konden een landconcessie aanvragen, niet de
Chinezen. Chinese handelaren maakten al in de eerste jaren aanstalten om zich op de teelt
van marktgewassen toe te leggen (tabak, kokos, nootmuskaat), maar dat werd niet op
prijs gesteld door de westerse planters. Chinezen mochten niet van de mogelijkheid
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gebruik maken om handelsgewassen te verbouwen, zij mochten zich slechts als
groenteboer of varkensfokker vestigen.39
Na het afoogsten werd de grond nog een seizoen voor de verbouw van rijst aan de
bevolking teruggegeven om daarna voor een periode van 8 tot 10 jaar onbewerkt te
blijven.
Op een onderneming of kebon was het emplacement of etablissement het
middelpunt, gevormd door de administratiekantoren, de fermenteerschuur, de huizen van
de Europese staf, de loodsen waarin de koelies waren ondergebracht, de winkel of kedei
(ook wel geschreven als kedeh) en Chinese tempel, de stallen en andere
bedrijfsgebouwen. Het meest in het oog vallend was de bungalow waarin de
administrateur (de toean besar of grote heer) resideerde, op een centrale paats maar
tegelijkertijd onbereikbaar voor het werkvolk, geheel overeenkomstig de sociale
verhoudingen op de onderneming. Tegen het einde van de negentiende eeuw was er geen
planter-eigenaar meer, maar een beheerder-manager (de toean maskapai, soms zoals vele
andere verbasteringen uit het Nederlands op een andere manier gespeld), aangesteld door
een in het buitenland zetelende directie. In grote maatschappijen was er boven de
administrateur nog een hoofdadministrateur of superintendent (de toean kebon) die vanuit
Medan toezicht hield op de gang van zaken in een aantal ondernemingen. 40 Maar eerst is
iemand vele jaren assistent (een toean ketjil of kleine heer).
De staf was zeer heterogeen wat afkomst betreft, maar Indo-Europeanen maakten
weinig kans daarin te worden opgenomen.41 Kousbroek vermoedt dan ook dat Rhemrev
als Indo (zijn afkomst was duidelijk te zien aan zijn naam, een omkering van die van zijn
Europese [voor]vader) opzettelijk voor de wolven werd gegooid.42 Slechts blanke
stafleden die uiteindelijk weer naar het moederland teruggingen, konden toetreden tot de
bedrijfsleiding. Assistenten moesten een flink lichaamsgestel en een vaste wil hebben.
Nog belangrijker was dat zij een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid „naar boven toe‟
lieten zien en het vermogen om de arbeiders te disciplineren „naar onder toe‟. Een
assistent was bij uitzending 22-25 jaar oud. Vele onder hen waren mislukkelingen en de
zwarte schapen van hun familie. Het beeld dat van de asssistenten ontstond, was dat van
onervaren, ongemakkelijke klanten met weinig zelfbeheersing, die zich eigenlijk te goed
vonden voor het werk dat hun was opgedragen.43
Het was de assistenten tijdens de eerste zes jaren van hun verblijf niet toegestaan te
trouwen. Later kwam hierin verandering, maar in de praktijd duurde de ongehuwde status
van de beginnende assistenten voort. Pas vanaf 1922 werd het verboden om een dergelijk
trouwverbod op te nemen in het arbeidscontract van de assistenten. Breman acht het niet
onwaarschijnlijk dat de directie van de maatschappijen zich bij haar aanstellingsbeleid
liet leiden door de overweging dat de jonge assistent zonder gezinsverplichtingen
„energieker‟ zou optreden tegen het werkvolk dan oudere employés die uit angst voor hun
veiligheid een grotere bedachtzaamheid aan de dag zouden leggen.44
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Het corps van stafleden op de plantages groeide van 46 administrateurs en 69
employés in 1876 tot 403 administrateurs en 1953 employés in 1929. Tegen het einde van
de negentiende eeuw vervulden assistenten taken die in de begintijd door opzichters,
gerekruteerd uit de koelies zelf, werden verricht.45 Deze verandering had als achtergrond
de wens van de leiding om de controle op het bedrijfsgebeuren te versterken.46
De opzichters
De tandil en mandoer, zoals de opzichters genoemd werden, waren middelaars tussen
bedrijfsleiding en werkvolk. De ondernemingen hadden de werving van koelies al op een
vroeg tijdstip overgelaten aan commerciële kantoren, gevestigd in Penang of Singapore
voor koelies die geworven werden op de Overwal (de Straits). Later kwamen Zuid-China
en Java als aanvoergebieden op en werd steeds meer gebruik gemaakt van werfkantoren
in de daar gelegen havenplaatsen. Die hadden in het achterland een eigen netwerk van
agenten. Breman denkt dat de koelies niet als een ongedifferentieerde massa vertrokken,
maar dat er reeds in de wervingsplaats sprake was van een soort selectie van leiders.47 De
opzichters hadden groot belang bij de uitbreiding en vervanging van het werkvolk, niet
alleen omdat ze een zo groot mogelijk deel wilden hebben van de uitgekeerde commissie,
maar ook omdat zij greep wilden krijgen op de nieuwelingen die de plantages
binnenkwamen. De Chinese hoofdtandils gaven geld mee aan tussenpersonen, kheh-taus,
die vertrouwelingen van de hoofdtandils waren, om koelies te werven. In de strijd tussen
de Chinese geheime genootschappen om de hegemonie over de koeliepopulatie te
veroveren, speelden de hoofdtandils en tandils een prominente rol. De koloniale overheid
trad krachtig op tegen die genootschappen. 48
De opzichter nam een sleutelpositie in dankzij zijn redelijke bekendheid met de taal
van zijn superieuren. Hij kreeg ook ruimte om zijn ploeg te disciplineren, want dit
voorkwam een directe confrontatie tussen de assistent en zijn koelies. Hij was dus in de
werkelijke betekenis van het woord een middelaar, die verzekerd kon zijn van een meer
coulante behandeling bij het optreden van de assistent. Hij mocht bijvoorbeeld niet
uitgescholden worden in het bijzijn van zijn koelies, want dat zou gezichtsverlies
betekenen en de koelies zouden hun ontzag voor hun mandoer of tandil verliezen, met het
gevolg dat zij brutaler zouden kunnen worden in hun optreden zodat de opzichter meer
moeite zou hebben om zich te doen gehoorzamen. Een opzichter gebruikte aan de ene
kant terreur om zijn ploeg te disciplineren, maar hij droeg ook zorg voor zijn ploeg en
mocht zich in de respectvolle genegenheid van zijn ondergeschikten verheugen. 49 Een
opzichter vervulde aldus een dubbele rol, namelijk als vertrouwensman van zijn
superieuren en tegelijkertijd vertegenwoordiger van de ploeg arbeiders met wie hij
dagelijks optrok. Hij kleedde en gedroeg zich anders, om het met de woorden te zeggen
van W. Westerman, door Breman geciteerd: hij „had een potsierlijk Europees hoedje op,
een paar veel te grote schoenen en een stokje, en hij kon ook goed schreeuwen‟.50 De
algemene opvatting was dat een Chinees zich door dat laatste laat imponeren en daar
45
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respect voor heeft. De opzichter verbleef in de loods waarin de koelies (30-40 mensen)
waren ondergebracht en bij hem lag de verantwoordelijkheid voor de handhaving van rust
en orde. Mandoers dreven vaak een kleine handel en dwongen de koelies te kopen boven
de marktwaarde. Tussentijds zetten zij onder de leden van hun ploeg kleine leningen uit.
Als gevolg daarvan begonnen de koelies het nieuwe jaar vaak met een oude schuld. De
voorman kreeg geen vast loon, maar een commissie van 7,5 percent van de verdiensten
van zijn ploeg. 51
De tandil was verantwoording schuldig aan de hoofdtandil, die op zijn beurt tot taak
had inlichtingen te verzamelen over alles wat er onder het werkvolk omging. Daarover
moest hij rechtstreeks verslag uitbrengen aan de administrateur, die hem als zijn
rechterhand beschouwde. Hij hoefde zich niet bepaald met de cultuur te bemoeien, dan
wel met de Chinese zaken of perkara’s. De kleine tandils moesten hem geregeld op de
hoogte houden omtrent de geest die er onder de koelies heerste. Deze berichten liet de
hoofdtandil dan nogmaals door zijn eigen spionnen controleren, dit alles om oproeren te
vermijden. De hoofdtandil moest op zijn beurt ook nog rapport aan de administrateur
uitbrengen over het doen en laten van de assistenten.52
De hoofdopzichter kreeg 5-7 percent van het plukloon van alle koelies op de
plantage als vast deel van zijn inkomen, wat neerkwam op een bedrag van ongeveer 250
dollar per jaar. Daarbij kwamen verschillende nevenverdiensten, onder andere
„dankbaarheidsgeld‟ in de vorm van een regelmatige afdracht van de opzichters: de steun
van de hoofdopzichter moest worden gekocht, want hij had de aanstelling van de
opzichter mogelijk gemaakt. Op betaaldag kreeg hij een bedrag van acht- tot tienduizend
gulden.53 Hij had ook profijt van de gelegenheid die hij bood tot het beoefenen van het
dobbelspel. Daartoe kreeg hij vergunning van een Chinees die de speelpacht in de streek
in handen had. Op dezelfde manier kreeg hij ook inkomsten van de opiumverkoop. De
hoofdopzichter was niet zelden een gefortuneerd man, wiens macht en aanzien tot ver
buiten de onderneming bekend was. Koelies noemden niet de naam van de onderneming
waarop zij werkten, maar die van de hoofdopzichter. De hoofdopzichters stonden met
elkaar in contact om hun belangen te coördineren.54 Administrateur en assistenten gingen
tweemaal per jaar plechtig op bezoek bij de Chinese hoofdtandil. Op Chinees nieuwjaar
recipieerde hij thuis en onthaalde hij zijn gasten op royale wijze op een feestdronk en
voortreffelijk toebereid Chinees gebak. Wanneer de Chinese wayang speelde werd
eveneens een bezoek aan de hoofdtandil gebracht, die zijn gasten in de speelloods
ontving. Omgekeerd kwamen op 31 december de functionarissen op bezoek bij de
administrateur, en zette de Chinese hoofdtandil zijn huldebetoging kracht bij door te
middernacht een oorverdovend vuurwerk af te steken.55
Als gevolg van de woekerpraktijken van de opzichters onstond vaak onrust onder
het arbeiders, die op betaaldagen zoveel aan hun schuldeisers moesten afstaan dat zij
onvoldoende voor hun levensonderhoud overhielden. Ze verzochten, op instigatie van de
voormannen, verhoging van de voorschotten maar als dat niet werd ingewilligd legden ze
hun werk neer en ontstonden er oploopjes. Voortdurend toonden de planters zich beducht
51
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Breman 1992a, pag. 116.
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Breman 1992a, pag. 117.
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Gransberg 1943, pag. 214.
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voor het uitbreken van koelierellen. Een meer intieme persoonlijke verhouding zou
gewenst zijn, maar dat kon volgens Breman niet vanwege de onmogelijkheid voor een
Europees assistent om zich een van de Chinese dialecten of het Javaans eigen te maken.
Bemiddeling van de opzichters bleef nodig.56
Tussen het werkvolk en de bedrijfsleiding stonden behalve de opzichters ook de
klerken of krani‟s die op de kantoren van de onderneming als schrijvers werkzaam
waren. Deze waren Chinezen afkomstig uit Penang, waar zij onderwijs hadden gevolgd,
en verder combinaties van verschillende rassen waaronder Europese. In dat geval werden
ze „halfcasts‟ of „Sinjo‟s‟ genoemd. Ze waren voor de dagelijkse gang van zaken een
onmisbaar bestanddeel van het plantagebedrijf. Het lijkt Breman aannemelijk dat deze
mensen in samenwerking met de opzichters de uitvoerders waren van „allerlei niet
toegestane handelingen ten nadele van het werkvolk, een bondgenootschap waarvan
Europese stafleden als nóg heimelijker partners eveneens deel uitmaakten.‟57

Aankomst van Chinese contractarbeiders in de haven van Belawan Deli, 1910
56
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Breman 1992a, pag. 118.
Idem.
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Uit Naeff 1978, Het aanzien Nederlands-Indië; herinneringen aan een koloniaal verleden, pag. 77.
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De koelies
Het werkvolk vormde geen homogene massa, maar bestond uit verschillende geledingen.
Ten eerste waren dat de veldkoelies die een veld kregen toegewezen voor de teelt van
tabaksplanten. De hoeveelheid en vooral de kwaliteit van de productie was van hun
inspanning afhankelijk. Hij was de eigenlijke tabaksteler die volgens het stelsel van
aanbesteding (borongan) werkte. Over de ijver van de Chinese koelie is met veel
waardering gesproken en geschreven, zoals bijvoorbeeld in het volgende citaat van C.J.
Dixon, schrijver van De assistent in Deli: praktische opmerkingen met betrekking tot den
omgang met koelies, dat Breman in zijn boek heeft opgenomen.
Voor dag en dauw is de Chineesche veldkoelie al buiten om zijn jonge tabak te
verzorgen, de zaadbedden water te geven, rupsen van zijn tabak te zoeken, of het land
plantklaar te maken. Tot na zonsondergang, met slechts enkele rusturen in den middag, is
hij aan het werk. Ook gebeurt het niet zelden, dat de koelies bij heldere maan avonden,
lang na den gewonen werktijd met een zwaren werkdag achter den rug, nog in hun tabak
bezig zijn. Een Chinees mag door zijn schreeuwerig en lawaaierig optreden al geen
sympathiek werkman zijn, voor zijn ontzettende werkkracht en arbeidspraestatie moet
ieder planter respect hebben. 59

Chinese contractarbeiders genoten bij de bedrijfsleiding de voorkeur boven
Javaanse, niet alleen omdat ze harde werkers waren, maar ook omdat zij karaktertrekken
zouden hebben die grotere overeenkomsten vertoonden met die van hun blanke meesters:
ze waren vatbaar voor rede, maar opvliegend als hun gevoel voor rechtvaardigheid werd
gekrenkt. Zo‟n reactie was voorspelbaar, heette het, en kon gemakkelijk beheerst worden
omdat krachtig optreden het gewenste effect heeft, want in wezen zou een Chinees
lafhartig zijn.60 Dat laatste zal dan wel niet behoren tot de karaktertrekken van een
Europeaan.
De veldkoelie werd terzijde gestaan door de kongsikang (letterlijk: samenwerken,
ook vaak als congsicang geschreven), onervaren krachten aan wie het voorbereidende
grondwerk en het onderhoud van de velden tijdens de groei van de planten werd
opgedragen. Niet alleen beginnelingen behoorden tot deze categorie hulparbeiders, ook
koelies die als ongeschikt, lui of onwillig bekend stonden bij de bedrijfsleiding maakten
hiervan deel uit. Daardoor kreeg kongsikang de betekenis van een scheldwoord. Omdat
die benaming oorspronkelijk verwees naar de stinkende beenwonden (opgelopen bij het
zware ontginningwerk) waaraan deze klasse van inferieure koelies herkend kon worden,
werden zij door de planters ook wel als „stinkers‟ aangeduid. De betekenis ging verloren
maar de naam waarmee de planters hun minachting tot uitdrukking brachten, bleef
hangen. De hulparbeiders ontvingen een daggeld, waarop de bedrijfsleiding kortte als zij
naar de mening van de assistenten of opzichters niet voldeden aan de hooggestelde norm.
De eigenlijke tabakstelers werkten volgens een stelsel van aanneming en werden in
plantersbronnen als „vrije ondernemers‟ voorgesteld. De hulpkoelies konden bevorderd
worden en kregen een aantal tabaksvelden toegewezen, waarvan zij de planten moesten
verzorgen en plukken. Ze werden met andere woorden veldkoelie. Opzichters hadden bij
de bevordering een belangrijke stem in het kapittel. De arbeiders kwamen uit
59
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verschillende streken van China. Breman citeert Dixon die het over verschillende
etnische groepen heeft, zoals de Hailokhong die luidruchtig, driftig en opvliegend maar
harde werkers zijn, en de Keh en Macau die kalmer en verdraagzamer maar ook
onbetrouwbaarder zijn en niet zo sterk, maar zorgvuldiger en netter werken. Sommigen
kregen al bij voorbaat het stempel opgeplakt dat hun werkkracht te wensen overliet. Zij
werden als tweede- of zelfs derderangs koelies geregistreerd, en het immigratiebureau
bracht de ondernemingen voor deze inferieure categorieën ook een aanzienlijk lagere
prijs in rekening.61
Behalve veldkoelies waren op de ondernemingen ook nog verschillende andere
soorten arbeiders aanwezig voor het kappen van bos, het schoonmaken van de velden, de
aanleg van wegen op de onderneming en het graven van sloten voor de afwatering. Deze
taak werd gegeven aan afzonderlijke ploegen die onder hun eigen voormannen stonden.
Deze arbeiders waren veel minder dan de veldkoelies aan de onderneming gebonden. Ze
stonden ook niet onder een langjarig contract. Weer andere koelieploegen waren
verantwoordelijk voor de bouw van droog- en fermenteerschuren, opslagplaatsen en
barakken.62

Chinese singkeh’s (nieuw aangekomenen) wachten om een arbeidscontract te tekenen.
Medan, circa 1940.63

De Chinezen hadden de naam ijveriger te zijn dan de Javanen, maar ze waren ook
duurder. Wegens hun „indolentie‟ kregen de laatste geen stukloon maar een dagloon.64
61

Breman 1992a, pag. 119-122.
De plantersvrouw en schrijfster M.H. Székely-Lulofs vertelt in haar bijdrage in Zóó leven wij in Indië
(1943) dat buiten de rubberplantage ook een mengeling van allerlei rassen werkte, ieder met hun eigen taak.
De veehouder, bakker en melkboer waren Klingalezen, de kruidenier en slager waren Chinezen, de wasbaas
was een Maleier en de drogist in het centrum was een Japanner. Székely-Lulofs 1943, pag. 60.
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Uit Weerzien met Indië, aflevering „Chinezen in de archipel‟, 1995, pag. 552.
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Breman 1992a, pag. 122. Breman meldt niet van wie het stereotype van de indolente Javaan afkomstig is.
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Op de lokale bevolking, de Bataks en Maleiers uit de kustvlakte, werd vanaf het begin
reeds een beroep gedaan voor boskap en andere ontginningswerkzaamheden. Lokale
boeren die weigerden op de plantage te werken als aan hun arbeidskracht behoefte
bestond, kregen geen toegang tot de afgewerkte velden waarop zij hun eigen
voedselgewassen hadden kunnen verbouwen.
Iedere landaard (naast de Chinezen worden Boyans, Klings, Bandjarezen en
Siamezen, Maleiers en Bataks genoemd) had een min of meer specifieke arbeidstaak. De
Chinezen bleven de voornaamste werklieden.65 De controle over de arbeid was gediend
met een verscheidenheid in koelies waartussen een zekere verdeeldheid bestond.66
De beeldvorming van de Chinese koelies was dat een groot deel tot „het schuim der
Chinese natie‟ behoorde. Er heerste grote verdeeldheid onder hen, die aanleiding gaf tot
onderlinge twisten en vechtpartijen, en het was dus noodzakelijk dat de handhaving van
de tucht met harde hand gebeurde. De suggestie was dat de planters rechtvaardiger
straften dan de sultan, en dit bovendien deden volgens het gebruik en de wens van de
Chinezen zelf. Op de plantages heersten volgens deze beeldvorming patriarchale
gezagsverhoudingen die voor allen voordelig waren.67
Het bestuur maakte van de planters gebruik om belasting te innen. Voor de
ambtelijke registratie van de contracten moest een bedrag worden betaald van 1 gulden,
dat de werkgevers op de koelies verhaalden. Verder moesten ook de koelies, omdat die
tot de Vreemde Oosterlingen behoorden, „volgens een ijzeren logica‟, aldus Breman,
bedrijfsbelasting betalen, die van hun loon werd afgetrokken. De planters concludeerden
daaruit dan ook dat het lokale bestuur er was om hen in staat te stellen hun bedrijf
ongehinderd uit te oefenen.68
Uit een tabel van aankomst en vertrek van Chinese koelies van SOK van 1888-1900
blijkt dat slechts iets minder dan 22 percent van de Chinese koelies weer naar China
vertrok.69 Als dat waar was, zou het grote aantal blijvers tot een veel snellere groei van de
Chinese populatie hebben moeten leiden dan in werkelijkheid het geval is geweest.
Breman berekent dat er in 1900 niet meer dan 40 percent van het aantal Chinese koelies
dat in de voorgaande twaalf jaar een overeenkomst had gesloten, onder contract stond van
de landbouwondernemingen. Waar was de rest? Slechts een klein deel remigreerde, een
handjevol bleef als vrij arbeider zonder contract op de onderneming hangen, een groter
aantal (maar toch nog gering) vond buiten de plantage een bestaan als kleine zelfstandige
en in loondienst bij een baas, en nog een aantal koelies was weggelopen van de plantages
en hield zich in het gebied schuil, altijd in vrees opnieuw te worden gepakt. Breman stelt
dat „de vertekening in de geschiedschrijving ten gunste van de plantocratie een beletsel
heeft gevormd voor de onderkenning van een extreem hoge mortaliteit onder het
werkvolk‟.70 De als heroïsch verbeelde openlegging van het gebied, de moeizame maar
voortdurende vestiging van nieuwe plantages in nog onontgonnen, moerasachtig terrein,
de ziektes en onherstelbare uitputting als gevolg van het meedogenloze werkregime in
combinatie met slechte voeding en verzorging, eisten het leven van grote massa‟s
65

Breman 1992a, pag. 123.
Breman 1992a, pag. 125.
67
Breman 1992a, pag. 54.
68
Breman 1992a, pag. 74-75.
69
Breman 1992a, pag. 82.
70
Breman 1992a, pag. 85.
66

235

Koelies

werkers. Niemand, aldus Breman, telde die slachtoffers.71 Hij schat dat aan SOK voor het
einde van de negentiende eeuw een op elke drie of vier koelies dood ging voordat hij het
contract had uitgediend.

Koelies in de fermenteerloods

72

Steeds meer Javanen werden tewerkgesteld aan SOK. Dat kwam niet zozeer
vanwege de problemen met het werven van koelies uit China,73 maar omdat de planters
een gunstiger oordeel kregen over de kwaliteit van de arbeid van de Javaanse arbeiders. 74
Dit kwam dan weer omdat nieuwe gewassen werden ingevoerd, waar de Javanen zich wel
geschikt voor toonden. Het voordeel van Javaanse arbeiders was dat ze kalm en rustig
waren, „een verademing tegenover de roerigheid en de zucht naar rebelsheid
toegeschreven aan Chinese arbeiders‟, en ze waren goedkoper, vooral de vrouwen.75
Chinese koelies kwamen veel eerder in verzet tegen wat zij als een onheuse behandeling
beschouwden, en volgden aanwijzingen van de bedrijsleiding niet zomaar op. 76 De
Chinese vrouwen waren helemaal ongeschikt, want ze haalden hun mannen over om de
plantage te verlaten zodra het contract afliep, zetten geld uit tegen woekerrente en kijfden
71

Idem.
Uit: Lim 2005, Stories of the Chinese Overseas, pag. 50.
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De Chinese regering stelde minimumvoorwaarden: de opiumkitten moesten gesloten worden en het
dobbelen verboden, het loon moest aanzienlijk verhoogd worden zodat de koelies een deel van hun
verdiensten aan achterblijvende verwanten konden overmaken. Vanaf 1931 werden geen Chinese koelies
meer geworven. Breman 1992a, pag. 90.
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Een Javaanse mannelijke koelie was 30% goedkoper dan een Chinese koelie, terwijl een Javaanse
vrouwelijke koelie nog veel voordeliger was, want haar loon was slechts 50% van dat van een Chinese
koelie. Breman 1992a, pag. 140.
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met de vrouwen van de andere Chinezen. Ze waren kortom niet zo gedwee als de
Javaanse vrouwen en hadden te veel ondernemingsgeest.77
De Javaanse vrouwen leidden het ellendigste betaan van alle koelies, zij stonden het
meest bloot aan uitbuiting en onderdrukking door de bedrijsleiding en opzichters.
Volgens de koelieordonnantie mochten ze alleen ingeschakeld worden voor licht werk,
maar dat was in feite niet zo.78 Zij kregen bovendien zo‟n laag loon dat ze gedwongen
waren zich te prostitueren om in leven te blijven. Dit werd trouwens van ze verwacht
door de bedrijfsleiding: deze bijverdienste was in de bedrijfscalculatie opgenomen!79 Hier
nu komen de Chinese koelies in the picture. Want deze Javaanse meisjes werden, zo
signaleerde Van den Brand, ingevoerd „en den Chineezen ten offer gebracht‟, zogenaamd
om op die manier „de tegennatuurlijke ontucht onder de Chineezen te bestrijden‟.80 Voor
vijf centen per keer geeft een vrouw zich over aan een Chinees. Om een sarong, een
onmisbaar kledingstuk, te kunnen kopen in de kedei van de plantage moest een Javaanse
vrouwelijke koelie zich twintig keer prostitueren, rekent Van den Brand uit. Planters
vonden dat niet iets om wakker van te liggen, want de Javaanse vrouwelijke koelies „zijn
toch allen hoeren van nature‟.81 In dit licht is het gedrag van de Javaanse vrouwelijke
koelies in de roman van Székely-Lulofs, Koelie, goed te begrijpen: ze zochten om zo
goed mogelijk te overleven naar de meestbetalende koelies, en dat waren de Chinezen.82
De arbeid
De koelieordonnantie bepaalde dat een werkdag op een tabaksplantage tien uur duurde.
Om 5 uur in de ochtend of nog eerder werd de gong geluid en was er ochtendappel, waar
de opzichters rapport uitbrachten wie van hun ploegen ontbraken en waarom. Alleen
ziekte was een geldige reden en dan nog twijfelde de assistent dikwijls aan de waarheid
van de reden en moest de koelie toch nog werken. Het werk begon om half 6 of 6 uur .
Van 11 uur tot 13 uur was er middagpauze, daarna moest er weer gewerkt worden tot
17.30 of 18.00 uur. In de praktijk duurde een werkdag meestal 2 uur langer, want de
arbeiders mochten niet stoppen als ze hun dagtaak nog niet hadden voltooid, en bij het
bepalen daarvan steunden de assistenten niet op het gemiddelde, maar op wat maximaal
mogelijk was. Hetzelfde gebeurde bij de stukloonarbeiders, want het tarief werd zo laag
gesteld dat ze lange dagen moesten maken om aan een minimuminkomen te raken. 83 Het
overwerken gebeurde vooral in de middagpauze, maar ook „s nachts werd nog
doorgegaan met het rijgen van geplukte bladeren in de droogschuur of met het werken in
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Breman 1992a, pag. 125. A.G. de Bruin, toenmalig archivaris van het Oostkust van Sumatra-Instituut,
vertelt in zijn boek De Chineezen ter Oostkust van Sumatra (1918) echter dat de planters allerlei faciliteiten
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In Delianen van Gorter (1941) wordt verteld over een vrouwelijke koelie, Sarina, die niet beantwoordt
aan het beeld van de armoedige Javaanse koelievrouw die zich tegen haar zin in prostitueert. Sarina flirt
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met de fijnste kant omzoomd en gesloten door drie gouden spelden, een nieuwe sarong in felle kleuren en
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de tuinen bij maanlicht of het schijnsel van een petroleumlampje.84 Daar stonden vooral
de Chinese koelies om bekend.
De aanplant van een middelgrote onderneming bestond uit ongeveer 400 velden,
ieder iets minder dan 1 bouw groot (1 bouw = 0,7 ha). Dat betekent niet dat de hele
onderneming slechts 400 velden groot was, want in een periode van 8-10 jaar ging het
bedrijf het hele areaal rond. Er moest bijgevolg beschikking zijn over 2300-2800 ha
grond. De 400 velden werden in vieren verdeeld van ieder 100 velden. Aan het hoofd van
elke afdeling stond een assistent met drie opzichters die bij elkaar 100 man aan het werk
hadden. Bij de telers kwamen de kongsikang. Per afdeling waren er circa 50 arbeiders,
voornamelijk Javanen, die in ploegverband onder hun eigen opzichters de nieuwe
ontginningen gereedmaakten. Ze zorgden voor de boskap, wegaanleg, schuurbouw en het
graven van sloten. Een plantage met een behoorlijke bedrijfsgroote had 800-1000
arbeiders in dienst. Het statistisch gemiddelde was ruim 600 werknemers. De tabaksteelt
was uitermate arbeidsintensief, alles moest met de grootste zorg worden uitgevoerd. „Het
eigenlijke ontginningswerk dat ieder jaar opnieuw moest gebeuren was uitermate zwaar
en ongezond, maar uit de beschrijving hiervan zou men de indruk krijgen dat het
Europees toezichthoudend personeel het meest te lijden had‟, aldus Breman.85
Het loon
Het jaar was verdeeld in twee seizoenen: de veldtijd, die acht maanden duurde, en de
schuurtijd, vier maanden. Gedurende de veldtijd werd de grond voorbewerkt door
Javanen, Klingalezen en plaatselijk aangeworven arbeiders. Daarna werden de afdelingen
afgegrensd en togen de meer ervaren Chinezen aan het werk om de velden (bij loting
onder hen verdeeld) af te branden, diverse malen om te spitten en verder schoon te
maken. Ze verzorgden ook de zaaibedden die in deze periode werden aangelegd en na 68 weken begonnen ze de jonge plantjes uit te zetten, per veld 16000 plantjes. In het begin
betaalde de onderneming de tabakstelers uit naar gelang van het aantal geleverde bomen.
Rond 1880 kreeg een koelie 8-9 dollar per tabaksboom.86 Dat bedrag werd meer dan
een kwart eeuw gehandhaafd, op sommige ondernemingen was dat zelfs nog minder. Op
het totaal werd door de bedrijfsleiding nog gekort: de kosten van het kaalslaan en andere
voorbewerkingen van het tabaksveld door de hulpkoelies, het gereedschap en de
vervanging daarvan, het loon van de kongsikang en de vrouwen en kinderen die wormen
zochten en tabaksbladeren in de droogschuren aaneenregen en ophingen, dat alles moest
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de veldkoelie van zijn eigen loon betalen. Verder moesten de veldkoelies de zaailingen
en, tot het einde van de negentiende eeuw, ook nog de kosten van de bemesting van hun
veld betalen. Dit hoorde bij het reeds eerder genoemde borongan-stelsel, waarbij de
arbeider voor het werk in zijn geheel betaald wordt. De nettoverdiensten van de
veldkoelie over de gehele teeltcyclus (acht maanden) bedroeg niet veel hoger dan 75
dollar, dus voor een jaar werk kregen de meest ervaren koelies niet meer dan 100 dollar.87
Vanaf 1895 werd er overgeschakeld op een andere plukmethode (niet per boom maar per
blad) en ontvingen de veldkoelies voor de pluk en het aaneenrijgen van 8000 bladeren
een standaardtarief van 1 dollar. Werkgevers vonden dit meer dan genoeg, omdat de
Chinezen jaarlijks grote bedragen naar China konden overmaken, namelijk 13 gulden per
koelie.88 Dat geld was echter voornamelijk afkomstig van de opzichters en niet van de
koelies.

Ontvangst van een geldzending voor een tabaksonderneming 89

Bij elke 5-6 velden hoorde een droogschuur, waar de tabaksteler de geplukte
bladeren inleverde. Daar werden de bladeren te drogen gehangen. Van de droogschuur
ging de oogst naar de fermenteerloods. Dit was wel een permanent gebouw en was
gelegen op het emplacement van de onderneming. Daar werd een groot deel van het
personeel na het einde van de pluktijd geconcentreerd. Tegelijkertijd waren een aantal
speciale werkploegen bezig ontginningen voor het volgend jaar gereed te maken. Aan het
einde van de dag kregen de koelies die de bladeren sorteerden en bundelden (dat waren
Chinezen en Javaanse vrouwen) een stukloon.90
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door een planter te paard en enkele bewapende Sikhs. Chinese koelies fungeerden als dragers van de
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De periode dat honderden koelies bij elkaar in de fermenteerloods zaten was vaak
ook de periode waarin de meeste koelierellen of koelierows plaatsvonden. Conflicten
waren het gevolg van het opvragen en betalen (of juist niet betalen) van de schulden.
Opzichters en koelies die tegoeden hadden uitstaan gebruikten de daginkomsten die
tijdens de schuurtijd werden betaald om de rekening te vereffenen. Ontevredenheid over
loon en werk was verder een belangrijke aanleiding voor het ontstaan van onrust. De
schuurtijd was een prima gelegenheid voor de koelies om hun grieven onderling te
bespreken, voorzover praten tenminste toegestaan was.91
De veldkoelies op een tabaksplantage kregen tijdens de veldtijd een
onderhoudstoelage van 2 tot 2,5 dollar per maand. Het stukloon dat zij in de schuurtijd
verdienden werd om de 14 dagen aan hen uitbetaald. Tegen het einde van het werkjaar
vond op de grote betaaldag de eindafrekening plaats en dan hoorde de veldkoelie hoeveel
hij had overgehouden tijdens het voorafgaande seizoen. De overige koelies kregen hun
loon over de laatste 14 dagen uitgekeerd nadat daarop onkosten en voorschotten in
mindering waren gebracht.92
Breman vertelt over het bedrog dat de bedrijfsleiding gebruikte om maar zo min
mogelijk geld te moeten uitgeven. De betaling gebeurde eerst in Mexicaanse, daarna in
Straits dollars. Aan toekomstige arbeiders die op Java werden geworven werd
gesuggereerd dat de zilveren dollar van SOK bijna evenveel waard was als de zilveren
rijksdaalder die op Java circuleerde, de ringgit (de zilveren dollar heette ook ringgit),
terwijl dat niet zo was.93 Een andere manier van oplichting was dat zij de koelies
gedeeltelijk in eigengemaakt geld uitbetaalden – papieren bonnen of metalen schijfjes die
alleen in de kedei, de ondernemingswinkel, konden worden gebruikt. De kedei was een
van de schakels in het netwerk van schulden waarin het werkvolk gevangen zat. Het
gedwongen verbruik van het geld in de kedei is, aldus Breman, niet anders dan
gedwongen winkelnering. Volgens hun zeggen waren de planters tot de uitgifte van dit
aan het bedrijf gebonden ruilmiddel overgegaan wegens gebrek aan voldoende pasmunt
aan SOK. Het is weleens gebeurd, zo wordt in een verslag gemeld, dat een ondernemer,
om uitbarsting van ongeduld te voorkomen, ronde plaatjes sneed van biscuitblikken, er
cijfers op zette en er zijn Chinese koelies mee betaalde, voorgevend dat zij daarmee aan
de Overwal, dat wil zeggen in de Straits, terecht konden. Dat kon natuurlijk niet, en de
arbeiders kwamen na enkele dagen teleurgesteld terug. Maar de list was gelukt, want
intussen had de ondernemer zich van dollars en andere benodigde munt kunnen
voorzien.94
‘Een beestachtige behandeling’
Wat Breman tijdens zijn studie opviel was de gelijkenis in martelpraktijken in koloniaal
Azië. „De onderworpenen [de arbeiders], tot beesten uitgeroepen, kregen wat zij
verdienden: een beestachtige behandeling‟: daar was bijvoorbeeld het inwrijven van de
geslachtsdelen van vrouwelijke koelies met gemalen rode peper, het vastbinden in
gekruisigde toestand aan een paal voor of onder de bungalow van de manager en het
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toedienen van elektrische schokken. Deze behandeling kwam niet alleen voor in Deli
maar ook in o.a. Assam en Cochin-China.95
Toch werd voorgesteld alsof het de planters waren die doodsbang waren voor de
arbeiders. De angst zou leiden tot nachtmerries en vormen van bezetenheid die zij met
terreur probeerden te bezweren. De spanning waaraan de planters van dag tot dag
blootstonden, sloeg bij tijd en wijle om in een aan hysterie grenzend gevoel van
onveiligheid, en de opzichters en andere vertrouwensmannen die de taak hadden
informatie te verzamelen over wat er onder de koelies omging, hielden de angst van hun
opdrachtgevers levend door verslag uit te brengen over onrust, kwade trouw,
ongehoorzaamheid, sabotage, samenzwering en verraad.96
De koelieordonnantie werd in 1880 van kracht, hoewel de Nederlandse regering, die
veel kritischer gestemd was dan de koloniale regering in Batavia, zich daar tegen verzet
had. Het contract werd voor drie jaar gesloten. Dat was veel langer dan wat tot de
invoering van de ordonnantie als gebruikelijk gold.97 De rechtspraak werd in handen
gelegd eerst van de resident en daarna van de controleurs in de dichtstbijzijnde
hoofdplaats van de bestuursafdeling waarin de plantage lag. De opgelegde straf bestond
uit dwangarbeid aan publieke werken (krakal) voor een periode van 12 dagen, 3 maanden
of een jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding.98
Bestrijding van desertie werd een voorname zorg. Het Planters Comité sloot een
overeenkomst met de Chinese hoofden voor de aanstelling van jagers, die mataglaps
(letterlijk: duistere ogen) werden genoemd, en op de schepen in de havens langs de
oostkust komende en gaande migranten aan controle onderwierpen.99
Aan racisme en geweld wijdt Breman een helder hoofdstuk. Hij betoogt dat in het
plantagebestel blanke superioriteit tegenover Aziatische minderwaardigheid stond. Deze
speciale kleuring van de verhouding bovenschikking-onderschikking was voor alle
betrokkenen een uitgemaakte zaak, waarin de nieuwkomers, zowel planters als koelies,
snel werden gesocialiseerd. De superioriteit en inferieuriteit was echt uitsluitend
gebaseerd op rassenverschil: „Het arbeidsleger steeds gevormd uit oosterlingen deels van
gering allooi, het opzicht in handen van mannen met bewustheid van ras-overwicht, het
geheel levend onder een traditie van patriarchale verhoudingen‟.100
De arbeider was geen individu, geen persoon, hij was alleen vertegenwoordiger van
de (raciale) groep waartoe hij behoorde. De stereotypen, die voornamelijk negatief waren,
werden met de grootste vanzelfsprekendheid toegepast. Bovendien leken de leden van de
groep in de ogen van hun meesters allemaal op elkaar. Ze deden geen moeite de arbeiders
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uit elkaar te houden.101 In de belletrie komt de anonimiteit van vooral de Chinese
arbeiders sterk tot uitdrukking.
De nadruk lag op huidskleur, daarom werden geen mengvormen van blank en bruin
en geel toegelaten en ontbraken de Indo-Europeanen in de cultures van Deli, in
tegenstelling tot die op Java.102 De dokter Djawa‟s die naar SOK werden gehaald om hun
landslieden te behandelen, mochten niet gekleed gaan zoals hun Europese collega‟s, maar
moesten zich volgens plaatselijk gebruik aan de inheemse dracht houden.103 Alleen de
blanken telden mee. De Europese planters in SOK stonden ook bij buitenstaanders
bekend als uitzonderlijk arrogant. Ze verwachtten van het werkvolk een slaafsheid die
verder ging dan wat in soortgelijke samenlevingen gebruikelijk placht te zijn. Een
vertoon van grote onderdanigheid paste daarbij. Javanen namen als vanzelfsprekend een
hurkhouding aan als zij zich in de nabijheid van een assistent bevonden en de arbeiders
moesten bij het passeren van de administrateursbungalow hun hoofd ontbloten.104 B.
Hoetink, de ambtenaar voor Chinese zaken, had een aantal Chinezen gezien die
opgesloten zaten in het „oppashuis‟, omdat zij dit bewijs van eerbied teveel gevergd
vonden, toen zij belast en beladen het huis van hun heer voorbij kwamen.105
Er waren onder de Europeanen twee opvattingen over de koelies. De eerste
opvatting was dat koelies dom, naïef en kortzichtig waren, zich als kinderen gedroegen en
soms last veroorzaken, waardoor ze als belhamels tot de orde moesten worden geroepen.
„De infantilisering van het werkvolk fungeerde als een mechanisme ter rechtvaardiging
van hun onderwerping aan het gezag van de blanke‟, aldus Breman.106 De tweede
opvatting was dat een arbeider op het niveau van een dier stond. Als je niet met je paard
praat als het niet lopen wil, hoeft dat ook niet met een koelie.107 De ontmenselijking vond
reeds bij de werving en overbrenging van de arbeiders plaats, op een manier alsof het
koopwaar gold. Herhaaldelijk wordt de associatie met veetransport gemaakt. Eerder
hebben wij die associatie in een advertentie gezien. Breman illustreert met een argument,
dat ook door Van den Brand in zijn brochure is geciteerd, hoe racistisch de gedachtegang
was die vooral in planterskringen gemeengoed was:
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[Chineesche tabaks-koelies] zijn beesten, die wel wat op menschen gelijken. [...] En als
Chineesche koelies nu eens gelijk stonden met dieren, wat zedelijkheid en geestesgaven
aangaat, daaruit volgt toch immers niet, dat men ze mag mishandelen, dat mag men een
dier ook niet. Maar niemand heeft ooit gehoord, dat een dier als getuige mag optreden en
beëdigde verklaringen mag afleggen, met brandende stokjes, mummelend geprevel,
koeienmelk, koran op het hoofd, of hoe al die dwaasheden meer worden uitgehaald,
waarnaar ernstige menschen zitten te kijken te Batavia en er gewicht aan schijnen te
hechten ook.108

Het racisme was inherent aan het plantagemilieu en was een voorwaarde voor de
knechting van het werkvolk. Een opvallend groot aantal van de gruwelijke martelgevallen
waarvan Rhemrev in zijn rapport repte, had niet betrekking op overtredingen in de
werksfeer, maar was het gevolg van „vrijmoedigheden‟ begaan door koelies in het sociaal
verkeer.109 De gebruikelijke gelijkstelling van de arbeiders met dieren betekende dat elk
optreden tegen hen vergoelijkt kon worden. Het waren immers maar beesten. Het was
volgens de planters ook helemaal niet nodig voor deze behandeling verantwoording af te
leggen.110
Er werd niet ontkend dat sommige planters geweld uitoefenden op de koelies, maar
dit werd uitgelegd als zelfbescherming van de kant van de planters tegen de agressie van
de koelies. Er waren echter graden in de begane wreedheden. Cremer vond dat Duitse
planters niet op een plantage thuishoorden vanwege hun „Duitsch-militaire opvatting
omtrent discipline en gehoorzaamheid‟.111 Interessant is dat in de oudste Deli-roman,
Hans Tongka’s carrière (1898) van Dé-lilah, de beide wreedste planters een Duitser en
een Zwitser zijn. In werkelijkheid hadden de meest schokkende gevallen van
koeliemishandeling zich juist voorgedaan op ondernemingen die vrijwel uitsluitend
Nederlandse medewerkers in dienst hadden.112
Hoetink, de in 1900 aangestelde ambtenaar voor Chinese zaken (die zich volgens
Breman niet bepaald een goed beschermer van de Chinezen toonde)113 werd er tussen
1900 en 1902 op uitgestuurd om zich te vergewissen van de werking van de
koelieordonnantie in een aantal concessies van mijnbouw en landbouw in de
Buitengewesten, die voornamelijk Chinese koelies in dienst hadden. Zo ging hij naar de
goudmijnen van Redjang Lebong in Zuid-Sumatra, waar hij niet veel geloof hechtte aan
„de onbewezen beweringen van Indische en Chineesche koelies die het in den regel met
de waarheid niet al te nauw nemen en, als alle oosterlingen, geneigd zijn om te
overdrijven‟, toen deze klaagden dat ze mishandeld werden door de dokter, maar hij was
sterk onder de indruk van de toestand in Redjang Soelit, waar maar liefst 37 percent van
de arbeiders het einde van hun contract niet haalde en waar volgens het verslag lijken
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onder de grond werden gestopt alsof het honden waren, of in de rivier werden gesmeten.
Ook in andere mijnen was de toestand bedroevend.114
Breman weidt ook uit over de toestand in de Ombilin-kolenmijnen van Sawah
Loento, waar niet alle, maar de meeste arbeiders dwangarbeiders waren. Hij toont
hiermee aan dat de omstandigheden op de plantages niet zoveel beter waren dan die
waarin de dwangarbeiders verkeerden. Lijfstraffen, met name rotanslagen, werden ruim
toegepast als middel tot handhaving van de arbeidsdiscipline. De inspecteur van de
burgerlijke geneeskundige dienst in die tijd, dr. A.G. Vorderman, zag tijdens zijn bezoek
aan de mijn dat een politie-oppasser in zijn vrije tijd oefende in het hard en juist slaan op
een pisangstam (stam van een bananenboom) die tegen de afstrafpaal was gebonden. Een
op elke zeven gegeselden kwam in het ziekenhuis terecht en bezweek aan zijn
verwondingen of werd blijvend invalide.115 Hoetink echter, die enkele maanden na
Vorderman een bezoek aan de mijn bracht, kwam tot de slotsom dat „het strafstelsel voor
Inheemschen hier werkelijk tot zijn recht komt: de veroordeelden worden te Sawah
Loento gedwongen tot het verrichten van geregelden en nuttigen arbeid‟. Hoetink vond
zelfs dat de toestand in Ombilin niet slechter maar beter was dan op andere door hem
bezochte ondernemingen.116
De strafpaal die zo‟n grote rol speelde bij de discplinering van het werkvolk op de
plantages was geen uitvinding van machtsbeluste werkgevers, maar een beproefd middel
van het koloniale bestuur om arbeiders die in verzet kwamen terug in het gareel te
krijgen.117 We onthouden van Bremans verhandeling vooral dat een racistische ideologie
niet alleen een kenmerk was van de koloniale samenleving, maar daardoor ook de
grondslag voor de verhouding tussen de gekleurde koelies en hun blanke superieuren.
De panglongkoelies
Panglongs zijn plankenzagerijen, balkenkapperijen, houtskoolbranderijen en
brandhoutkapperijen op Sumatra, vooral in de afdeling Bengkalis. Onder de
werkkrachten die door de Chinese werkgevers in Singapore geworven worden vindt men
Hakka‟s, Fujianezen, Hoklo‟s en Kantonezen. Een controleur bij het Binnenlands Bestuur
was met het toezicht op de panglongs belast. Volgens A.G. de Bruin, archivaris van het
Oostkust van Sumatra-Instituut,118 heeft dat voor veel verbetering gezorgd. Daarvoor was
de toestand op de panglongs zeer slecht, de koelies waren onderhevig aan mishandelingen
en misbruiken door de Chinese bazen. In een rapport van 1898 stond bijvoorbeeld:
De geïsoleerde ligging der panglongs, die alleen gemeenschap met de buitenwereld
hebben door de tongkans (schepen) der Singaporesche eigenaars, geeft den taukee (het
hoofd) een zeer gemakkelijk middel aan de hand om zijne werklieden aan te houden
zoolang hij dit verkiest. Zonder zijne vergunning wordt geen koelie aan boord der
tongkang toegelaten, en aan het ontvluchten over land zijn op de meeste plaatsen zooveel
bezwaren verbonden, dat men eerst in den uitersten nood daartoe overgaat. Natuurlijk
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wordt de deserteur dadelijk nagezet en bij wederopvatting onbarmhartig afgeranseld niet
alleen, maar bovendien voor eenige dollars opvatloon gedebiteerd.119

Van de omwonende Maleiers heeft een weggelopen Chinees geen hulp te
verwachten; deze brengen hem onmiddellijk bij zijn meester terug om het „opvatloon‟
machtig te worden. Als het hem lukt een andere panglong te bereiken, dan wordt hem
meestal toegestaan te blijven, maar alvorens op de gewone condities te worden
aangenomen, moet hij enige tijd werken voor de kost zonder loon. Ondertussen hangt
hem steeds het gevaar boven het hoofd weer aan zijn vorige baas overgeleverd te worden.
De enige kans op de vrijheid hebben de koelies als ze samenspannen en de boot van de
eigenaar kunnen bemachtigen om daarmee te vluchten.120

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

De plantagekoelies, met name de koelies in Oost-Sumatra, zijn het meest beschreven van
alle koelies. De eerstbekende roman over het leven op een tabaksplantage is de
tweedelige Hans Tongka’s carrière (1898) van de schrijfster Dé-lilah.122 Achter die naam
schuilt L. van Renesse, echtgenote van een Delische tabaksplanter. In Hans Tongka’s
carrière wordt verteld hoe Hans Tongka, een ongeletterde, onontwikkelde Duitse jonge
man het brengt tot hoofdadministrateur en op welke manier assistenten zich verhouden
tegenover hun meerderen en diens echtgenoten. Hans Tongka’s carrière verhaalt ook
over de mishandelingen die de Chinese koelies ondergaan.
Vervolgens wijden we aandacht aan de verhalenbundel De laatste incarnatie (1901)
van Henri Borel, gewezen ambtenaar voor Chinese aangelegenheden in Nederlands-Indië.
Hij was na zijn terugkeer in Nederland werkzaam als journalist en literair criticus.123 Het
verhaal „Maar een Chinees...‟ vertelt over een eenvoudige houtkapkoelie die, rijker
geworden, een „perkara‟ krijgt met de kapitein-Chinees, een kwestie die hij glansrijk
verliest. Overigens had Borel niet veel op met de Indische Chinezen en waarschuwt hij in
het voorwoord van De Chineezen in Nederlands-Indië (1900) zijn lezers ervoor niet alle
Chinezen over een kam te scheren, immers, „de Chineezen in Indië zijn eene degeneratie
van de echte in China‟.124
In 1930 kwam de bundel Verhalen uit het verre Oosten uit van Annie Salomons,
pseudoniem van A.M.F. van Wageningen-Salomons, die drie jaar in Medan woonde,
samen met haar man die carrière maakte bij de Rechterlijke Macht. Een van de verhalen
(die zijn niet getiteld maar hebben slechts een nummer meegekregen) gaat over een
tijgervangst op een plantage waar Chinese koelies werken. Het laat zien hoe belangrijk de
rol is die een hoofdtandil vervult als mediator tussen de assistent en de koelies. In een
ander verhaal is een stadskoelie, dat wil zeggen, een koelie die in de stad zijn
werkzaamheden uitvoert, een van de hoofdpersonen. Deze riksjakoelie bouwt een
bijzondere relatie op met een Europeaan, zijn favoriete klant.
De panglongkoelies worden beschreven in een werk van L.C. Westenenk, Het rijk
van Bittertong (1932), uitgegeven twee jaar na de dood van de schrijver, die zijn carrière
in Nederlands-Indië begon als aspirant-controleur in West-Kalimantan en eindigde als lid
in de raad van Indië. Daartussen was hij onder meer controleur te Kutaraja in Aceh en
gouverneur van Sumatra‟s Oostkust (1921-1924).125
Van Madelon Székely-Lulofs, die eerst getrouwd was met een Nederlandse planter,
Hendrik Doffegnies, verscheen een aantal „Deli-romans‟: Rubber (1931), Koelie (1932)
en Emigranten en andere verhalen (1933).126 Rubber en Koelie veroorzaakten nogal wat
commotie in de planterswereld. Rubber was niet alleen een succes door het schandaal van
122
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de „affaire‟ tussen Madelon Lulofs en de Hongaarse planter László Székely, maar vooral
door de beschrijving van de omgang tussen de planters (en hun vrouwen) onderling en de
wijze waarop de planters de koelies behandelden. Eigenlijk datgene wat ook in Dé-lilahs
romans al eerder aan de orde kwam. Rubber is echter voor dit onderzoek van minder
belang omdat Chinese koelies er bijna niet in voorkomen. In 1932 verscheen Koelie.
Deze roman gaat onder andere over de vete tussen de Javaanse en Chinese koelies, met
als climax de bloedige moord op een Chinese koelie door het Javaanse hoofdpersonage
Roeki en anderen. Emigranten en andere verhalen bevat een luchtig verteld verhaal, „A
Seng en Pieter Klaassen‟, dat de eenzaamheid laat zien van een assistent op een
tabaksplantage en zijn afhankelijkheid van zijn Chinese kok, die zich niet slechts
bezighoudt met koken. In De andere wereld spelen Chinezen alleen op de achtergrond
mee. Als kleine jongen was het hoofdpersonage, Pieter Pot, doodsbang voor de Chinese
winkeltjes en restaurants in de buurt van zijn huis in een Nederlandse havenstad en voor
de Chinezen die er kwamen. In Indië herleeft de angst als hij door een Chinese
riksjatrekker door de stad wordt gevoerd.
László Székely schreef in het Hongaars Van oerwoud tot plantage. De Nederlandse
vertaling verscheen in 1935. Székely was een in Oost-Hongarije geboren Jood die in
1914 als 22-jarige jongeman assistent werd op een tabaksplantage in Siantar. Drie jaar
later ging hij op een rubberplantage werken. Hij werd later tot administrateur benoemd.
Székely en Madelon Lulofs trouwden in 1926 in Hongarije, gingen in 1927 terug naar
Deli, maar keerden drie jaar daarna, weggepest door de blanke gemeenschap op Sumatra,
voorgoed terug naar Europa.127 Van oerwoud tot plantage gaat over een Hongaarse
jongeman die op een plantage in Deli gaat werken en vanaf het eerste moment dat hij in
Sumatra aankomt leert hoe hij zich als blanke planter hoort te gedragen. Zijn observaties
van de Chinese koelies op de plantage en in de stad leveren interessante karakterschetsen
op.
Twee jaar na het verschijnen van Van oerwoud tot plantage werd een verhaal van
László Székely gepubliceerd in de Hongaarse krant Pesti Napló. De titel is „De carrière
van Chaw A. Hjong‟ (1937).128 Het hoofdpersonage is een van de weinige koelies in de
bellettrie die het brengt tot miljonair. Daarvoor gebruikt hij niet altijd eerlijke middelen.
Zijn rijkdom leidt niet tot geluk: een Javaanse vrouw die hij in het verleden niet goed
heeft behandeld, neemt wraak en steekt hem dood.
Naast Dé-lilah en het echtpaar Székely schreef ook ex-planter Hendrik Gorter
verhalen waarin Chinezen figureren met een tabaksondermening in Deli als achtergrond.
In 1941 verscheen van hem Delianen, schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s
Oostkust. Hier wordt een niet bij naam genoemde assistent gevolgd als hij van onwetende
twintigjarige Fries een echte „Deli-planter‟ wordt, nadat hij heeft leren „rijsttafelen en
drinken en vloeken en klappen uitdelen en moppen tappen en vrolijk zijn‟.129 In enkele
„schetsen‟ fungeren Chinese veldkoelies als hoofdpersonage. In 1953 kwam Tabakkers,
tweede bundel schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s Oostkust uit van dezelfde
schrijver. Omdat deze verhalenbundel buiten de periode van ons onderzoek valt en qua

127

Praamstra en Termorshuizen 2001, pag. 17.
Opgenomen in Indische Letteren 1995, 10(4).
129
Gorter 1941, pag. 15. Over de manier waarop de planters „vrolijk‟ waren heeft Madelon Székely-Lulofs
vooral in haar roman Rubber (1931) geschreven. Zie Termorshuizen 2006.
128

247

Koelies

inhoud niet in belangrijke mate verschilt van Delianen, zullen we aan Tabakkers niet
dezelfde aandacht besteden als aan Delianen.
Ten slotte lezen we ook De aarde van Deli (1948) van Willem Brandt, omdat het
misschien nog het meest getuigt van het reeds genoemde „harde werrekers‟-beeld van de
tabakspioniers. Willem Brandt, pseudoniem van Willem Simon Brand Klooster, vertrok
in 1937 naar Nederlands-Indië en werd redacteur van de Deli Courant. De roman De
aarde van Deli verhaalt over de beginperiode van de Deli Maatschappij, die in 1869 werd
opgericht.
4.4.4. Het beeld van de Chinese koelie

Mijnkoelies hebben met plantage- en panglongkoelies gemeen dat de meeste onder hen
het niet verder brengen dan een armetierig bestaan, al dan niet in hun vaderland China.
Het is heel uitzonderlijk dat ze een kapitaal bij elkaar kunnen schrapen om zich een
nieuw leven buiten de mijn, plantage of panglong te scheppen. Daarbinnen kunnen ze
carrière maken, maar de hoogst bereikbare rang voor hen is die van hoofdtandil of
hoofdopziener. De Europeaan blijft hun de baas. Van stadskoelies echter krijgen we de
indruk dat de meeste door hard werken en uiterst zuinig leven een zaakje kunnen
beginnen en – volgens de vertellers meestal langs minder eerlijke wegen – nog hogerop
kunnen klimmen. Zelfs de rang van Chinees officier behoort tot de mogelijkheden. Het
summum van succes, weelde en rijkdom lijkt te zijn zich „zoo vadsig mogelijk
uitgestrekt‟ in een prachtige koets getrokken door vurige Sydniërs door de stad te laten
rijden zoals Liem-Ko-Hang in Nonna Doortji (1906) door C. Bijl de Vroe, de hoogste
Nederlandse ambtenaren thuis te ontvangen op schitterende feesten en met hen te kunnen
drinken als ware ze gelijken van elkaar zoals de kapitein-Chinees in De laatste incarnatie
van H. Borel, en niet te vergeten een perkara (een rechtszaak of andere kwestie) te
hebben, al is dat dan ook met een andere Chinees, zoals Kang Soei in het verhaal „Maar
een Chinees....‟ in hetzelfde boek van Borel. Maar iedereen begint bij het begin, als
armoedige koelie. We maken daarom eerst kennis met de armsten onder de armen,
degenen zonder hoop op een beter bestaan, degenen die niet als mensen maar als dieren
behandeld worden: de stinkers.
4.4.4.1. Good stinkers en bad stinkers in Hans Tongka’s carrière (Dé-lilah
1897)

In Dé-lilahs tweedelige Hans Tongka’s carrière gebeurt de kennismakking met de
stinkers meteen nadat de voornaamste personages in het boek aan ons zijn voorgesteld.
Daar is in de eerste plaats Hans Tongka zelf, een Duitse jongeman van 20 jaar met slechte
jeugdervaringen. Hij had mooie verhalen over Indië gehoord van heren die bier kwamen
drinken in een bierhuis waar hij als kelner werkte. Indië bood hem een mooie kans om uit
zijn armoedige milieu te ontsnappen. Op de reis van Europa naar Sumatra maakt hij
kennis met Vonck, die planter blijkt te zijn. Hij mag mee met Vonck naar diens „estate‟
Goenoeng-Kidoel. Als Hans Tongka bij het huis van Vonck aankomt, maakt hij kennis
met Voncks huishoudster, de mooie Kim. Zij houdt het midden tussen een Javaanse
nonna en een Chinese njonja.130 Als ze na Voncks thuiskomst nog aan het eten zijn, komt
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de Bengaalse oppasser vertellen dat er een Chinees is opgepakt die, verkleed als Batak,
was weggelopen.
Zo wordt de lezer voor het eerst getuige van een mishandeling van een koelie. De
koelie wordt voor Vonck gebracht door de hoofdtandil, die aan het hoofd van de Chinese
koelies staat en de rechterhand is van de beheerder der onderneming.131 De koelie wordt
door de driftige Vonck, bijgestaan door de andere aanwezige assistenten, tot bloedens toe
afgeranseld, „zodat het vel openscheurde en het bloed hem tappelings langs zijn blauwe
baadje, dat reeds aan flarden was, gudste‟.132 Eindelijk zakte de Chinees half
bewusteloos in elkaar. Vonck gaf hem nog een slag dwars over zijn gezicht. Ergens
anders lezen we dat Vonck wordt beschreven als een persoon die „werkelijk een coeur
d‟or‟ is.133 Een van de assistenten zei: „Het is maar een stinker‟. Stinkers zijn volgens de
verteller „minder sterke chineesche koelies, die hun krachten, „t zij door ziekte of kwalen
of door „t opium schuiven verloren hebben, echter toch nog zeer bruikbaar zijn voor
ander, minder zwaar werk‟.134 Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen „good
stinkers‟ en „bad stinkers‟. Good stinkers worden zo genoemd omdat zij hun werk nog
vrij goed uitoefenen, in tegenstelling tot bad stinkers die als volkomen nutteloos worden
beschouwd. De oppasser moet van Vonck de Chinees in de boeien sluiten en naar onder
het huis brengen. De koelie wordt aan handen en voeten geboeid en aan een paal
vastgebonden. Zo moet hij daar twee dagen staan. Pas op de derde dag wordt hij naar de
controleur gebracht, die hem drie maanden krakal (dwangarbeid) geeft, en een maand
later toen deze ambtenaar vendutie hield, kocht Vonck een liniaal voor vijfhonderd
gulden.135 Uit dankbaarheid, omdat de controleur de zaak seponeerde, is de conclusie van
Joop van den Berg, deskundige op het gebied van de Indisch-Nederlandse literatuur.136
De koelies in Dé-lilahs roman zijn allesbehalve bedeesd. Hans Tongka slaat ze
vaak, omdat ze zo brutaal zijn. Als hij ze uitvloekt schelden ze terug in het Chinees. „Dan
ontzag onze Hans zich niet om zijn dikken rottanstok te nemen, want volgens Vonck was
er niets beter om een chinees brutaliteit af te leeren dan een goed pak slaag‟.137 Hans, die
als kind mishandeld werd door zijn stiefmoeder, genoot ervan om mensen die minder
waren dan hij te laten ondervinden en te doen lijden wat hij vroeger had geleden. „Zijne
grijze doffe oogen begonnen te schitteren; in zijn heele lengte hief hij zich op, en met een
flinken meesterachtig uitgehaalde zwaai, daalde het martelwerktuig op den blooten rug
van den chinees, die, zooals hij meende opgemerkt te hebben, hem had gebrutaliseerd‟.138
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Zieke koelies stond een nog treuriger lot te wachten. De tandil van kongsi Twee,
Ah-Lee, vertelt Hans op een dag „in dat mooie chineesch-maleisch‟,139 dat een koelie
„sakit peloet‟, buikpijn had. Deze was een „good stinker‟ maar nu was hij niet meer in
staat om te werken. Ah-Lee wil hem naar het hospitaal laten brengen, en Vonck is bereid
daarvoor een rijtuig te huren, maar dat is niet naar de zin van Kim. De stinker moet maar
castorolie en kajoe poetih olie140 op zijn maag gesmeerd krijgen. Hij blijkt cholera te
hebben. Het enige dat nog gedaan kan worden is hopen dat hij spoedig uit zijn lijden
verlost wordt. Dat gebeurt ook. Het lijk wordt door „twee halfdoode stinkers, aan wie
niets verloren was‟ in een paar opengesneden rijstzakken gewikkeld, er wordt een touw
om zijn hals, armen en benen gedaan, daar wordt een stok door gestoken die aan beide
kanten aan twee andere lange touwen bevestigd werd, en zo dragen zes stinkers de dode
koelie naar een kuil in het bos.141
Op andere estates werden de koelies, of ze nu Chinezen of Javanen zijn, nog
onmenselijker behandeld dan bij Vonck het geval is. Sommige administrateurs voerden
de strafoefeningen persoonlijk uit. Een vriend van Vonck, de administrateur Brill,
beschouwde een koelie niet meer dan een beest en hij behandelde ze er dan ook naar. Hij
deed het echter op een geraffineerde manier. Hij sloeg er nooit royaal op los zoals
anderen dat deden, maar kneep, trapte en schopte op de meest gevoelige plaatsen. Op een
dag sloeg hij een zieke koelie dood. De man was, waarschijnlijk doordat hij verzwakt was
door zijn ziekte, „lui‟ geweest. De assistent had hem wijselijk niet zelf gestraft, maar had
hem bij de administrateur in het kantoor gebracht. Brill had zich er al op verheugd de
koelie naar hartelust te trappen, maar bij de eerste de beste schop zakte die in elkaar,
zonder enig geluid te geven. Brill was daar totaal niet ongerust over, want hij was er
zeker van dat hem niets ten laste zou worden gelegd, omdat hij goede maatjes was met de
controleur. Wel was hij bang voor een oproer van de koelies.
Dat gebeurde inderdaad. Toen de koelies hoorden dat hun makker was gestorven in
het kantoor, waar hij alleen was met de toean besar, lieten ze hun werk in de steek en
kwamen schreeuwende op het hoofdetablissement, het lijk opeisend. Dat was al
weggebracht. De koelies trokken naar het huis van de controleur om hun administrateur
aan te klagen wegens manslag. De controleur, wakker geschrikt uit zijn middagslaapje,
liet zijn oppassers de verbolgen koelies in voorarrest nemen en reed naar de estate van
Brill, waar hij bijzonder hartelijk werd ontvangen. Later regelden ze de zaak in
kameraadschappelijke verstandhouding. Tien van de grootste belhamels werden
vastgehouden en kregen drie maanden krakal. De anderen moesten naar de estate
terugkeren, want ze konden moeilijk gemist worden in de planttijd.142
Op een dag werd Hans Tongka aangevallen door een Chinese koelie. Tongka‟s taak
in de snijtijd was het ontvangen en taxeren van tabak die de koelies naar de schuur
brachten. Het was belangrijk voor hem dat hij goedkoper werkte dan zijn collega Van
Lijnden en complimenten kreeg van Vonck. Van Lijnden had al gezegd dat er niets
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gevaarlijkers was dan een Chinees te beknibbelen of onrechtvaardig te behandelen en dat
men met Chinezen alles kon doen wat men wilde, zolang men maar niet aan hun geld
kwam of hun tekort deed, want dat zij dan niets en niemand ontzagen. Hans kreeg
onaangenaamheden met de koelies, omdat hij voor de prachtigste tabak niet voldoende
betaalde. Hij kreeg de prachtigste tabak binnen tegen zeer geringe prijs en trok zich niets
aan van de brutale antwoorden, Chinese scheldnamen en blikken vol haat van de koelies.
Veldkoelie numero 18 had het mooiste veld en de mooiste bladeren.143 Alles wat hij
binnenbracht was van de eerste kwaliteit en hij verlangde dan ook de hoogste prijs. Maar
Hans had een geweldige antipathie tegen deze koelie en taxeerde zijn tabak doorlopend
onder de prijs. Hij had bij Vonck geklaagd over numero 18, die maar niet op maat wilde
planten, waarop Vonck hem de raad gaf de koelie eerst af te ranselen.144 Numero 18
stookte zijn makkers op tegen Hans om hem te vermoorden. Er werd „met de grootste
koelbloedigheid‟ gedobbeld wie Hans zou aanvallen. Het lot viel op een stinker die tot
geluk van Hans lichamelijk niet erg ontwikkeld was. Hij kreeg van ieder van de 30
koelies in het complot een koepang (10 c Engels geld), dus voor de aanslag kreeg hij 3
dollar. Hans wordt slechts verwond.145
Natuurlijk werd de dader gevonden. Zelfs na hardhandige ondervraging op het
hoofdetablissement, ontkende hij alles. Er waren genoeg bewijzen tegen hem om hem
schuldig te verklaren, maar het duurde zo lang tot zijn zaak behandeld werd, dat hij voor
zijn veroordeling in de gevangenis aan beriberi overleed.146 Na de aanval werd Hans
Tongka overal vergezeld door de tandil Ah-Lee, die bang was dat er misschien weer wat
zou kunnen gebeuren, omdat er nu onder de lau-kehs (nieuwelingen) die Van Lijnden
voor het nieuwe oogstjaar had geëngageerd de grootse spitsboeven en vagebonden waren.
Dat waren Chinezen die in China al straffen hadden ondergaan, wat te zien was aan hun
afgesneden oren.147
Men krijgt de indruk dat er met de koelies niets te beginnen was als ze niet gestraft
werden. De straf bestond niet altijd uit fysiek geweld. Zo maakte Hans er een gewoonte
van koelies die zich in zijn ogen slecht gedragen hadden, te dwingen de al geplante
boompjes uit te trekken, zelfs nadat hij werd aangevallen. Een collega van hem, Eddie,
had er moeite mee de koelies naar hem te laten luisteren. Zij hadden geen respect voor
hem en plantten precies zoals zij zelf wilden. Eddie sloeg de arbeiders nooit, en dit was
volgens zijn collega‟s een reden te meer waarom de koelies hem niet respecteerden,
„want een bewezen waarheid is „t toch, dat een recalcitrante chinees alleen met den rottan
te regeeren is‟.148 Zijn minnares Susie, de vrouw van zijn administrateur, geeft hem de
raad te paard door de pas beplante velden te rijden, en de jonge boompjes door de hoeven
van de paarden te laten vernielen. „Dan zouden die “rawdy‟s” wel respect krijgen‟, zegt
ze.149 Hij volgt haar raad op en herhaalde dezelfde procedure dagelijks, hoewel de
hoofdtandil hem had gewaarschuwd, omdat het zeer veel kwaad bloed bij de koelies
zette. Eddie lachte er echter om.150 Later werd hij vermoord aangetroffen in een goot voor
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de schuur, overdekt met wonden. De twee moordenaars werden vlug gesnapt. Met een
moeilijk te volgen logica redeneert een collega van Eddie dat Chinezen weinig om hun
leven geven en zich dus niet zouden laten verhongeren.151 De moordenaars zaten aan de
rand van het bos, in stille afwachting van de dingen die zouden komen, vuil, gewapend en
met bloed bevlekt. De hele kongsi en de hoofdtandil werden in hechtenis genomen.
Het tweede deel van Hans Tongka’s carrière begint meteen met de beschrijving van
de terechtstelling van de beide koelies die Eddie vermoord hadden. Iedereen wilde het
tafereel bijwonen, het huis van administrateur Boieldieu was vol met gasten. Er werd
gedronken en luidruchtig gegrapt. Een van de gasten zei dat men de lynchwet had moeten
toepassen: de moordenaars de volgende dag aan de eerste de beste boom ophangen, want
„wat is er aan zoo‟n Chinees verloren, al werd hij onschuldig opgeofferd; er zijn
Chineezen genoeg op de wereld‟, bovendien was een Chinees toch geen mens.152
De twee Chinezen droegen witte kleren en waren gebonden aan handen en voeten.
Zo rustig als ze waren toen ze gepakt werden, zo rumoerig waren ze nu. Ze hadden
proppen in de mond om hun het schreeuwen te beletten, maar zodra ze van de proppen
waren ontdaan begonnen ze te schelden en de controleur en het hele Gouvernement „de
gemeenschte chineesche en maleische uitdrukkingen‟ naar het hoofd te slingeren, zoals
„babi bangsat‟ (rotvarken), wat nog verergerde toen hun werd gevraagd wat zij nog
wilden zeggen.153 De brutaalste brak in een smadelijk hoongelach uit en schreeuwde:
„Loe bangsat en itoe companie bangsat, en samoea olang-olang compagnie bangsat!!!
Loe misti di gantoong djoega‟ (jij bent een schurk en het Gouvernement ook en alle
ambtenaren zijn schurken! Jij moest ook gehangen worden).154 Nadat ze de kap weer over
het hoofd hadden gekregen werden ze de ladders opgeleid. Ze beklommen die gewillig
maar heel traag. De lichamen waren reeds aan het stuiptrekken toen ze ineens naar
beneden vielen. De koelies waren niet eens bewusteloos en stonden zuchtend en
geeuwend weer op. De touwen waren door hun makkers doorgesneden. 155 Later werden
ze met andere touwen alsnog opgehangen. Daarna volgde een feestmaal voor de
militairen en voor de vrienden van Boieldieu.
Ook in het tweede deel van Hans Tongka’s carrière wordt hier en daar beschreven
dat een koelie mishandeld wordt. Het lijkt erop dat het allemaal niet belangrijk wordt
gevonden en een alledaagse manier van werken is. Als een koelie met zijn tjancol156in de
hand voor zich uit staat te staren, krijgt hij van Hans Tongka meteen een paar striemen
over de rug, zodat de man van pijn in elkaar krimpt.157 Schoppen, slaan en trappen
behoorden eenvoudigweg tot de manier waarop de assistenten hun minderen
behandelden. Als Hans Tongka administrateur wordt, betekent dat niet dat hij menselijker
is geworden. Doodzieke koelies met halfgebroken ogen, vel over been, „wezens die bijna
niets menschelijks meer aan zich hadden‟, stuurt hij met de trein weg, zodat zij niet op de
estate sterven en de onderneming de begrafeniskosten niet hoeft te betalen.158
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Rudy Kousbroek beschrijft in Oost-Indisch kampsyndroom een overlevingsstrategie die
hij zag bij gevangenen van de Japanners, die volgens hem ook toegepast werd door de
Deli-koelies: lummelen, traag bewegen, opzettelijk onhandig zijn, onderdanig doen, je
dom houden, doen of je een opdracht niet begrepen hebt, kortom, „doen of je achterlijk
bent‟.159 Maar daar hebben de Chinese plantagekoelies in Hans Tongka’s carrière geen
boodschap aan. Zij waren harde werkers, recalcitrant, roerig en rumoerig, zij lieten zich
niet zomaar van alles zeggen, ze kwamen in opstand als ze vonden dat ze niet kregen
waar ze recht op hadden en lieten dat ook duidelijk blijken. Natuurlijk riepen ze om
vergiffenis als ze mishandeld werden, maar schelden op hun Europese toean konden ze
ook opperbest. Als scheldwoorden niet hielpen namen ze hun toevlucht tot gezamenlijke
acties: ze namen hun klachten hogerop en zetten een betoging op. En als ook dat niet
baatte (het baatte zogezien trouwens nooit, want het systeem liet het niet toe),
vermoordden ze desnoods degene die hen benadeeld had. Dat deden ze niet in een vlaag
van razernij, maar ze dobbelden daar koelbloedig om. Degene die door het lot werd
aangewezen om de aanslag uit te voeren wist heel goed dat hij niet aan zijn straf kon
ontkomen, maar protesteerde niet.
De enige koelies die enigszins aan het beeld beantwoorden van de Deli-koelies
zoals Kousbroek schetst, zijn de Chinezen die opgehangen moeten worden. Na veel
gescheld en getier aan het adres van de Europese bazen en het gouvernement beklommen
zij de ladder naar het schavot opzettelijk traag. Dat is natuurlijk geen
overlevingsstrategie, want ze wisten dat ze niet aan hun straf konden ontsnappen, en in
het geheel van het beeld dat van de Chinese koelies geschetst wordt in Dé-lilahs roman
was dat ook geen berusting; het was stil verzet. En het hielp, want de verteller laat weten
dat het op dat moment juist de Europeanen waren die „couragewater‟ moesten drinken om
ertegen te kunnen.
In Hans Tongka’s carrière schetst Dé-lilah een tragisch beeld van de Chinese
koelies, die ondanks hun belangrijke bijdrage aan het succes van de Deli-tabak als
beesten behandeld werden, maar steeds strijdbaar bleven.
4.4.4.2. De gambierhandelaar en zijn perkara in De laatste incarnatie (H.
Borel 1905)

In het verhaal „Maar een Chinees … ‟ in de bundel De laatse incarnatie voert H. Borel
„een domme, onbeschaafde taukeh negri‟160 ten tonele, Kang Soei, een gewezen koelie,
die een beetje geld had gemaakt, maar nog nooit Hollandsche toewans besar in zijn huis
had geïnviteerd.161 Hij was als arme singkeh uit China naar de residentie Riau
overgekomen, en had als sampanroeier162 zijn eerste spaarduitjes verdiend. Dankzij
allerlei bezigheden (Borel laat niet na zijn handigheid in het smokkelen te vermelden)
was Kang Soei in het bezit gekomen van kapitaal. Hij had vergunningen van de Maleise
159

Kousbroek 1992a, pag. 111. Breman zegt dat deze „dociele‟ houding verandert naarmate een koelie, en
dat geldt ook voor Javaanse koelies, langer op de plantage verkeert. Het (stereotypische) onderscheid tussen
Javanen en Chinezen leek steeds meer te vervagen. Breman 1992a, pag. 208.
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In een voetnoot verduidelijkt de schrijver dat taukeh negri of baas van het land in Riouw een
vergunninghouder tot ontginning van de grond is, die hij door zetbazen (die heten dan taukeh kebon) laat
bewerken.
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Borel 1905, pag. 166.
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Sampan: prauw.
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onderkoning van Riau gekocht tot het ontginnen van gambir-163 en pepertuinen, en was
nu planter en handelaar. Tot hij op een kwade dag „het eindelooze veld der Indische
civiele procedure binnenwandelde‟. Een van zijn zetbazen (taukeh kebon) werd voor de
Landraad gedaagd door de kapitein-Chinees wegens een beweerde schuld van een paar
duizend dollars. De vergunning tot het ontginnen van de tuin bleek echter niet op Kang
Soei‟s eigen naam te staan maar op die van zijn zetbaas. Kang Soei kreeg de raad van
vrienden om de zaak te laten rusten en de fictieve schuld voor de zetbaas te betalen, want
niemand kon tegen de kapiten-Chinees op. Die was het om de gambier-tuin te doen, want
hij was zelf groot-gambier-handelaar. „Maar Kang Soei was een dom, eenvoudig man, en
in zijn dik, primitief brein was alleen plaats voor de botte, logge waarheid der
werkelijkheid‟,164 zegt de verteller, en volgens die waarheid was noch zijn zetbaas, noch
hijzelf het geld schuldig. Hij was bovendien trots dat hij eindelijk ook eens een perkara
ging hebben, want dat was in Riau het eerste teken van notabiliteit. Hij had ten volste
vertrouwen in de Nederlandse rechters, maar wist niet in welk wespennest hij zich had
gestoken.
De kapitein-Chinees had een „procureur blanda‟ in de arm genomen, en Kang Soei
achtte het nodig een Arabische procureur, Mohammed ben Said, zijn zaakje te laten
opknappen. Er werd een volmacht getekend voor de notaris, hoewel Kang Soei er niets
van begreep. De „slimme Arabier‟ troggelde Kang Soei honderden dollars af, als
voorschot (dat hij volgens een voetnoot nooit terug zou zien). Kang Soei raakte zijn tuin
kwijt aan de kapitein, hoewel dat volgens de wet niet kon.
In details wordt de Landraadzitting beschreven. Het is een prachtige, gewichtige
zitting waar Kang Soei bewonderend bij zit, er komen allerlei getuigen bij te pas die hij
nog nooit van zijn leven gezien had, een Chinese eed wordt hem afgenomen door de
luitenant-Chinees, en het eindje van het lied is dat Kang Soei verliest, hoewel de
Arabische procureur blijft volhouden dat alles juist heel goed gaat, want „als je het voor
den Landraad verliest, win je het eenvoudig weer ergens anders, in Batavia, […] waar
nóg veel hooger mandarijnen wonen dan hier‟.165 Kang Soei moet wel nogeens een
voorschot van vijfhonderd gulden betalen. Maar zijn gambiertuin wordt in het publiek
verkocht. Natuurlijk is de kapitein-Chinees degene die de tuin koopt, voor nog geen
vierde van de werkelijke waarde, want niemand durft tegen hem op te bieden.
Dan krijgt Kang Soei bericht dat hij de zaak gewonnen heeft. De kapitein laat echter
cassatie aantekenen en Kang Soei raakt nog eens zoveel geld kwijt aan een advocaat. Na
maanden („maar het geduld van een Chinees is taai‟)166 krijgt Kang Soei te horen dat het
proces opnieuw gewonnen was. Hij kreeg echter zijn tuin niet terug.
Inmiddels hadden er grote veranderingen in het gewest plaatsgevonden, er was een
nieuwe resident, een andere secretaris, en een notaris die zich niet meer „in vijven‟ moest
verdelen.167 Mohammed, de procureur, was gevlucht naar Singapore. En Kang Soei, die
163

Gambir, in het verhaal als „gambier‟ geschreven, is een looizuurhoudend extract verkregen uit de
bladeren van de gambirplant. Het was een belangrijk handelsartikel, door de inheemse bevolking gebruikt
bij het sirihkauwen en in Europa als o.a. looistof.
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Borel 1905, pag. 173. Borel oefent scherpe kritiek uit op de veelvoudigheid van functies van een
Nederlands ambtenaar: de notaris naar wie Kang Soei en A Hing gaan, is officieel gewestelijk secretaris
maar bekleedde tevens het ambt van fungerend notaris en daardoor ook dat van vendumeester, hij was
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zijn zaak weer nieuw leven in wilde blazen, hoorde dat er een ambtenaar was gekomen
die Chinees verstond en hem wel wilde helpen. Die ambtenaar was de ik-persoon,168 die
hem keer op keer het hele verhaal van het proces liet doen omdat hij dat zo kostelijk
vond. „Ik houd er veel van om met zulke ruwe Chineezen uit het volk te praten, omdat zij
met al hun uitgeslapenheid en bedriegelijkheid toch nog simpele, natuurlijke dingen
hebben, die een Europeaan al lang verloren heeft‟, bekent hij.169 Tijdens Kang Soei‟s
bezoeken begon de ik-persoon hoe langer hoe meer van hem te houden, „voor zoover men
van een Chinees houden kan – en dat is niet ver‟.170 Kang Soei bracht kleine mandjes met
vruchten mee voor het dochtertje van de ik-persoon, waarmee hij zijn aanhankelijkheid
liet blijken, em „met een vriendelijkheid, die het kind dadelijk inpakte, wist hij die aan te
bieden‟. Als hij op bezoek kwam, had hij zijn grove werkpak aan, „als een gewone koelie,
die niets bezit‟, maar hij voelde zich volgens zijn weldoener verbazend gewichtig, „dat hij
zoo zijn wedervaren aan een toewan blanda kon vertellen, en zoo vriendschappelijk een
sigaar met hem zat te rooken of hij óók al een mandarijn was‟.171
De hele zaak werd een cause célèbre, die een aanleiding was om te wedden. Het
einde van dat alles komt op een onverwachte manier, als Kang Soei dood wordt gevonden
in een gambiertuin, met een gapende lanswond, de buik opengereten. De kapiteinChinees krijgt een pluimpje van de resident voor de ijver waarmee hij de zaak liet
onderzoeken, want binnen een maand werd de moordenaar opgepakt, een arme schooier
die niemand ooit gezien had, die beweerde dat hij koelie was geweest bij Kang Soei en op
zo‟n onmenselijke manier door hem was behandeld dat hij in een vlaag van woede zijn
meester had vermoord. Hij werd tot tien jaar dwangarbeid buiten de ketting veroordeeld
en „aan het recht was voldaan‟.172
Twee maanden na de dood van Kang Soei is er feest bij de kapitein, want diens
dochter trouwt met een invloedrijke opiumpachter uit Singapore. De ik-persoon is
uitgenodigd maar geeft er de voorkeur aan niet aanwezig te zijn, en terwijl hij eenzaam
buiten loopt, denkt hij aan zijn protégé Kang Soei. „Hoe dwaas en onbezonnen kwam het
mij ineens voor, dat strijden van een arme stakkert tegen den machtigen Heer in dat
luxueuze, van licht schitterende paleis daar, waar de ambtenaren van de Compagnie als
gasten zijn champagne kwamen drinken, en zijn pasteien eten!‟173
Borels portret van de Chinezen, Kang Soei in het bijzonder, reflecteert zijn mening over
de Indische Chinezen. Aan de ene kant zijn het Chinezen, en Borel had veel bewondering
voor Chinezen. Anderzijds zijn het Indische Chinezen, die het in alles moeten afleggen
tegen de „echte‟ Chinezen. De Chinese zeden en gewoonten zijn in Indië verbasterd en
ontaard, zo schreef Borel in De Chineezen in Nederlandsch-Indië (1900). Hij verweet de
Indische Chinezen, en dan de Chinese officieren in het bijzonder, geen greintje respect te

dikwijls ook president van de Landraad, en zelfs resident, als de resident op tournee was. In Kang Soei‟s
ogen dus een „vijfvoudige, blanke mandarijn‟.
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Henri Borel, de schrijver van dit verhaal, was van 1894 tot 1899 tolk in China en daarna ambtenaar voor
Chinese aangelegenheden in Nederlands-Indië.
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hebben voor de „Hollandsche mandarijnen‟ en ze zelfs opzettelijk te beledigen.174 Kang
Soei is dom, primitief, ruw en onbeschaafd, maar werd rijk door, onder andere,
smokkelactiviteiten. Chinezen zijn gewiekst en bedriegelijk. Maar ze zijn ook simpel en
natuurlijk, en dat zijn pluspunten want wat dat betreft zijn ze beter dan de Europeanen. Ze
zijn geduldig als ze daarmee iets kunnen bereiken, ze staan op hun recht en hebben er
veel voor over om de waarheid aan het licht te doen komen.
Kang Soei is oprecht vriendelijk, zodat hij zelfs een kind voor zich inneemt. En
eigenlijk houdt de ik-persoon ook wel van Kang Soei, maar zijn liefde voor Kang Soei
reikt niet ver. Dit is een punt waar wij later nog op terugkomen. Een andere karaktertrek
van Kang Soei en alle andere Chinezen, de kapitein-Chinees inbegrepen, is dat zij zich
graag gewichtig voelen, maar dat gevoel wordt alleen veroorzaakt door hun omgang met
de „toewans blanda‟, de Nederlanders, en is niet het gevolg van hun eigen prestatie.
Eigenlijk is het de ik-persoon die zich zeer duidelijk bewust is van zijn belangrijkheid en
overwicht als „Hollandse mandarijn‟. De aanhankelijkheid van Kang Soei streelt zijn
ijdelheid.
Borel heeft veel kritiek op de wijze waarop het Gouvernement rechtszaken
afhandelde, meer bepaald van de Chinezen. Dit lijkt de rode draad te zijn die door het
verhaal geweven is. Over de Arabische procureur, die voordeel slaat uit de onwetendheid
van Kang Soei, heeft hij niets goeds te melden. Uiteindelijk is Kang Soei toch maar een
arme dwaze stakker, die dapper gestreden heeft. Van alle personages in het verhaal is hij
de sympathiekste. De „ambtenaren van de Compagnie‟ zijn niet anders dan hielenlikkers,
die zich graag te goed doen aan de champagne van de kapitein-Chinees, die bloed aan
zijn handen heeft.
4.4.4.3.
Dankbaarheid en toewijding in Verhalen uit het verre Oosten
(Annie Salomons 1930)

Behalve klontongs waren ook Chinese riksjakoelies een opvallend verschijnsel in de
straten. Annie Salomons schrijft over een van hen in Verhalen uit het verre Oosten
(1930). Ze heeft de riksjatrekker een naam gegeven: Ah Lim. De Europeaan met wie hij
een relatie opbouwt die verder gaat dan die tussen een toevallige riksjatrekker en een
toevallige klant, heeft juist geen naam gekregen.
Elke zaterdagavond om zeven uur kwam Ah Lim de Europeaan halen, hoewel
niemand hem ooit besteld had. Hij beschouwde zich als de equipage van de jonge man,
die elke week met hem naar de sociëteit trok en zich ook geregeld op dezelfde manier
thuis liet brengen. Op weg naar de soos hielden ze korte gesprekken. De Chinees, die
spraakzaam was maar nog altijd worstelde met het Maleis, fleurde op, omdat de
Europeaan hem snel begreep.Terwijl hij met veerkrachtige stappen in een matig drafje
over het asfalt liep, hield hij zijn aandacht steeds gespannen om te luisteren of de stem
achter hem ook iets zou zeggen, „bereid om bij de minste grap in een uitbundig gelach los
te barsten‟.175 Als dat gebeurde, herhaalde hij hinnikend van het lachen al dravend de
grap aan een collega, die er even luid op reageerde. Ah Lim kreeg een halve gulden voor
een rit naar de sociëteit. Als hij de Europeaan gebracht had, was hij er vijf uur later weer,
en rokend op zijn disselboom gezeten, schoot hij weer naar voren uit de rij van
wachtende en dobbelende riksjatrekkers. Op weg naar huis waagde Ah Lim, „als alle
174
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Chineezen dol op een gokpartijtje‟, te vragen of zijn klant gewonnen of verloren had,
hoewel hij niet zeker wist of hij hierover wel mocht praten. 176 De Europeaan zei dan dat
hij verloren had, en Ah Lim vertelde dat hij de opbrengst van de hele week had verloren.
Toen de Europeaan Ah Lim wilde betalen, bleek dat hij maar een gulden had en Ah Lim
had geen wisselgeld.177 Wanneer de Europeaan na vijf maanden in Europa geweest te zijn
weer terug was en beslist had maar niet naar de sociëteit te gaan, hoorde hij om prompt
zeven uur het bekende geschuivel van blote voeten en een discreet kuchje bij de
voorgalerij. Toen hij naar voren liep, keek hij in het magere gezicht van Ah Lim,
grijnslachend onder zijn grote stroohoed.178 Ah Lim zei dat hij geregeld langs het huis
had gelopen om te kijken of de Europeaan er al was en de andere toean (de waarnemer)
uit het huis had zien trekken. De Europeaan was ontroerd. Hij had het gevoel dat iemand
op hem gewacht had.179 Toen ze bij de soos waren aangekomen, wilde de Europeaan hem
een halve gulden betalen, maar Ah Lim weigerde, omdat meneer hem de vorige keer (vijf
maanden geleden) al een gulden had gegeven. Zijn tafelgenoten in de soos, aan wie hij
het verhaal vertelde van de riksjatrekker die eerlijker is dan welke Europeaan ook,
begrepen zijn enthousiasme niet. Sindsdien was de vriendschap tussen de riksjatrekker en
zijn klant hechter dan ooit.180 Weer of geen weer, Ah Lim stond altijd klaar om de
Europeaan naar een concert, naar kantoor of naar huis te brengen.
In de regentijd viel voor Ah Lim veel te verdienen. En juist toen werd hij opgepakt,
omdat hij voor zijn beurt uit de file van wachtende riksjatrekkers naar voren was
geschoten, toen er een Europeaan in de buurt kwam. De politie, die zich al een tijd had
geërgerd aan de brutale, nonchalante kerel, had hem zonder pardon zijn „rijbewijs‟
ontnomen. Als een beschaamde smekeling meldde hij zich op het achtererf van het huis
van zijn vriend de Europeaan. En de Europeaan dacht met een zucht: „t Zal waarschijnlijk
wel een schooier zijn. Maar wat zou deze knaap, vreemde in een vreemd land, moeten
beginnen, als hij zijn broodwinning kwijt was?‟181 Hij telefoneerde naar de controleur en
Ah Lim mocht zijn wagentje gaan halen bij het controleursbureau.
Twee avonden later was de Europeaan zo ingespannen aan het werken dat hij niet
merkte dat het weer omsloeg. Geen enkele riksja-Chinees stopte voor hem, ze waren
allemaal bezet. Maar toen dook plotseling Ah Lim uit het donker voor hem op,
„stroomend en stralend onder zijn doorregenden hoed. Zijn kleeren waren zwaar van het
water, maar hij lachte als een engel met zijn boeve-kinnebak‟.182 Hij had de Europeaan
zien staan toen hij met een vrachtje voorbij kwam, en hij was direct omgekeerd om te
kijken of hij nog wachtte. „En als ik nu eens weg was geweest?‟ „Nu, dan was u immers
al geholpen.‟ „Over al de klanten, die hij op zijn weg had afgewezen, over zijn tijdverlies
sprak hij zelfs niet‟, dacht de jongeman. Hij wilde Ah Lim twee gulden geven, maar
onder de pendoppo aangekomen, hield de Chinees triomfantelijk allebei zijn handen om
zijn handdoek gekneld. Hij wilde het geld niet aannemen, want dit was een present voor
meneer, omdat die hem zo goed had geholpen bij de politie.183
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Dankbaarheid en vriendschap van een Chinees zijn ook de thema‟s van een ander
verhaal in dezelfde verhalenbundel van Annie Salomons. De verteller is een gewezen
controleur die nu gouverneur is. Het is niet erg duidelijk of de dankbare Chinees over wie
het verhaal gaat plantagekoelie is geweest of iets anders. Misschien was hij
panglongkoelie, omdat er sprake is van kaaimannen die hem verwond hadden. De
controleur vertelt namelijk dat men vaak mannen met diepe wonden („zoo diep, dat je
heele hand er in kon‟)184 die waren gebeten door kaaimannen bij hem bracht (toen hij
controleur was) omdat de dichtstbijzijnde dokter 26 uur varen daarvandaan woonde. Hij
was de enige Europeaan te midden van de Chinezen. Op een dag heel vroeg in de ochtend
wachtte hij op de komst van het bootje uit Singapore dat de brieven bracht, toen er een
Chinees op zijn huis kwam afstappen met een mandje in zijn hand. Hij viel beneden aan
de trap op de knieën en boog zich in het stof. Toen de controleur vroeg wie hij was en
wat hij wilde, rukte die zijn jas open en toonde de controleur een rug vol diepe littekens.
Die herkende de Chinees als de man die hij weken geleden verbonden had en „in vrij
deplorabelen staat‟ naar de dokter had ingescheept. De Chinees bracht nu wijn, bier,
vuurwerk en rode kaarsen om hem te bedanken. Op het commentaar van zijn
gesprekspartner, die zei dat Chinezen rode kaarsen alleen voor een godheid bestemden,
zei de controleur dat hij inderdaad als een soort godheid beschouwd werd, omdat hij niet
bang was voor de kaaimannen, waarin de Chinezen altijd boze geesten zagen, en omdat
hij de Chinezen beter maakte.
Daar hadden ze eerbied voor, en daarom „hielden ze hem op allerlei manieren te
vriend‟.185 Zo brachten ze van hun reizen altijd een op ander present voor hem mee,
bijvoorbeeld een verse kool, omdat daar helemaal geen groente te krijgen was. Met
nieuwjaar kreeg hij eens dertien ossenkarren vol geschenken. Op de vraag van de ander
wat hij daarmee gedaan had, vertelde hij dat hij langs alle karren ging, zijn bewondering
uitte over de champagne, de tinnetjes, de brandy en de sigaren, en alleen maar die pakjes
uitnam waarom een stuk rood papier was gewikkeld, want die waren meer speciaal als
geschenk bedoeld, en dat waren dan de kleinigheden die „de vriendschap
onderhouden‟.186 Daar waren ze tevreden mee, en ze namen de karreladingen rustig weer
mee terug.
Toen de controleur met de handschoen ging trouwen, had hij dat tegen de Chinezen
gezegd. Ze aten toen een souper van bami en champagne. De aanwezigen waren de
postcommies (de enige Europese gast), de Chinees van de zoutregie die een groot vriend
was van de bruidegom, en de onderpachter van de opium, een „godvergeten schavuit‟.
Het voorstel van de onderpachter om de bami te bereiden werd niet aangenomen omdat
de anderen bang waren dat hij ze zou vergiftigen. Het aardigste was, volgens de
controleur, dat de Chinezen de hele kampong met rode vaandeltjes versierd hadden en in
de tepekong187 twee grote rode kaarsen hadden aangestoken. Als ze allebei lang
brandden, zouden bruid en bruidegom beide een lang leven hebben.188
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In Piong Pan Ho (1894), een roman van J. Dermoût die in een ander subhoofdstuk is
besproken, is de hoofdrolspeler een dankbare Chinees, die zijn Nederlandse weldoener op
allerlei manieren behulpzaam is, tot diens grote verwondering, want hij had nooit gedacht
dat een Chinees tot zulk een grote dankbaarheid in staat was. Toch blijkt dankbaarheid bij
Chinezen helemaal niet zo ongewoon te zijn. Dat zien we bij de riksjakoelie Ah Lim en
de door een kaaiman verwonde Chinees.
Ah Lim geeft de Europeaan een voorbeeldige service. Iedereen die weleens heeft
meegemaakt dat hij een grap heeft verteld waarvan de humor aan anderen voorbijgaat, zal
begrijpen welke dienst Ah Lim zijn klant bewijst door hard te lachen bij iedere grap. En
elkeen die weleens in de stromende regen op een taxi heeft gewacht, kan zich de
blijdschap indenken van de Europeaan als hij Ah Lim ontwaart.
Ah Lim is volstrekt eerlijk. Hij neemt alleen zoveel geld aan als hij gepast acht en
als hij geen teruggeld heeft, krijgt zijn klant het een volgende keer wel terug. Deze
toewijding en trouw maakt dat de eenzaamheid voor de Europeaan beter te verdragen is.
Er ontstaat zelfs een vriendschap, hoewel de mannen natuurlijk niet op hetzelfde niveau
staan. Dat verschil wordt eens te meer duidelijk als Ah Lims „rijbewijs‟ wordt afgepakt
en hij de Europeaan opzoekt en hem om hulp smeekt. Hulp die hij ook krijgt van de
Europeaan, die bijzonder sympathiek wordt afgebeeld. Hij ziet Ah Lim als „een vreemde
in een vreemd land‟, eigenlijk precies als hijzelf.
De relatie tussen de controleur en de Chinees die door kaaimannen werd
aangevallen is van dezelfde ongelijkheid. Deze Chinees beschouwt de controleur zelfs als
een godheid, althans, zo interpreteert de controleur de geschenken van de Chinees. De
geschenken die de controleur uit dankbaarheid krijgt aangeboden zijn niet altijd duur.
Soms zijn er ook eenvoudige bij zoals een verse kool, omdat de Chinezen weten dat er
geen groente te krijgen is waar hij woont. De Chinezen zijn niet alleen royaal, maar ook
attent. De dertien ossenkarren vol geschenken moeten ook in die betekenis gezien
worden. Wat de kleine pakjes in rood papier betreft: een van de bekendste Chinese
tradities is om geld of andere kleine geschenken in rood papier of in een rode enveloppe
(vandaar de naam „ang bao‟, rood pakje), aan kinderen of minder fortuinlijke mensen te
geven. Dit wordt niet alleen gedaan op Chinees Nieuwjaar en andere feestdagen, maar
ook bij andere gelegenheden. De controleur legt dit gebaar op de juiste manier uit: het
zijn kleinigheden die de vriendschap onderhouden. De manier waarop de bruiloft van de
controleur wordt gevierd, laat zien dat de Chinezen hem helemaal in hun kring hebben
opgenomen: de kampong is versierd met rode vaandeltjes (rood is een gelukskleur bij de
Chinezen) en net als bij een Chinese bruiloft worden twee rode kaarsen aangestoken in
het bidhuis. Dat men bang was door de onderpachter te worden vergiftigd is een half
grapje. De controleur waardeert de vriendschap van de Chinezen, maar denkt toch dat
zijn echtgenote de moed zou verliezen als ze het tafereel kon aanschouwen. Misschien
vanwege het vreemde van de situatie, of vanwege de „godvergetenheid‟ van niet alleen de
onderpachter maar ook de anderen. Chinezen blijven hoe dan ook vreemde mensen.
4.4.4.4.

De panglongkoelies in Het rijk van Bittertong (Westenenk 1932)

Het rijk van Bittertong is een als een roman gepresenteerde mengeling van egodocument
en verslag189 en gaat onder meer over panglong-Chinezen. Panglongs waren, zoals reeds
189

Er komen veel dialogen in voor, er is geen ik-verteller of ik-personage. De schrijver heeft het over „de
gouverneur‟, waarmee hij aan zichzelf refereert. In een voetnoot wordt verduidelijkt dat het boek slechts
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aangegeven, houtkapperijen en branderijen van houtskool. Ze waren alle beheerd en
gedreven door Chinezen, het waren „brokken China op Nederlandsch-Indisch
grondgebied‟.190 De balken en de houtskool werden uitgevoerd naar Singapore. Deze
uitvoer was zeer belangrijk. Het panglonghout overtrof jaarlijks in kubieke meterinhoud
de totale uitvoer van Java‟s djatihout. Het middelpunt van dit panglonggebied was Selat
Panjang in SOK. Het gewestelijk bestuur in Medan wist al geruime tijd dat op die
panglongs toestanden heersten die verbetering eisten, maar de gouverneur was niet
voldoende ingelicht, de besturende ambtenaar had niet genoeg personeel en geen
snellopende vaartuigen ter beschikking om voldoende toezicht uit te oefenen. Bovendien
had hij te veel vertrouwd op de Chinese officieren, die volgens de auteur door
eigenbelang gedreven, de ware toestand verdoezelden.191

Panglongkoelies in een gevecht met een krokodil

192

Bij een bezoek van de gouverneur in 1921193 aan het ziekenhuis te Selat Pandjang
trof hij een sterk gebouwde Chinees die in een krib met een gespalkt been lag, en de
Javaanse dokter zei dat hij een lelijke beenwond had door de beet van een krokodil. Met
behulp van een tolk vertelde de Chinees dat hij „s nachts door een grote krokodil was
aangevallen toen hij balken aan het sjouwen was. Op de vraag of hij voor dat nachtwerk

gedeeltelijk uit een door de auteur omgewerkt en gecorrigeerd manuscript bestaat en dat de rest woordelijk
is overgenomen van een eerste opzet, die niet meer kon worden herzien of verbeterd door de auteur.
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extra betaald werd door het hoofd van de panglong, gaf de Chinese tolk niet dadelijk
antwoord. De gouverneur besloot persoonlijk een onderzoek te houden.194
De Chinese officieren verklaarden dat onder de panglongkoelies veel gespuis
voorkwam: niet alleen hongerend plebs uit Chinese havensteden, maar ook het schuim
van Singapore, boeven, die zich voor de panglongs lieten aanwerven om aan de politie te
ontkomen. Deze arbeiders moesten heel streng behandeld worden. Maar er was ook
sprake van echte mishandelingen, die echter door de Chinese bazen werden vergoelijkt
als uitingen van noodzakelijke gestrengheid. Er moest dus dringend worden uitgemaakt
welke wantoestanden zich op de panglongs voordeden. Volgens de schrijver heeft de
Indische regering maatregelen getroffen die in de daaropvolgende jaren het lot van
duizenden koelies verzacht hebben. „Want er werden hier en daar in het centrum, waar
ras over ras heerschte, verschrikkelijke toestanden gestaafd‟.195
De Chinese bazen probeerden de koelies zo lang mogelijk aan de panglong te
binden. Het meest afdoende middel, beter dan het vervalsen van hun schuldboekjes en ze
aan het dobbelen te brengen, was ze verslaafd te maken aan opium. De panglongbaas was
de enige die voor zijn panglong opium kon inslaan aan de gouvernementsverkoopplaats.
Hij mengde regieopium overigens ook met goedkoop smokkelopium. Dat werd verkregen
op een makkelijke manier: op de houtboten die terugkwamen van Singapore was er altijd
nog veel plaats voor blikken opium. De schuivers staken zich diep in de schulden, ze
moesten dikwijls jaren langer dan hun plan was de zware arbeid op de panglongs
verrichten, terwijl hun krachten geleidelijk gesloopt werden.196
Hun taak was om in ploegen de zware boomstammen uit het bos over de
dwarsliggers van de op de slibgrond aangelegde primitieve houtbanen te trekken, de
touwen zelen over de naakte schouders geslagen, rukkend bij elke stap op de ronde
dwarsliggers. Toch liepen ze niet gauw weg. Zoals gemeld woonden er buiten het terrein
van de panglongs geen Chinezen, alleen maar schuwe inheemsen, oude stammen van
negroïde oorsprong, dat was aan hun dikke kroeshaar te zien. Koelies konden geen
schuilplaats verwachten bij deze mensen. Verder in de bossen en moerassen wachtten hun
alleen krokodillen in slibberige kreken en wolken muskieten. Als het opiumverslaafden
waren, dreef hun verlangen naar opium hen bovendien in de meeste gevallen weer terug
naar de baas, die hen dan liet mishandelen en folteren. Een van de folteringen was enige
dagen zonder eten en drinken, blootshoofd en naakt, in hurkende houding te moeten
zitten, een paal onder de knieholten, de handen er onderdoor en daarna stevig aan elkaar
gebonden, „‟s nachts een weerloze prooi der muskieten, overdag in de gloeiende zon te
kijk gezet als afschrikwekkend voorbeeld‟. Af en toe verdween een opstandige koelie,
maar „dat was een zachte straf want krokodillen folteren niet‟.197
Het rijk van Bittertong vertelt dat op een eilandje bij de monding van de Kampar
een Maleis gehucht bestond. De rondvarende Chinese opkoper van kopra, Lim Hok Soei,
bouwde na gesprekken met de eigenaars van de grootste klappertuinen een winkelhuis op
het strand, tussen het dorp en de zee. De inheemsen waren er blij mee, want nu hoefden
194
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ze niet meer met hun kopra en andere bosproducten die ze wilden verkopen over zee naar
Selat Pandjang, of erg lang te wachten totdat er een opkoper het eilandje aandeed. Alles
konden ze regelen met Lim Hok Soei.
Na verloop van tijd deed iedereen op het eilandje zaken met hem, hij won zelfs het
vertouwen van „de halfwilde stammetjes aan de vaste wal‟. Lim was zeer handig in
„manipulaties met weegschaal, maat en ellestok‟, en de „inboorlingen‟ wisten dat zeer
goed, maar „zij aanvaardden die handgrepen als onafwendbare en vanzelfsprekende
slimmigheid; er is immers in het Oosten een breede marge tusschen eerlijk en oneerlijk
en in die baan bewegen zich allerlei schakeeringen van handigheid.‟ Hij was volgens de
verteller ook geen schurk; hij verleende vlot nieuwe voorschotten als hij te doen had met
lieden die geregeld hun producten aan hem kwamen verkopen, en hij had er ook niets op
tegen dat zij nimmer hun schuld geheel afbetaalden.198 Lim Hok Soei woonde zeer
eenvoudig in een huis van wildhout en andere eenvoudige materialen.199
Op de eilanden werd veel opium geschoven. Er werd dus een opiumverkoopplaats
op het eilandje gebouwd met een mantri opium en zijn gezin, plus een politiepost met
twee gewapende politieagenten, allemaal Javanen. Het bracht veel vertier, en Lim Hok
Soei had er ook voordeel bij, hoewel hij minder smokkelopium kon verkopen.
Op een morgen kwamen twee Chinese prauwen naar het eiland met 15 Chinese
passagiers, die zeiden dat ze naar een pas geopende houtkapperij wilden, maar wachtten
op de avondwind. Deze mensen schoten de mantri opium dood en beroofden het
opiumhuis. Nadat ze Lim hadden aangevallen en hem twee hakken in zijn rechterarm
hadden bezorgd, gingen ze er met het geld in de winkel vandoor. De vrouw van de mantri
lieten ze ongemoeid. Deze keerde terug naar Java met haar kinderen. Het Gouvernement
zorgde goed voor haar, maar „jaren gingen heen voor zij den moed had toko‟s te
bezoeken, waar Chineesche gezichten grijnzen‟.200
Westenenk meldt dat in de rapporten die uitgebracht waren door de Chinese officieren
ook mishandelingen van koelies worden bericht, maar deze werden door de Chinese
bazen vergoelijkt als uitingen van noodzakelijke gestrengheid. In de ogen van die
„wreedaards‟, aldus Westenenk, „mocht dit slechts een geleidelijke overgang heten, voor
den Westerling [met wie hij blijkbaar de ambtenaren bedoelt, onder wie hemzelf] ligt
tusschen de begrippen streng en onmenschelijk een scherpe scheiding‟.201 Voor de
hardwerkende, mishandelde Chinese panglongkoelies is veel sympathie en medeleven,
terwijl hun bazen en de hogere Chinese officieren beschuldigd worden van wreedheid en
de Westerlingen, onder wie de gouverneur, wel als streng, maar menselijk worden
voorgesteld.
4.4.4.5.

Die ene Chinees in Koelie (M. Székely-Lulofs 1932)

Madelon Székely-Lulofs beschrijft de Chinese koelies als harde werkers, maar stelt ook
dat de Chinezen het minst te lijden hebben van de gloeiende hitte in vergelijking met de
Javanen en de Nederlanders. Zelfs het land heeft meer van de zon te lijden dan de
Chinezen.
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Chineezen hakten met hun tjankol in de aarde, woelden haar diep om met dit wreede
werktuig. In eindelooze herhaling, den ganschen, gloeienden dag lang, hieven zij hun
armen, kromden hun blooten gelen rug waarlangs het zweet in beekjes afgutste. Het was
of de stekende zonnestralen, die wél het naakte, verdrogende land kwelden, wél de bruine
lijven der javaansche koelies zwart roosterden en het blank der Europeanen tot een
donker rood brandden… het was of zij afgleden van deze egaal gele lichamen, waarin
zich een leven roerde, wreeder en hardnekkiger en onbarmhartiger dan de gruwzame
hitte, die van den hemel neerviel en van de aarde weer opsteeg en als een sidderende
nevel hangen bleef over dezen onmenschelijk zwaren arbeid.202

Het wrede, hardnekkige en onbarmhartige leven dat zich roerde in de lichamen van
de Chinese koelies was waarschijnlijk het leven dat zij hadden achtergelaten in China, dat
zoveel zwaarder werd geacht dan het leven op de plantage.
Székely-Lulofs laat de vete die heerst tussen de Javanen en de Chinezen tot een
bloedig conflict komen. Reeds daarvoor geeft de vertelster een voorbode van wat er
komen zal, niet alleen door de tjankol als een wreed werktuig voor te stellen (zie
bovenstaand fragment) maar ook door de afstand tussen de pondoks van de Javaanse en
Soendanese koelies enerzijds en de kongsi‟s van de Chinese koelies anderzijds te
vergelijken met een diepe kloof, symbool van „de onverzoenlijke veete van twee
verschillende Oostersche godsdiensten…‟203 De moslims kijken op de Chinezen neer, die
onrein zijn in hun ogen omdat ze varkensvlees eten, iets wat moslims streng verboden is.
Het conflict komt tot een hoogtepunt als er ruzie wordt gemaakt over een vrouw.
Saïma was toegewezen aan de Javaan Parman. Ze had een slechte reputatie. Een mooie,
jonge vrouw die „hoerde met elken man, die haar betaalde‟.204 De laatste maand ging ze
ook naar de Chinezen, want die betaalden meer. Zij gaf Parman niets van het geld dat ze
kreeg, maar kocht er zelf mooie dingen van. Saïma was een grote „soendel‟, een slet. Al
driemaal was er om haar een man neergestoken, twee van hen waren dood.
Roeki, een jonge Javaanse koelie, voelt zich ook seksueel aangetrokken tot Saïma.
Hij laat zich echter kritisch over haar uit. Zij zou zich volgens hem moeten schamen, een
Soendanese vrouw die zich geeft aan Chinezen, die varkensvlees eten, en noemt haar
„soendel tjina‟. Saïma wordt daar boos om, maar zegt dat Chinezen veel betere mannen
zijn dan de Javanen, ze gaan fijner met vrouwen om, ze houden van een vrouw, en
bovendien betalen ze ook nog met goud. Roeki zegt dat hij ook met goud kan betalen, dat
hij verdiend heeft met gokken. Daar heeft Saïma wel oren naar. Later blijkt dat Roeki
helemaal geen goud heeft. Saïma is woedend en wordt hysterisch. Er komen mensen
kijken en luisteren. Als Roeki zegt dat ze varkensvlees heeft gegeten bij de Chinezen en
de duivel in haar is gevaren ontkent ze het eerste niet. Ze wijst zelfs met de vinger naar de
andere contractvrouwen, die slapen met de blanke toewans die kafirs en ongelovigen zijn.
Op dat moment stapt de mandoeres Minah naar voren, die het niet duldt dat de toewans
beledigd worden. Ze valt Saïma aan, die schreeuwt dat het haar allemaal niets kan
schelen. „Laat mij een soendel tjina zijn! Als ik zin heb, ga ik naar de kongsi. Waar zou ik
anders mijn goud verdienen?‟
Op een avond, als Saïma naar de kongsi gaat, gebeurt er iets. Mannen die Saïma
begeren – Noer, Roeki, Sentono – voelen de haat in zich opkomen, „De felle haat tegen
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den man van het àndere ras die hún vrouwen wegtroggelde, bond hen samen‟. 205 Ze
vallen de Chinees, met wie Saïma een afspraak had, met zijn drieën aan. Doffe slagen en
het gillen van de Chinees weerklinken in de avond. Het volk stroomt toe, als mieren, uit
alle kamertjes. Ze doen mee, opgehitst door geroep van „Krojok! Babi tjina!‟206 Verder
wordt verteld hoe de Javanen zich als beesten gedragen en zich uitleven in een „woeste
bloeddorst‟, er „schrikwekkende, ruwe, beestachtige geluiden‟ uitstotend, terwijl ze
„gilden en tierden en lachten als waanzinnigen‟.207
Kronkelend als een slang lag de Chinees op den grond met beide handen zijn hoofd
beschermend. Over hem heen gebogen stonden Noer en Sentono. In blinde razernij sloeg
Noer, zonder te weten waar hij sloeg, dronken van moordlust, van haat. Al de bedwongen
rancune, heel het versmoorde verzet brak los in een rauwen vloed van vernielzucht. Een
vloed, die ook den ander meesleurde. Een wilde roes van macht, van opééns geweten
sterker-zijn, benevelde Sentono‟s denken, maakte uit dezen primitief-goeden mensch in
één seconde een dierlijken barbaar.208

De Javaanse koelies blijven inhakken op de Chinees met hun werktuigen, ook als
hij al dood is. In het volgende fragment zien we waarom de Chinees geen naam heeft
meegekregen.
Nu verdrongen zich ook de anderen op den Chinees. Huilend en lachend sloegen zij,
hakten met hun tjankols, hun parangs, maakten hem af als een omsingeld wild beest. [...]
Al lang was de Chinees verstild, maar nóg hakten zij, onverzadigbaar, gillend en
schreeuwend, bevangen in een perversheid van machtswellust. Dooden wilde zij… met
hun allen dien eene… Niet hém, maar dien eene, die hoorde tot dat andere ras, dat anders
was, sterker was, rijker was, dan zij. Niet alléén dooden wilden ze, maar verminken,
vernietigen: dat gele lichaam in hun bruine handen… En ze groeven hun handen in het
lillend vleesch, den naam van Allah aanroepend, hun God stellend boven dien van hun
slachtoffer.209

De mandoer, Amat, komt erbij. „In de schaduw van de razende menigte had hij toch
dezen moord aangezien en zijn bloed had éven vreugdig gestroomd om deze vernietiging!
Een Chinees! Alleen maar een Chinees! Kwam hem toe!‟210 Noer en Roeki slapen die
nacht in, „zooals een dier inslaapt: tevreden, onbewust, onwetend van eigen gruwzame
wreedheid‟ aldus de verteller.211 Het blijkt dat het doodslaan van een Chinees bijna een
gewoonte is: „[Kromoredjo] was een jaar langer dan Roeki in contract en in dat jaar
hadden ze zeven Chineezen doodgeslagen. Dat was niet zooiets bijzonders!‟212
De administrateur is alleen maar geërgerd door de hele toestand. „Alles om één
zoo‟n beroerden Chinees! Alsof China niet óverliep van de Chineezen! Millioenen
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stierven daar den hongerdood en omdat er één door zijn koelies gelyncht was, had hij nu
al dat gezeur met het gouvernement en het gerecht‟.213
De verhouding van de Javanen tot de Chinezen wordt in Koelie teruggebracht tot het
conflict tussen de Javaanse koelies en één Chinese koelie, die in de ogen van de Javaanse
koelies zijn hele ras vertegenwoordigde. Het ging niet om het individu. Niet die ene
Chinese koelie, maar alle Chinezen waren machtiger en sterker, en dit was de wraak op
alle Chinezen. In hun dagelijkse werk en in de rivaliteit om de vrouwen waren de
Chinezen machtiger, ze konden meer betalen dan de Javanen. Dat de vrouwen (hier ook
vertegenwoordigd door maar één vrouw, namelijk Saïma) liever naar de Chinezen gingen
dan naar de mannen van hun eigen volk, trof de Javaanse mannen op hun gevoeligste
plek. Maar op dat moment waren de Javanen met velen en beleefden „een wilde roes van
macht, van opééns geweten sterker-zijn‟ dan die Chinees. Dat de Chinezen als onrein
beschouwd werden, was des te meer een rechtvaardiging om de Chinese koelie, in naam
van Allah, te doden. Misschien ook werd de haat tegen de Chinezen aangewakkerd door
de machteloosheid jegens de blanke toeans. De bedwongen rancune en het versmoorde
verzet waarvan sprake is in een van de bovenstaande fragmenten zal niet slechts gericht
zijn tegen de Chinezen. Maar die werden wel slachtoffer en mikpunt van de „rauwen
vloed van vernielzucht‟ bij de Javaanse koelies.
In een van de essays van Kousbroek wordt de reactie van de Indonesische filologe
Achadiati Ikram op het door Székely-Lulofs geschetste beeld van de Javaan in Koelie
onder de loep genomen.214 Ikram heeft, zoals te lezen is in een van haar artikelen,
bezwaar tegen het negatieve beeld van de Javaan als dociel, onderworpen en afgestompt
en bovendien egoïstisch en wreed tegenover hun eigen volk.215 Er staat in Ikrams artikel
niet of zij er iets op tegen heeft dat de Javanen in Koelie ook als wreed tegenover de
Chinezen geportretteerd worden. In ieder geval zegt Koelie meer over de Javanen dan
over de Chinezen. De Chinezen zelf worden, behalve als harde werkers, afgebeeld als
mannen die de Javanen hun vrouwen aftroggelen met geld, goud en juwelen. Daaruit
bestaat hun macht. Dat is nu precies waar het schoentje wringt, want de Javanen hebben
niet veel geld en kunnen niet beletten dat hun vrouwen – hier belichaamd door Saïma –
naar de Chinezen gaan. Saïma zegt bovendien dat de Chinezen fijner omgaan met de
vrouwen. Ook in dat opzicht moeten de Javanen, aan wie de vrouwen nota bene
toebehoren, het van de Chinezen afleggen. Dat is een reden te meer waarom de Javaanse
koelies hun Chinese collega‟s zulk een grote haat toedragen, zo groot dat ze wraak nemen
door hen te vermoorden. In Koelie wordt wel heel duidelijk dat de Chinezen met een
stereotype opgescheept zitten. Op zichzelf is dat stereotype niet ongunstig: zij hebben
geld en dus macht. Maar in een samenleving waar er anderen zijn die geen geld en dus
geen macht hebben, maar wel datgene bezitten dat met geld te koop is, wordt dat
stereotype een reden voor afgunst en haat.
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4.4.4.6.

De slimme, hulpvaardige dandy’s: de hoofdtandils

Binnen de hiërarchie van de plantage konden ook Chinezen carrière maken. In de
verzameling verhalen Tabakkers van H. Gorter (1953) staat een verhaal over de manier
waarop Lim Ang Kau, die van de kade van Swatow was ontvoerd en naar Deli gebracht,
het van congsican tot hoofdtandil bracht. In Deli-planter (1936) van J. Kleian heet de
hoofdtandil A Poh.

Een hoofdtandil

216

A Poh is „het type van den echten ouderwetschen tabakskoelie, die van armen emigrant,
door noesten vlijt en toewijding, was opgeklommen tot hoofd eener 800 tot 1000 zielen
sterke koeliebevolking, welke als regel op een behoorlijke tabaksonderneming huist.‟ Hij
werkte reeds 35 jaar op dezelfde onderneming, en genoot het vertrouwen van alle
Europeanen, alsmede van zijn ondergeschikten.217 Als twee assistenten, van wie er een
zijn voet heeft bezeerd (hij heet Huug), komen vragen of ze zijn karretje mogen lenen, is
A Poh daar meteen toe bereid en zegt tegen de seice (koetsier) dat hij moet inspannen.
Als hij ziet dat zijn bezoekers het koud hebben, haalt hij een fles cognac en twee glaasjes
tevoorschijn. Hij vraagt of hij ze een brandy218 mag inschenken, omdat ze anders ziek
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worden. De drank blijkt van uitstekende kwaliteit te zijn, „drie sterretjes‟. De heren
zeggen tegen elkaar dat „de ouwe‟ het zich kan verloorloven: een hoofdtandil krijgt per
jaar wel 20 tot 25 duizend gulden aan tantièmes. Maar de meeste vergokken alles wat ze
verdienen, en alleen een enkeling gaat met een behoorlijk bedrag naar China terug. A Poh
zegt dat hij over de 60 is en in China niet meer zou kunnen wennen. Hij hoopt op de
onderneming te mogen blijven werken en als hij dood is op de kebon te worden begraven.
„De koelies zijn m‟n kinderen, de heeren zijn m‟n vrienden‟, zegt hij.219
Dit korte, schijnbaar onschuldig bezoekje aan A Poh heeft grote gevolgen. Morain,
een andere assistent, kwam langs op het moment dat Huug, de gekwetste assistent, in het
karretje werd geholpen. Morain, die niet wist wat er precies aan de hand was,
concludeerde dat Huug dronken was. Na een anonieme brief aan de hoofdaministratie en
aan de hand van de verslagen van A Poh en de verteller, kreeg Huug een
strafoverplaatsing naar een kleine, afgelegen rubberkebon, want „een assistent, die, in
gezelschap van een jongere collega, zijn avonden met het drinken van alcohol bij
chineezen doorbracht kon nu en nimmer het beheer van een onderneming worden
toevertrouwd‟.220 Huug pleegt daarop zelfmoord.
Het is tekenend voor de gesegregeerde, op rassenonderscheid gebaseerde structuur
van de plantagesamenleving dat een Europese assistent wel alcohol mocht drinken met
andere Europeanen, maar niet met een Chinees, ook al was die Chinees dan ook de
hoofdtandil die de heren zijn „vrienden‟ noemde.
Dat de hoofdtandil een belangrijk man was op wie de Europese bazen vaak een
beroep deden vertelt ook Annie Salomons in de bundel Verhalen uit het verre Oosten
(1930). Het verhaal gaat over een tijgervangst, maar laat vooral de ijdelheid zien van een
hoofdadministrateur en de vindingrijkheid en het praktisch vernuft van de Chinezen,
voornamelijk de hoofdtandil. De gevangen tijger, of tenminste zijn huid, zou voor de
hoofdadministrateur zijn, die zich al bij de trap van de voorgalerij had opgesteld, als om
zijn toekomstig haardkleed waardig te begroeten. Maar plotseling gebeurde er iets. De
administrateur, die wist welk een bijzondere kracht de Chinezen toekennen aan de
snorharen van de tijger, was in een sprong beneden aan de trap, hij stond temidden „de
wriemelende hoop Chinezen‟ en probeerde ze weg te duwen, maar het dode dier had geen
snor meer. De hoofdadministrateur was woedend en eiste de snor terug. De
administrateur wist dat het zijn baan zou kosten als hij dit probleem niet naar behoren
oploste. Op zijn beurt riep hij de hoofdtandil bij zich. „Het welverzorgde hoofd van alle
Chinese arbeidskrachten van de onderneming [stond] naast zijn schrijftafel, met zijn
helmhoed en zijn plantersstok in de hand, de pientere oogjes glanzend van eerbiedige
deelneming‟.221 De administrateur zei dat als de haren niet terecht kwamen, het de tandil
zijn baantje zou kunnen kosten. Hij zou twee vellen papier in de ontvangkamer leggen
(dat is het vertrek waar de tabak wordt ingeleverd) en de snorharen moesten tussen die
vellen worden neergelegd. De tandil verzamelde zijn mannen om zich heen en sprak tot
hen „met heftige gebaren en kijvende klanken‟. Daarna stapte hij schouderophalend weg,
het aan zijn mannen overlatend een oplossing voor het probleem te vinden.222 Later
meldde de hoofdtandil dat het zaakje geklaard was. De administrateur zag een „bos zo dik
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als een gootsteenboender‟ tussen de twee vellen papier liggen. De tandil nam de bos
bamboevezels, want dat waren ze, in zijn hand, koos er de twintig mooiste uit en reikte
die aan de administrateur. Hij zei: „Dat ziet immers niemand, dat weten alleen u en ik. De
echte snorharen krijgen we toch nooit meer terug‟.223 Jaren later kwam de administrateur,
ondertussen ook al hoofdadministrateur, bij zijn vroegere baas in Wassenaar op bezoek
en zag de huid, waarop de gastheer bijzonder trots was: „het was een knaap van een kerel,
kijk maar eens, wat een snorren‟.224
Er wordt in Van oerwoud tot plantage (László Székely 1935) een portret van de
tandil Lim-A-Hjong geschetst, een belangrijk man op de plantage. Hij heeft een lange
vlecht waarin een rode draad is gevlochten en de vlecht heeft hij om zijn hals gewikkeld.
De tropenhelm draagt hij „dandyachtig scheef‟ op zijn hoofd, en er is een intelligente blik
in zijn „sluwe, schuinstaande oogen‟. Hij werkt er al tien jaar en kent iedereen: gezichten
die hij eenmaal gezien heeft, staan voorgoed in zijn geheugen gegrift. Hij is de „beste
rekenaar op deze wereld‟ en rekent de ingewikkeldste rekensommen binnen de minuut uit
het hoofd foutloos uit. Hij schrijft niets op maar weet precies hoeveel schuld de koelies
hebben, hoeveel ze afbetaald hebben, hoeveel de rente bedraagt, hoeveel de achterstand is
en wanneer de betalingstermijnen vervallen. Hij weet ook de namen van alle Europeanen
die de afgelopen tien jaren op de onderneming hebben gewerkt, al spreekt hij die
„natuurlijk‟op een onbegrijpelijke manier uit,225 en hij kan zelfs de namen van alle
njais226 van de toeans in chronologische volgorde opnoemen. A-Hjong „is het geheugen
van de Maatschappij‟. Hij weet wat de toewans niet weten, ook al door de werking van de
kabar-angin (letterlijk: windberichten). Die zijn wonderlijk snel en accuraat.
Het is de taak van de hoofdtandil om zijn bazen op de hoogte te houden van wat er
roert onder de koelies. Dat doet ook de hoofdtandil in het verhaal „Service above self‟ in
de bundel Delianen van H. Gorter (1941). In dit verhaal kreeg de ontvang-assistent in het
bijzijn van alle werkers in de schuur een uitbrander van de hoofdadministrateur. Deze
eiste een volmaakte bundel tabaksbladeren. De assistent bezwoer dat hij van nu af aan
alle partijen zou laten opensnijden en zou laten oversorteren, als er ook maar één
verkeerd blaadje in een bundel zat. Dit betekende dat de koelie die de bundel had
gesorteerd geen loon zou krijgen voor zijn werk. De hoofdtandil rapporteerde dat de
koelies zeer ontevreden waren en „niet van de wind‟ konden leven. Het gevreesde
gebeurde: een Chinese sorteerder stak de assistent met een lange dolk dood.227 De moord
was afgesproken werk.
In Delianen van H. Gorter zien we dat de hoofdtandil een dubbele rol vervult. Hij heeft
overwicht over zijn koelies en tandils, hij weet wat hij waard is maar blijft eerbiedig
tegenover zijn bazen. Hij is tegelijkertijd vertegenwoordiger van zijn ploeg arbeiders en
vertrouwensman van zijn superieuren. In Delianen waarschuwt de hoofdtandil de
assistent dat er gevaar dreigt van de kant van de koelies, maar hij zegt ook dat die koelies
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opstandig zijn omdat ze niet „van de wind‟ kunnen leven. De hoofdtandil wordt gezien als
vlijtig en toegewijd, iemand die zich zowel „naar boven‟ als „naar onder‟ kan schikken.
Hij wordt verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van zijn koelies, met het risico
ontslagen te worden. Een tandil is slim en intelligent, soms zelfs een rekengenie, hij is
hulpvaardig en staat meteen klaar om de assistenten bij te staan als die zijn hulp nodig
hebben. Jammergenoeg zijn ook hoofdtandils maar mensen, en zijn ook zij verslaafd aan
het dobbelspel, zoals alle andere Chinezen. A Poh zou, hoewel hij genoeg geld heeft
verdiend om naar China te repatriëren, niet terug willen. Hij wil begraven worden in het
land waar hij zich thuisvoelt. De hoofdtandil in Annie Salomons‟ verhaal is pienter: hij is
vindingrijk en praktisch aangelegd en heeft een groot overwicht op zijn mannen. De
Europese staf lijkt veel waardering te hebben voor de hoofdtandils. Van oerwoud tot
plantage is de enige roman waarin de tandil als „sluw‟ wordt geschetst („sluwheid‟ wordt
trouwens ook aan de Europeanen toegeschreven), hoewel de verteller veel waardering
heeft voor zijn intelligentie en zijn fenomenale geheugen. Assistenten vertrouwen erop
dat de hoofdtandil hen op de hoogte houdt van wat er gebeurt op de plantage. Al zijn het
maar kabar-angin, ze zijn wonderlijk accuraat.
4.4.4.7.

De staartkerels in Van oerwoud tot plantage (Székely 1935)

In de roman van László Székely, Van oerwoud tot plantage, verhaal van een
plantersleven (1935) komen meer Chinese stadskoelies voor dan Chinese plantagekoelies. De rol van de laatsten wordt als het ware niet erkend, het lijkt alsof alleen de
Europeanen en meer bepaald de Nederlanders, Deli hebben gemaakt tot wat het was.
Nederland wordt beschreven als „een land [...] van zeven millioen inwoners, een klein
land, welks zonen met onverzettelijke wilskracht, koene doodsverachting en
onmenschelijk zwoegen al deze welvaart hebben geschapen‟.228
Als de hoofdpersoon in Medan aankomt, ziet hij inlandse en Chinese koelies met
bagage sjouwen en bijna naakte Chinese koelies „vederlichte‟ riksja‟s voorttrekken. De
koelies rennen snel, ze halen elkaar in en draven elkaar voorbij „alsof zij louter uit plezier
paardje spelen‟.229 De verteller is een singkeh, een nieuweling, maar het lukt hem al
aardig zich aan te passen. Hij is zich bewust van zijn waardigheid als planter; hij zit met
„heerscherige zelfbewustheid en toewanachtige trots‟ in de eerse klas coupé en reikt zijn
kaartje „met hoogmoedige verachting‟ aan de inlandse conducteur.230 Bij alle
veranderingen die de kolonisatie van Deli met zich meebracht en ook na de komst van
ambtenaren, politie en rechters, bleef de planter nummer één. „Deli bleef z ij n land, het
land dat hij ontdekt en gemaakt had tot wat het geworden was. […] De groote heer is de
planter‟.231 Telkens wordt door de verteller de nadruk gelegd op de heroïsche bijdrage
van de Europeanen. Hun bestaan is zo te zien ook niet heel veel aangenamer dan dat van
de plantagekoelies. Ook de Europeaan arbeidt hard en heeft te lijden van vocht,
moerasdampen en zonnegloed, hij „zwoegt even hard als de koelie en zijn organisme
heeft evenzoo te lijden als dat van den koelie‟.232
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De riksjakoelie werkt vooral ‟s avonds en ‟s nachts, als het een beetje koeler is
geworden. Maar ook overdag kijkt hij goed uit of hij niet ergens een vrachtje kan krijgen,
want hij wil zo gauw mogelijk geld opzij leggen en als taukeh (chef, baas) naar China
terug gaan. Maar het is niet alleen de Chinees die hier slechts tijdelijk is. Iedereen wil
geld verdienen en dan weer weg, ook de Europeanen en andere Archipelbewoners.
Op de straten van de stad, en dan vooral in de Chinese wijk, is het vol met dieren en
mensen van allerlei rassen. De buffels zijn lastdieren, de Chinezen ook. Er lopen Maleiers
rond, die de Chinezen haten.
Chineezen, met groote gevlochten bamboe hoofddeksels op, dringen lawaaiend en
rumoerig door elkaar. Als mieren in een mierenhoop krioelen hier de gele, – door de
stille, onbeholpen en goedmoedige Maleiers diep gehate – zonen van het Hemelsche Rijk.
Hier ademt alles leven. Koortsachtig, haastig leven. In zóó‟n hevig tempo pulseert hier
het Leven, dat de, alreeds wat aan de tropische melancholie gewende Blanke, die hier
verdwaald raakt, er duizelig van wordt. Groote buffels trekken lastwagens, volbeladen
met kisten en balen, overal rennen en draven rickshawkoelies. Chineesche sjouwers,
haast tot op den grond gebogen, zeulen onbegrijpelijk zware lasten.233

Dit is niet de enige beschrijving van de Chinese wijk met zijn nauwe straatjes en
smerige werkplaatsen, waar een onbeschrijfelijke atmosfeer van allerlei stanken en
uitwasemingen hangt. In een tweede beschrijving wordt opnieuw de vergelijking gemaakt
met een krioelende, stinkende, lawaaiige mierenhoop, verlicht door schelle carbidlampen,
waar halfnaakte, gele kerels op lage bankjes over hun werk gebogen zitten en als
razenden werken, hamerend, kloppend, slovend „als krioelende, zwoegende mieren,
fanatiek, in ademlooze en adembenemende overgave‟. De Chinese buurt ligt temidden
van de stille, brede, nette Europese wijken als een Aziatisch eiland in een Europese
zee.234 In alle opzichten is de Chinese wijk het tegenovergestelde van de Europese buurt.
Niet alleen de Chinezen worden door de Maleiers gehaat – ook jegens Europeanen
voelen de Maleiers woede en haat. Na een geschil tussen een Maleise koetsier en het
hoofdpersonage, waarin zich een Zwitser mengt, gaat de koetsier ervandoor, maar „er was
even iets dreigends in zijn oogen geweest, op zijn gezicht lag woede en haat […] maar
tegen de sluwheid en overmacht van de Blanken is nu eenmaal niets uit te richten!‟235
Als de contractueel aangestelde arbeider uit Java en China het contract met een
kruisje heeft ondertekend, kan hij de arbeid niet ontvluchten. Hij moet alles doen wat
hem wordt opgedragen, zonder een woord van tegenstribbelen. Hij mag niet weigeren en
helemaal niet weglopen. Naast de Orang-Kontrakt, die geen rechten bezit, zijn er ook zelf
aangeworven koelies, zoals bij voorbeeld de „luie‟ Bataks. 236 Toch zijn die niet zo lui dat
ze de kans om een zilveren rijksdaalder te verdienen met het vangen van weggelopen
koelies voorbij laten gaan. Ze houden gewoonweg drijfjacht op Chinezen en Javanen, die
naar het bos vluchten, en soms grijpen ze een vredig over de weg lopende koelie.237
Er werken allerlei „toekangs‟ (ambachtslieden) op zo‟n plantage, maar ze zijn niet
allemaal echte handwerksmannen. Behalve de waterdrager of toekang ajer, die een soort
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van „butler‟ is (hij moet voor het badwater en de ijskist van zijn baas zorgen en de toean
met een flakkerende petroleumlamp begeleiden als het nog of al donker is en het korfje
meedragen waar diens ontbijt in zit) is er een toekang thee, de theemeester, wiens taak het
is de groep koelies die onder zijn mandoer resorteert van thee te voorzien. Onder het
werk drinken de koelies thee, zoveel ze maar kunnen. Daarvan zweten ze en dat verlicht
het vermoeide lichaam en maakt het elastischer. Elke mandoer heeft zijn eigen
theekoelie. De Chinezen hebben bovendien ook nog een toekang ramboet, de barbier. Het
dragen van een vlecht is volgens de verteller in China streng verboden, maar in Medan
nog zeer in de mode, en het verzorgen van deze staarten vereist veel inspanning. De
barbier is halfnaakt, maar draagt altijd een gevlochten hoed. Hij zet een grote Chinese
parasol op, pakt zijn barbierkist uit en dat is de kapperswinkel.
Op de plantage is ook een „kedeh‟, een winkeltje. Op een dag wordt de
hoofdpersoon gepest door zijn baas en moet hij in het donker twee uur naar huis lopen.
Onderweg komt hij langs de kedeh. De eigenaar zit voor het houten gebouwtje, „een
dikke Chinees, naakt tot aan zijn gordel. Over zijn vette buik spant zich zijn gele huid‟.
Hoewel de Europeaan het een afgrijselijke atmosfeer vindt in de kedeh, met „verroeste
conservenblikjes en oude wijn-, bier- en whiskeyflesschen met half vergane en
beschimmelde etiquetten, […] een kist met ontzettend stinkende, gedroogde visch en
allerlei andere eetwaren, gefabriceerd uit gedroogde kreeften, die een onbeschrijfelijken
stank verbreiden, op de planken vloer hoopen onbekende specerijen, vuil en schimmelig‟,
terwijl grote, zwarte vliegen rondzoemen in de bedorven, hete atmosfeer, over de balken
vette zwarte ratten rennen en uit halflege zakken dozijnen kakkerlakken krioelen, besluit
hij toch naar binnen te gaan. Hij bestelt iets te drinken bij de taukeh en drinkt in die
weinig welriekende omgeving drie kokosnoten leeg.238
Voor de minder harmonische relatie tussen Javanen en Chinezen heeft de verteller
veel aandacht:
De Chineezen leven streng afgezonderd van de Javanen. De Javanen zijn lichtgeloovig,
kinderlijk, primitief. Eerzucht bezitten ze hoegenaamd niet en de waarde van het geld
kennen zij in het geheel niet. Thuis, in hun dorp, hebben zij nooit een harden strijd om het
bestaan gekend. Zij hebben altijd alles gehad, wat zij noodig hadden. Maar de Chinezen
leven al sedert duizenden jaren in armoede en ellende. In hun overbevolkt land is het
moeilijk om aan den kost te komen en elk bordje rijst moet met harden en zwaren strijd
veroverd worden. Daardoor zit hun hebzucht, verlangen naar geld in het bloed, zij werken
als dieren, bedriegen, waar zij maar kunnen en zijn voor geld bereid desnoods hun eigen
vader te verkoopen. De Javanen zijn Mohammedanen, de Chineezen Buddhisten. De
Javanen blijven altijd arm, de Chineezen worden rijk. Tenminste velen van hen. De
Chineezen werken ontzettend veel, onmenschelijk veel, de Javanen doen niet meer, dan
ze moeten doen. [...] De Javanen haten, verafschuwen en verachten de Chineezen en de
Chineezen zijn min of meer bang voor den opvliegenden Javaan en minachten hem om
zijn traagheid.239

De verteller erkent dat deze gespannen verhouding tussen de beide volkeren zeer
voordelig is voor de Europeesche planters. Zij benutten die dan ook ten volle. De
Chinezen verraden de Javanen en de Javanen, die overigens ook „niet aan overdreven
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eerlijkheidsgevoel lijden‟, dragen er zorg voor dat de Chinezen hun Europese bazen niet
bedriegen. In dit portret zijn de Javanen driftig, ondoordacht en onberekenbaar in hun
woede, terwijl de Chinezen sluw, berekenend en gesloten zijn en mateloos in hun
wraak.240
De Chinezen worden als geheimzinnig, mysterieus en, zoals reeds eerder gezegd,
wraakzuchtig geportretteerd:
In het geheimzinnige leven van de Chinezen krijgt een Blanke nooit inzicht. Hun
connecties zijn onnavorschbaar, hun geheime samenzweringen ingewikkeld en over hun
wetten ligt een ondoordringbare duisternis. De draden van hun intriges loopen tot in de
verste uithoeken van de wereld. En alles wat Chinees is, is daarbij betrokken,
Mandarijnen, millionairs, koelies, roofmoordenaars en bedelaars. En wie iets over deze
dingen loslaat, moet dat zwaar boeten. En op een wijze boeten, dat een niet ingewijde, dat
wil zeggen, een Europeaan nooit te weten komt, of de betrokken persoon slachtoffer van
wraak werd, of werkelijk bij ongeluk, bij het vellen van het bosch, onder een
omvallenden boom terecht kwam. De Chineezen weten dat dan allen, maar zij zwijgen.241

Hoewel Chinese arbeiders ambitieus zijn en werken tot zij er uitgeput bij
neervallen, „soms gebeurt dit om vier uur „s morgens, soms of vijf uur ‟s middags, al naar
de vermoeidheid hem overmant‟ en altijd haast hebben omdat ze zo vlug mogelijk een
som bij elkaar willen hebben waarmee zij hun eigen zaak kunnen beginnen en taukeh
zijn, heerst er geen jaloezie onder hen. Zowel de koelies als de taukehs zijn tevreden met
de dingen, zoals ze zijn. Zij weten allen, dat de koelie achttien uur van den dag moet
werken en dat de taukeh kan luieren en er een dikke buik en lange vingernagels op na kan
houden. Want wie geld heeft, heeft ook macht. Zodra de koelie geld genoeg heeft, wil hij
ook taukeh zijn en dan zal hij zijn koelies ook weer achttien uur per dag laten zwoegen.242
Ook de riksjakoelies, die ‟s avonds hun klanten naar de Japanse prostituees, of nog beter,
naar de dikke tjabohs243 brengen – want „dik is voor den mageren, uitgemergelden koelie
het toppunt aller zaligheden, de vervulling aller idealen.‟ – willen taukeh worden,
„voordat, bij dit eeuwige gedraaf, zijn longen heelemaal kapot zijn…‟244
Ofschoon de verteller in Van oerwoud tot plantage met een soort van waardering voor de
ijver en uithoudingsvermogen van de Chinezen lijkt te spreken, toont hij ook minachting
voor hun „hebberigheid‟: „Het ijverigste en taaiste volk van deze wereld zwoegt hier
zweetend, loopt zonder erbarmen den zwakkere onder den voet, zuigt woekerend de
primitieve, fatalistische Inlanders uit‟.245 Ook hier is er de stereotypische tegenstelling
tussen de taaie, zwoegende, woekerende Chinezen en de zwakke Inlanders die niets
anders kunnen dan zich aan hun noodlot overleveren. Volgens de verteller is het niet
uitzonderlijk dat een veldkoelie rijk, sterk en machtig wordt. Hij leert de taal van de
inheemsen en ontdekt spoedig hun zwakke zijden om hen daarna te kunnen uitbuiten. Zo
wordt hij binnen korte tijd zelf een machtige „taukeh‟ die koelies uit China laat komen en
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een dikke buik heeft en tien- tot vijftien centimeter lange vingernagels, als bewijs, dat hij
een welvarend man is en geen vinger hoeft uit te steken om van het leven te genieten. 246
De Maleier daarentegen wordt steeds armer „en beschouwt den hebzuchtigen,
onbarmhartigen Chinees met den machteloozen haat van den zwakkere, maar als soms
die haat in hem opvlamt, dan flakkert de Amok in hem op en steekt hij een paar van die
staartkerels neer‟.247
Het lijkt erop of de Chinese koelies zich voor hun plezier uitsloven als riksjakoelie.
De Chinezen zijn alom tegenwoordig, ze vervullen de meest uitputtende taken (als
riksjakoelie die alsmaar doorrent) maar zijn ook als hotelbedienden werkzaam. De
Chinees is er altijd op uit geld te verdienen, omdat hij als taukeh, als baas (dat betekent
dus dat hij niet onder anderen werkt) naar China terug wil. Overigens is dit geen negatief
beeld, want ook de Europeanen zijn naar Deli gekomen met hetzelfde doel. Wat wel
negatief is aan de Chinezen, is hun hebberigheid. Daar wordt echter een goede verklaring
voor gegeven: in China hebben zij reeds duizenden jaren in armoede en ellende geleefd
en ieder bordje rijst moesten zij met harde strijd veroveren.
De Chinezen worden vergeleken met lastdieren, die ongelooflijk zware lasten
dragen, en met mieren, omdat ze met zoveel zijn dat ze door elkaar krioelen. Zij zijn taai
en ijverig, maar ook zelfzuchtig, zodanig dat ze geen oog hebben voor de zwakkeren, en
dat zijn in dit geval de fatalistische Inlanders. Sterker nog: ze buiten de Inlanders op een
onbarmhartige manier uit. Over de rug van die zwakke inlanders worden zij rijke taukehs.
De verteller bekijkt de Chinezen vanuit het gezichtspunt van de Maleier, en volgens
de Maleier heeft de Chinees alleen maar slechte eigenschappen. Een goede reden dus
voor de Maleier om, als zijn machteloze haat hem te machtig wordt, een paar Chinezen
neer te steken. Het is niet zo dat de inheemsen zo positief worden afgeschilderd, maar de
Chinezen worden op zijn negatiefst beschreven als ze vergeleken worden met de Javanen.
Dan zijn de Chinezen hebzuchtige bedriegers, tot alles bereid als ze daar maar geld mee
kunnen verdienen. Hoewel ze heel hard werken zijn ze sluw, berekenend en gesloten,
geheimzinnig en mysterieus. Ze zijn bovendien wraakzuchtig. Maar op elkaar zijn ze niet
jaloers, want ze beseffen dat iedereen nu eenmaal zijn eigen kansen krijgt en zijn eigen
geluk heeft. Er is een saamhorigheid onder hen. Er wordt in dit boek gerefereerd aan hun
internationale netwerk van geheime samenzweringen, wat helemaal past in de sfeer van
geslotenheid (tegenover Europeanen), wraakzucht en solidariteit met elkaar.
Hun toko‟s, huizen en wijk zijn ontzettend vies en onwelriekend. De kedeh wordt
nog afstotender afgebeeld dan de opiumkit in Baboe Dalima van Perelaer. Ook de
onderdanige eigenaar is niet bepaald aantrekkelijk met zijn naakte bovenlijf, vette buik en
stinkende Chinese tabak.
De lezer krijgt in Van oerwoud tot plantage een uitgebreid beeld van de
samenleving van de plantage-Chinezen met hun diverse toekangs, die elk een eigen taak
te vervullen hebben.
4.4.4.8.

Chaw A. Hjong, de kabajaverhuurder (L. Székely 1937)

Vijf jaar na het verschijnen van Koelie wordt in de Hongaarse krant Pesti Napló een
verhaal opgenomen van László Székely. De titel is „De carrière van Chaw A. Hjong‟
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(1937).248 Het hoofdpersonage is een koelie die het brengt tot miljonair, maar op het
hoogtepunt van rijkdom doodgestoken wordt door een Javaanse vrouw die hij in het
verleden onheus behandeld heeft en die op die manier wraak neemt.
Chaw A. Hjongs carrière vangt aan als de assistent, een singkeh (nieuwkomer), van
de koelies eiste dat ze een kabaja droegen als ze hun loon in ontvangst namen. Koelies
die geen kabaja droegen kregen hun loon niet uitbetaald. De meeste koelies hadden geen
kabaja, en de weinigen die er wel een bezaten hadden hem achtergelaten in hun barak, die
te ver van het assistentenhuis lag.249 Het uitbetalen van de lonen zou over vijf minuten al
beginnen. Chaw A. Hjong kwam toen op het idee zijn kabaja te verhuren voor tien
Singaporese dollarcent per man. In die tijd kreeg een koelie een Singaporese dollar en
vierenzeventig cent. Er waren 49 huurders. Voor het geld dat hij op die manier verdiend
had, kocht Chaw A. Hjong kookgerei en allerlei ingrediënten bij de Chinese kedeh en bij
de Chinese slager. Na ontvangst van hun loon dobbelden de koelies en een paar „orang
contracts‟ van een aangrenzende onderneming voor de barakken. De winnaars kochten al
vlug een portie bami of vlees met gember of in klapperolie gebakken vis. Chaw A. Hjong
kocht nog meer vlees en kruiden en was al gauw bijna vijf keer zo rijk als in het begin.
Eerst begroef hij zijn geld onder een grote steen bij de rivier, maar daarna kwam hij op
het idee een oude Javaanse koelievrouw, Ju-Imah, als vrouw te nemen. Zij was al zo
verschrompeld dat zelfs de Javaanse koelies haar niet meer wilden. Ze sloten een
overeenkomst: Ju-Imah kookte en Chaw A. Hjong bracht het eten in mooie groene
bananenbladeren naar de klanten. Chaw begon ook geld te lenen aan spelers die hun geld
bij het dobbelen verloren hadden, maar nooit meer dan een dollar. Die moest met vijftig
procent rente op de volgende betaaldag terugbetaald worden. Chaw A. Hjong had eens 5
dollar uitgeleend aan een Chinese koelie die dobbelschulden had, in de overtuiging dat hij
die wel zou kunnen terugbetalen. Dat was niet het geval en de koelie hing zich uit
schaamte op.
Van zijn geld kocht Chaw gouden munten, die hij aan het baadje van Ju-Imah hing.
Op een gegeven moment had hij zo veel gouden munten dat ze niet allemaal aan haar
baadje gehangen konden worden. Iedereen had schuld bij Chaw A. Hjong, zelfs de
hoofdtandil wilde geld van hem lenen. Chaw leende hem 500 dollar, aan het eind van de
maand moest de hoofdtandil hem 750 dollar terugbetalen. Die leende meer en meer van
hem, gaf alles terug volgens de voorwaarden van Chaw en nodigde Chaw uiteindelijk uit
voor een partijtje dobbelen.250 Chaw speelde zo goed dat hij de volgende ochtend 11.400
dollar had gewonnen. Hij pakte Ju-Imah alle munten af die nog op haar baadje gespeld
waren plus haar baadje en sarong en joeg haar het huis uit. Daarna ging hij weer op de
ontginning werken. Toen zijn contract afliep, verdween hij van de plantage en deed
geheimzinnige zaken, hij had jonken die alle zeeën van de aarde bevoeren, maar altijd in
het duister, en „Chinezen, die er uitzagen als piraten, losten snel de verdachte waar en
verdwenen weer in de dichte, warme mist‟. Chaw liet een enorm huis bouwen, maar op
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een dag werd hij doodgestoken door de oude bedelares, die voor de poort van zijn
immense huis zat te wachten. Die bedelares was Ju-Imah.
In het portret van Chaw A. Hjong en de andere Chinezen die in het verhaal voorkomen
herkennen we allerlei stereotypen. Zij zijn inventief in het verdienen van geld, zij hebben
een grote ondernemingszin (dit kan zowel positief als negatief worden uitgelegd), zij
houden zich aan hun woord waar het zaken betreft: geleend geld wordt altijd precies op
tijd met de rente terugbetaald, en als hun dat niet lukt schamen zij zich daar zo voor dat
ze zelfmoord plegen. Zij houden van dobbelen (overigens leed, als men de romans wil
geloven, iedereen aan die kwaal behalve Europeanen, die meer van alcohol hielden) en
gebruiken mensen en doen dingen die het daglicht niet konden velen om hun doel te
bereiken, in dit geval: om nog rijker te worden.
Ook onder de Chinezen was een hiërarchie waar niet aan te ontkomen viel. De
hoofdtandil staat mijlenver boven een „nietswaardige en ellendige‟ koelie, zodat het een
enorme eer is als die zich verwaardigt geld te lenen van de koelie. De blanken staan
boven iedereen, zij zijn de heersers.
Chaw A. Hjong is inventief en wat nu „pro-actief‟ genoemd wordt. Hij wordt rijk
door het aangaan van geoorloofde zaakjes met andere Chinezen. Er is alleen één persoon
die hij uitbuit, en dat is de Javaanse Ju-Imah, maar wel zodanig dat hij haar van alles
berooft wat zij heeft. En dat komt hem duur te staan.
4.4.4.9.

De naamloze koelies in Delianen (H. Gorter 1941)

Delianen; schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s Oostkust van oud-assistent en oudadministrateur Hendrik Gorter gaat over de situatie op een tabaksplantage in het eerste
decennium van de twintigste eeuw. In zijn inleiding legt Gorter uit hoe het er in die
periode aan toeging op de plantage.
Gorter vertelt dat de hoofdadministrateur oppermachtig was. De Europese
werknemers (de assistenten) waren volgens hem rechteloos en onbeschermd. De angst
om ontslagen te worden of niet in aanmerking te komen voor promotie beheerste hen van
dag tot dag. Als ze onrechtvaardig behandeld werden, reageerden ze hun woede af op de
koelies. Toch voelden de planters zich volgens de verteller in Tabakkers, het vervolg van
Delianen, helemaal thuis in Deli, „dat land van kracht, overmoed, humor en tragiek waar
het Lied van de Arbeid zo luide klonk‟.251
Als er nieuwe koelies, met hun lange glanzende haarstaarten tot over het middel op
de rug, uit China kwamen, „een ver, geheimzinnig land‟,252 moesten ze een contract
tekenen. Dat tekenen gebeurde op een manier zoals ook door László Székely wordt
beschreven in Van oerwoud tot plantage (1935). De aspirant-koelie moest het uiteinde
van de penhouder aanraken, waarmee de assistent een kruisje zette achter zijn naam.
Daardoor zat een koelie voor drie jaar vast. In Gorters verhalen wordt bijna niet over
mishandeling verteld, hoewel hij in zijn voorwoord erkent dat er veel afkeurenswaardigs
heeft plaatsgevonden.253 De indruk wordt gewekt dat de koelies gewone arbeiders zijn en
geen slaven. Ze worden wel streng behandeld door de assistenten die opgegroeid zijn in
het „Deli-matjam‟ (de manier van Deli). Dat was de houding van de hoofdadministrateur
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tegenover een administrateur en van deze tegenover zijn assistenten, die dit systeem in
praktijk brachten tegenover de mandoers en de Chinese tandils, die het weer toepasten op
de koelies, zodat de laatsten ten slotte het volle gewicht te dragen kregen. Niets werd
door de vingers gezien en met de meeste strengheid werd opgetreden tegenover iedereen,
die een trapje lager op de maatschappelijke ladder stond, maar iedereen werkte volgens
dit beeld toch samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Samen storten ze zich
op het hoge gras als er een brand geblust moet worden – Javanen, Chinezen, Klingalezen
– in het verhaal „Brand‟254 en samen bidden ze, ieder op zijn eigen manier, om de goden
ertoe te bewegen regen te doen neerdalen op de planten in het verhaal „Droogte‟.255
Samen gebeden werd er ook toen er op de estate een tijger werd gesignaleerd,
echter niet omdat iedereen zo bang was voor het beest. De hoofdadministrateur zag in de
gebeurtenis meteen een goede gelegenheid om zich op te werken. Als de tijger naar Artis
werd verscheept, zou daar zeker een koperen plaat gehangen worden met zijn naam erop.
Er werd een val gemaakt, met achterin een kleine afgesloten ruimte, waarin een wit geitje
werd geplaatst, dat van buitenaf gevoerd kon worden. Degene die de taak kreeg was eeen
kreupele congsican. Vele dagen gingen voorbij zonder dat er iets gebeurde, tot chagrijn
van iedereen. Op een dag was de valdeur dicht geklapt. Toen, na een reeks
voorzorgsmaatregelen opdat de gevangen tijger niet zou ontsnappen, de val uiteindelijk
werd opengemaakt, bleek dat er geen tijger maar een Chinees in de val zat, het „rampzalig
hoopje mens van de congsican‟, die grote honger had en er genoeg van had steeds maar
weer voer te brengen. In zijn poging het geitje te pakken was hij op de valplank gestapt,
waardoor de deur naar beneden plofte. De hoofdtandil had nog een onderhoud met hem
„zooals destijds in Deli gebruikelijk was‟, waarna hij een paar weken in het hospitaal
onderdak kreeg.256
Gorter vertelt ook wat voor taken een veldkoelie moet verrichten. Een Nederlandse
boer is „een gemakkelijk levend rentenier‟ vergeleken bij de Chinese veldkoelie en de
Javaan en ander hulpwerkvolk, concludeert Gorter.257 Het verwijderen van rupsen is een
belangrijk onderdeel van het werk. Na het plukken van de bladeren dienen die gebracht te
worden naar de droogschuren, waar ze gefermenteerd en ten slotte gesorteerd worden in
verschillende kwaliteiten, volgens kleur en lengte van de bladeren. De sorteertijd biedt de
assistent een „min of meer gezellig leven‟ op het emplacement.258 In de tijd dat de
veldkoelies aan het sorteren zijn, worden de velden door het hulpwerkvolk een keer
bewerkt. Deze mensen zitten tijdens de veldtijd niet stil, maar worden over de hele
onderneming gebruikt, vooral om bij de vele werkzaamheden te helpen waar de
veldkoelies het niet alleen afkunnen. De veldkoelies moeten deze hulp honoreren („welke
hulp den veldkoelies in rekening wordt gebracht‟).259
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Een tabakskoelie260

De veldkoelies gaan ten onder aan het zware werk en dat is hun lichamelijk ook aan
te zien. Een mooi verhaal is „De onbekende soldaat‟, waarin verteld wordt van de
Chinese congsican van veld 224 die dood in zijn veld ligt, waarschijnlijk het slachtoffer
van cholera. Net op de dag dat toean maatskepy, de hoofdadministrateur, oftewel „de
god‟, op inspectie komt. De assistent laat de dode koelie vlug van het veld verwijderen
voordat de hoogste baas hem ziet, want als dat gebeurt zal hij behoorlijk op zijn kop
krijgen. Het gelukt de tandil Ong Kie en de djaga bangsal (de loodsopziener) het lijk naar
een schuur te brengen zonder dat de hoofdadministrateur het ziet. Als die vertrokken is,
komt de assistent naar het lijk kijken en voelt ontroering in zich opkomen en een schuldig
gevoel over hetgeen hij met de koelie gedaan heeft: „hem weg laten sleepen als een
kadaver waarover hij ongenoegen zou kunnen krijgen en dat daarom zoo spoedig
mogelijk uit de weg moest worden geruimd, uit den weg van de machtige heeren…‟
Daarna wordt het magere, naakte lijk beschreven dat op de stoffige grond ligt.
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De sterke jukbeenderen van den doode spannen de bruingele huid, de mond is verstrakt
tot een gruwelijken grijns, op den mageren romp zijn alle ribben te tellen, de buikholte is
ingezonken, op de schouders zijn de dikke eeltkussentjes zichtbaar van den zwiependen
draagstok, waaraan hij de zware vrachten heeft vervoerd. De handen zijn als klauwen aan
de pezige armen, de binnenzijde geheel vereelt, de nagels vrijwel verdwenen en
kromgegroeid. De gespierde beenen zitten vol litteekens van wonden en zweren, de
voetzoelen en de wijd uiteenstaande teenen zijn als van dik leer.261

Van de tandil hoort de assistent dat de betreffende koelie die ochtend ziek was en
thuis wilde blijven, maar de tandil had hem uit de kongsi gedreven om te gieten en te
plukken. Als toean maatskepy kwam moesten alle velden immers bezet zijn.262 Als de
koelie begraven wordt, ziet de assistent er op toe dat de kuil diep genoeg is opdat er geen
wild dier aan kan komen. De koelie wordt de „slaaf van den arbeid‟ genoemd, en „de
onbekende soldaat‟. Het lijkt erop dat Gorter wil laten zien dat assistenten wel degelijk
mensen met compassie waren, die waardering hadden voor de koelies. In de late avond
wordt „het ding‟ (aanhalingstekens van de schrijver) begraven.263
De koelie in „De machtige‟, die Lim Ang Kau heet, net zoals alle andere veldkoelies
in Gorters verhalen die met naam genoemd worden, ziet er heel anders uit dan de
onbekende soldaat: hij heeft een „prachtig gebouwd, bruin verbrand lichaam, als
kussentjes en kabels lagen de sterke spieren op zijn schouders en armen, op zijn beenen
en dijen‟.264 Deze Lim Ang Kau van veld 224 is een prima werker, alleen, bij het rupsen
zoeken ziet hij er veel over het hoofd. Dat is niet goed omdat de rupsen gaatjes in de
bladeren maken, terwijl Deli dekblad voor sigaren produceert dat absoluut gaaf moet zijn.
De toean assistent laat hem een handvol rupsen opeten. De tandil dwingt de koelie ertoe,
want de toean heeft gezegd dat als er nog steeds rupsen worden gevonden, de tandil zelf
rupsen zal moeten eten. Als de toean weggaat dreigt hij de koelie dat de bliksem hem zal
treffen, als hij zijn aanplant niet beter vrijhoudt van rupsen. Bij een onweersbui wordt
Lim Ang Kau inderdaad door de bliksem getroffen. Hiermee is de reputatie van de toean
gevestigd: hij is inderdaad almachtig.
Gorters verhalen getuigen van grote ijver bij de Chinese veldkoelies. Toch leek een
periode zonder werk ook welkom. Dat gebeurt in het verhaal „Cholera‟. Daarin wordt
verteld hoe „de onversaagde tabakkers‟ te werk gingen op de onderneming als er cholera
werd gemeld. In dit verhaal wordt ons ook een kijkje gegund op het interieur van een
barak waarin Chinese koelies woonden: schamel, maar vooral vuil. 265 Nadat alle koelies
met hun schamele bezittingen een onderdompeling hadden gekregen in een carbolbad,
ook degenen met „de gebruikelijke beenzweren en puisten en andere ongerechtigheden‟,
die hevig brandden in het sterke carboloplossing, verhuisden ze naar de droogschuren aan
een ver afgelegen plantweg. Daar moesten ze blijven tot het gevaar was geweken. De
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verteller zegt dat zij het wel leuk vonden om een paar weken lekker te liggen luieren,266
maar ook dat ze op alle manieren probeerden te ontsnappen en terug te gaan naar het
emplacement van de estate, zodat er een sterke wacht op de brug over de rivier, die ze
moesten passeren, moest worden geplaatst.
De Chinezen waren niet alleen koelies. Sommigen waren plankenzagers (toekanpapan) wier taak het was van boomstammen planken te zagen. De boomstammen werden
gehaald uit het naburige oerbos en naar de zaagplaats gesleept en op twee blokken
geplaatste. Een Chinees ging boven op de stam staan, een ander eronder en dan trokken
ze de lange trekzaag op en neer, de hele dag. „Rijst en ikan kring [gedroogde vis] en
opium waren hun levensbehoeften en geen volk ter wereld, behalve Chineezen, zou dat
zware werk onder zulke ongunstige omstandigheden kunnen verrichten‟, aldus Gorters
verteller.267
Natuurlijk hadden de assistenten ook in het huishouden helpers nodig. Een van de
meest belangrijke was de „boy‟ oftewel „het Chineesch factotum‟.268 Een boy heeft de
taak bij verhuizingen voor de inboedel te zorgen, er zorg voor te dragen dat er altijd eten
en – nog belangrijker – drank klaarstaat, en verbrande torren uit de lamp te
verwijderen.269 Alle boys in Gorters verhalen heten A Seng.
Op het allerlaagste niveau onder het huispersoneel was de waterdrager of toekan
ajer. In „Eerste hulp‟ lezen we dat de toekan ajer iemand was die vooral verantwoordelijk
was voor het vullen van het wijnvat van de assistenten, niet met wijn maar met water. Hij
had ook de taak de ijskist aan te vullen, zodat de toean te allen tijde koud bier kon
drinken. Waterdragers zijn in de schetsen van Gorter altijd Chinezen. Deze waterdrager
werd te lui gevonden. Hij deed er een hele morgen over om het ijs van het emplacement
te halen, met het gevolg dat het bijna gesmolten was voordat het in de ijskist kwam. Hij
werd dus ontslagen. Toen hij de estate verliet, ontdekte de assistent dat hij enkele dingen
bij zich had die niet van hemzelf waren. De waterdrager werd naar zijn kamertje gebracht
en de assistent begon een rapport over het geval voor de toean controleur te schrijven, tot
A Seng, de Chinese boy, kwam vertellen dat de waterdrager een overdosis opium had
ingeslikt om zelfmoord te plegen omdat hij zich zo schaamde. Een leven was in gevaar,
en „al was ‟t dan ook maar dat van een toekan ajer‟,270 de baas wilde hem toch niet dood
laten gaan. Per slot van rekening was de man toch ook een mens. De lauwe melk die hij
de waterdrager liet drinken had geen enkel effect. Daarop vroeg A Seng een gulden van
de toean en repte zich naar kongsi Zeven. Hij kwam met een witte eend terug. A Seng
hakte de hals van de eend bij de romp af, stroopte het vel van de hals zo ver mogelijk
terug, opende de mond van de vergiftigde en duwde de rode, bloedende eendenhals diep
in de slokdarm. Dit hielp: in een niet te stuiten stroom golfde de maaginhoud over de
helpers heen.271 Met de zin „Al was ‟t dan ook maar dat van een toekan ajer‟ wordt
duidelijk gemaakt dat de dood van een waterdrager eigenlijk niet iets was waar men zich
normaal gesproken druk over maakte. Het verhaal laat ook zien hoezeer een tandil begaan
was met het lot van de koelies die aan hem toevertrouwd waren. Hetzelfde beeld van de
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kongsitandil zagen we al in Dé-lilahs Hans Tongka’s carrière bij de tandil van kongsi
Twee, Ah-Lee.
In „Prestige‟ wordt verhaald hoe een assistent met moed en bluf een oproer onder de
koelies wist te verhinderen. Het staat er niet duidelijk, maar zo te zien vond de
gebeurtenis plaats op Chinees nieuwjaar, een dag waarop „sinds onheugelijke tijden‟ ‟s
namiddags door de Chinezen niet gewerkt werd. De koelies hadden extra-ijverig gewerkt
in het vooruitzicht van de vrije middag. Maar deze keer kon dat niet doorgaan. De
hoofdadministrateur liet weten dat er geen vrij mocht worden gegeven, de koelies
moesten aan het werk worden gehouden met het oog op de achterstand in de aanplant. De
assistent begreep dat er niets anders opzat dan de orders uit te voeren, hoewel hij wist dat
de koelies dit niet zomaar zouden accepteren. Hij kreeg gelijk: de tandil van kongsi Acht
kwam met de boodschap dat zijn koelies massaal op weg waren naar het emplacement,
naar de toean besar en de hoofdtandil. Dit moest tot alle prijs voorkomen worden, want
anders zou de assistent er voor moeten opdraaien. Met zijn buggy ging hij de koelies
achterna. Toen hij ze ingehaald had, brulde hij dat ze moesten zitten. Dat deden ze. Hij
nodigde drie man uit om naderbij te komen Het waren drie zware kerels, brutale rakkers,
wier misdaden in China zichtbaar waren door enige brandmerken. 272 Voordat ze hun
mond konden opendoen, hadden ze al stokslagen en trappen te pakken. Door hen te
overdonderen, wist de assistent de koelies zover te krijgen dat ze toch maar
gehoorzaamden.
De schetsen van Gorter presenteren het beeld van een min of meer harmonische
samenleving, waarin iedereen een vaste plaats innam in een strakke hiërarchie die
gebaseerd was op rassenonderscheid. De gekleurde koelies trokken altijd aan het kortste
eind; er werd van hen eerbied verwacht voor de blanke toeans. Bij nadering van het
assistentenhuis namen de Chinezen hun grote hoeden af en gingen de pajongs van de
Javanen neer, ook al waren de krees273 gesloten en leek het huis onbewoond. Als een
karretje het huis naderde, sprong de Maleise koetsier van zijn wagentje, deed het paardje
stapvoets lopen om even verder weer op zijn plaats te springen, door welke beweging het
paardje vanzelf weer in galop ging. „Zelfs dat dier kende de adat!‟ laat Gorter de verteller
roepen.274 In feite waren deze handelingen niet gedicteerd door de adat,275 maar waren
puur een maaksel van de blanke ondernemers. Deze zogenaamde „adat‟, zo wordt
uitgelegd in De andere wereld (Székely-Lulofs 1934), was in het leven geroepen om de
blanken te beschermen; er moest niet in het oog verloren worden „dat wij Blanken alleen
staan tegenover een massa en dat wij ons alleen kunnen handhaven door strenge
conventioneele bepalingen, die als discipline en bedwingende tucht moeten werken‟.276
Hoe nu is het beeld van de Chinezen in Gorters schetsen, met name in Delianen?
Het zijn buitengewoon harde werkers, met uitzondering van de luie waterdrager in
„Eerste hulp‟ – het valt overigens wel mee met die luiheid, als wij zien waarin hij
tekortschiet – hoewel ze een vrije dag ook wel appreciëren. Ze houden er niet van
geïsoleerd te leven en zijn het liefst bij elkaar. Chinezen onderling vertonen een hechte
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kameraadschap en komen voor elkaar op: de Chinese boy in „Eerste hulp‟ pleit voor de
eveneens Chinese toekan ajer bij de baas opdat die hem het leven zal redden. Ze worden
als fatalistisch geportretteerd. Wie door het lot wordt aangewezen om iets uit te voeren, al
is het iets waardoor zijn leven hoogswaarschijnlijk op het spel komt te staan, accepteert
dat. Fatalisme en kameraadschap blijken uit het verhaal van de sorteerder die de assistent
doodsteekt; hij is niet degene die benadeeld werd door die assistent. Ook in Gorters
verhalen, net als in Hans Tongka’s carrière, zijn de Chinese koelies geen doetjes. Als ze
slechts een vrije middag moeten opofferen, zijn ze nog te overbluffen. Maar als het
daarentegen om geld gaat en als ze door toedoen van de assistent verlies op hun loon
krijgen, gaan ze daar tegenin. Toch is het zo dat een slechte behandeling dagenlang moet
aanhouden vooraleer de koelies naar extreme middelen grijpen. Een moord plegen is geen
beslissing die in haast genomen wordt, ook al paste een impulsieve handeling volgens
Breman beter in de koloniale beeldvorming.277 De Chinese koelies grijpen overigens ook
naar meer democratische middelen, gedreven door hun solidariteit: ze betogen massaal
tegen een onrechtvaardige behandeling. Eenzelfde actie hebben we eerder gezien bij de
koelies in Hans Tongka’s carrière.
4.4.4.10.

De zonderlinge kerels in De aarde van Deli (Willem Brandt 1948)

De verteller in De aarde van Deli noemt de Chinezen zonderlinge kerels omdat ze zich
soms ophangen in de tabaksloods, „aan hun staart, drie of vier netjes naast elkander. En
ze krijgen toch een behoorlijk loon‟. De nonchalance waarmee de wanhoop van de
koelies, die hen tot zelfmoord heeft gedreven, beschreven wordt is tekenend voor de toon
in de hele roman. Dat wil niet zeggen dat er geen geweld in de roman wordt beschreven.
Geweld wordt door Chinezen tegen elkaar gepleegd en door de lokale bevolking op
iedereen die ze te pakken kan krijgen. De plantage, meer bepaald de dichtbevolkte,
benauwde Chinezenloods, is een „hel van zweet en eenzaamheid‟, soms breekt daar amok
los en grijpt iemand gillend een mes, „om het diep in de gele pezige rug van een ander te
boren‟. Men stopt de dode dan onder de grond, de volgende dag is er een koelie minder
op het appèl, maar het doet niemand iets. „Dood of weggelopen, men weet het niet, wat
doet het er ook toe. Mensenlevens zijn alleen nog wat waard en van belang wanneer zij
de bijl kunnen hanteren en het oerwoud neerslaan‟. En men kan Chinese koelies in
Penang kopen, zoveel als men maar wil.278 Ergens anders staat dat het zich op die manier
ophangen een soort van gewoonte is; de verteller heeft het over „de luidruchtige
Chinezen, [met] hun gele gelaatskleur en hun dansende zwarte staarten, waaraan zij zich
ophingen wanneer het bedrijf verkeerd ging‟.279
Toch is er in De aarde van Deli sprake van een soort van waardering voor de
koelie. De tabak, „het edel, genot verschaffende kruid‟ groeit „uit het zweet van harde,
onafgebroken arbeid, het groeit uit het offer van een ruw en primitief bestaan, dat iedere
zweem van het genot, hetwelk zijn product zal verschaffen, ontberen moet‟. Er wordt
gezegd dat het groeit „uit de rauwe handen der pioniers‟, 280 maar het is niet onmiddellijk
duidelijk wie die pioniers zijn. Pas later, als er verteld wordt over de tabakscrisis die ten
gevolge van ondeskundige verzorging en slordige speculaties heeft toegeslagen, worden
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„de zware vereelte handen der blanke en bruine en gele pioniers‟ genoemd die de
plantage hebben opgebouwd.281 De koelies worden ook „soldaten voor de strijd tegen het
oerwoud‟ en „huursoldaten voor het leger der pioniers‟ genoemd.282
Het lijkt alsof de koelies het voorrecht krijgen iets te doen waar hun hart naar
uitgaat en daarvoor ook nog vorstelijk betaald worden. Om de liefde te beschrijven
waarmee de Chinese koelie zijn plantjes verzorgt, gebruikt de verteller een vergelijking
die volkomen mank loopt: „de Chinese koelie heeft zijn veld met tabak lief, hij heeft het
lief als een Hollandse rentenier zijn bloemperk‟.283 Hij wordt voor zijn „hartstocht‟ ook
nog met „ronde blinkende dollars‟ betaald, dus klagen over de arbeid of het loon zou niet
op zijn plaats zijn.
De Chinese koelies vermoorden elkaar onderling „met het mes tussen de ribben of
een koord om de lage pezige hals‟, vooral als ze tot andere genootschappen behoren.
Behalve door onderlinge moorden sterven zeer vele Chinezen aan ziektes, zoals cholera
en beri-beri.284 De Europeanen lijken vooral bevreesd te zijn voor de „oerdrift‟ der
primitieve bevolking en niet voor de koelies, want hoewel het vrij vaak voorkomt dat
Europeanen het leven laten „omdat een razende koelie hen met een bijl in stukjes heeft
gehakt‟,285 zijn de ware moordenaars de roof- en moordlustige Bataks. Het beeld dat van
hen wordt gegeven is afschrikwekkend. De verteller beschrijft ze als een „op drift geraakt
bergvolk, dat schuimbekkend brandt en doodt, uit niets dan lust om te branden en te
doden, uit niets dan primitieve ongeremde vernietigingsdrang‟. Ze voeren wilde dansen
uit rond de lillende lijken van hun slachtoffers, die zowel blank als gekleurd zijn. 286
Daarmee vergeleken zou mishandeling van een koelie door een blanke baas, als dat
genoemd zou worden, natuurlijk in het niet zinken. Later in de roman worden de Bataks
overigens veel positiever uitgebeeld en worden ze „nijver‟ genoemd.
De inhoud van De aarde van Deli staat in de elektronische catalogus van de KITLVbibliotheek samengevat als „het verhaal van pioniers, die met taaie vasthoudendheid
onder zware omstandigheden werkzaam waren in de ontginning van de Oostkust van
Sumatra, die in slechts 60 jaar tijd van een moerassig oerwoud omgezet werd in
welvarend cultuurland‟. In de eerste plaats zijn de pioniers de Europese planters, de
„Delianen‟, aan wie het boek een ode is. Als een hoofdstukje begint met „Cyclonen
vernietigden soms het werk, hij plantte. De eerste wereldoorlog kwam. Hij plantte, hij
bouwde voort‟, hoeft niemand zich af te vragen wie er met „hij‟ bedoeld wordt.
Terloops verwijst Willem Brandt in een zin naar het pamflet van J. van den Brand:
„Voor dat land hebben de “millioenen van Deli” in die eerstvolgende jaren van
hoogconjunctuur immiddels tot resultaat, dat het steeds verder wordt opengelegd‟. 287 Het
feit dat Willem Brandt de titel van het pamflet tussen aanhalingstekens vermeldt, al is het
dan met een klein verschil, duidt aan dat hij de brochure van Van den Brand gelezen
heeft. Maar in De aarde van Deli wordt niet gerept over de mishandelingen die de
inheemse en Chinese koelies moesten ondergaan van hun Europese bazen, zelfs niet in de
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pionierstijd. De koelies gingen niet ten onder aan het zware werk, waar ze – net als de
Europese planters – helemaal bezeten van waren en zeker niet aan mishandeling door de
blanke bazen, maar stierven als gevolg van ziekte en onderlinge moordlust. Het beeld van
de Chinese koelies is er aldus een van buitengewoon werklustige arbeiders, die wel door
het vooruitzicht van een goede betaling aangemoedigd waren tot grote inspanningen,
maar vooral gedreven werden door hun liefde voor „de aarde van Deli‟, en dat is hetgene
wat iedereen met elkaar verbindt.
De boodschap wordt verkondigd dat de etnische groepen in de tijd van de opkomst
van het Indonesisch nationalisme nauw met elkaar samenwerkten; het „volk van Deli‟
bestond uit Javanen, Maleiers en Chinezen die geen tijd en geen lust tot politiek en
revolutie hadden, want „het leven was te goed‟.288 Tijdens het gezagsvacuüm dat ontstond
na de internering door de Japanners was iedereen, zowel de Zwitsers als de rustige en
nijvere Bataks en Chinezen, volgens de verteller verenigd in het verlangen om Deli weer
op te bouwen.289
4.4.5. Samenvatting

De plantagekoelies in Dé-lilahs Hans Tongka’s carrière zijn bepaald geen meegaande,
makke lammetjes die alles doen wat hun bevolen wordt. Ze wekken de indruk sterke
mensen te zijn die durven op te komen voor wat voor hen belangrijk is. De weggelopen
Chinees bekent pas nadat hij letterlijk halfdood is geslagen dat is weggelopen. Hij
overleeft het pak slaag en de schoppen, plus het twee dagen gebonden staan aan een paal.
Koelies geven de assistenten brutale antwoorden en Chinese scheldnamen als ze worden
uitgevloekt, hoewel ze weten dat ze dan nog erger worden geslagen. Zelfs de koelies die
een moord hebben begaan, plegen stil verzet als ze heel traag het trapje naar het schavot
opklimmen, nadat ze overigens ook al enorm tekeer zijn gegaan en iedereen, het
Gouvernement inbegrepen, hebben uitgescholden.290
De assistenten waarschuwen elkaar dan ook voor de Chinese koelies, zoals Van
Lijnden die Hans Tongka zegt dat er niets gevaarlijkers is dan een Chinees te beknibbelen
of onrechtvaardig te behandelen. Men kon met Chinezen alles doen wat men wilde,
zolang men maar niet aan hun geld kwam of hun tekort deed, wat dan zouden zij niets en
niemand ontzien. In zo‟n situatie zien we dat de Chinese koelies dan altijd eerst met
elkaar overleggen en erom dobbelen wie bijvoorbeeld een moord zou plegen. De Chinese
koelies worden daardoor als „koelbloedig‟ getypeerd. Dit in tegenstelling met de Javaanse
koelies, die, tenminste waar het in Koelie gaat om het doden van een Chinese koelie,
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zuiver emotioneel te werk gaan. Ook László Székely geeft dat aan waar het Maleiers
betreft, zonder dat het duidelijk is of hij daarmee ook Javaanse koelies bedoelt: „als die
haat in hem opvlamt, dan flakkert de Amok in hem op en steekt hij een paar van die
staartkerels neer‟.291
De Chinese koelies gaan niet meteen over tot het alleruiterste, maar proberen vaak
op een andere manier toch hun ongenoegen te laten blijken. Behalve met verbaal protest
(ook al begrepen de assistenten vaak niet wat ze zeiden) doen ze dat ook door samen te
betogen en het hogerop te zoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Hans Tongka’s carrière
van Dé-lilah, als ze massaal naar het huis van de controleur trekken om hun
administrateur aan te klagen, nadat een collega was gestorven in het kantoor van de
administrateur, en in Delianen van Gorter, als de koelies op hun enige vrije namiddag
toch moeten werken en daartegen willen protesteren bij de administrateur en de
hoofdtandil.
In de tijd die Dé-lilah beschrijft leek er grote behoefte te bestaan aan Chinese
koelies, en wel aan oudgedienden (hoewel Breman meldt dat juist aan beginnelingen
grotere voorkeur werd gegeven omdat ze rustiger waren).292 Onder de Chinezen waren er
die reeds in China waren gestraft voor hun misdaden. Dat was te zien aan hun afgesneden
oren.293 In Delianen van Gorter, die om ongeveer dezelfde periode rond de
eeuwwisseling gaat, wordt verteld dat zulke mensen brandmerken droegen.294 Dit detail
werd waarschijnlijk genoemd om duidelijk in de verf te zetten hoe moedig de assistenten
waren die het tegen hen op durfden te nemen. Het dient ook als rechtvaardiging van de
behandeling van de koelies door de toeans: de koelies waren van zulk laag allooi dat ze
het verdienden om een pakslaag te krijgen. Sterker nog, er was geen andere manier om
hen te behandelen.
L. Székely‟s verteller in Van oerwoud tot plantage (1935) heeft enerzijds
waardering voor de ijver van de Chinese koelies (hij vergelijkt ze met lastdieren en
krioelende mieren), maar minacht hun „hebberigheid‟. Daar heeft hij een verklaring voor
en dat is ook datgene wat hen onderscheidt van de volgens hem lichtgelovige, kinderlijke,
primitieve Javaanse koelies, die geen eerzucht bezitten en de waarde van het geld niet
kennen omdat ze thuis in hun dorp nooit een strijd om het bestaan hebben moeten
leveren. De Chinezen echter leven al sedert duizenden jaren in armoede en ellende. In
hun overbevolkt land is het moelijk om aan de kost te komen en elk bordje rijst moet met
harde en zware strijd veroverd worden. Daardoor zit volgens de verteller hun hebzucht en
verlangen naar geld in het bloed: „Zij werken als dieren, bedriegen, waar zij maar kunnen
en zijn voor geld bereid desnoods hun eigen vader te verkoopen‟. Zo komt het dat de
Javanen altijd arm blijven en veel van de Chinezen rijk worden. De Chinezen werken
ontzettend veel en de Javanen doen niet meer, dan ze moeten doen. De Javanen haten,
verafschuwen en verachten de Chinezen en de Chinezen zijn min of meer bang voor de
opvliegende Javaan en minachten hem om zijn traagheid. Daarmee is de vete tussen de
Chinezen en de Javanen verklaard, een vete die, zo erkent de verteller, in het voordeel
speelt van de Europese planters.
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Koelie geeft niet zozeer een beeld van de Chinese koelies dan wel van de
verhouding tussen de Chinese koelies en de Javaanse koelies. De vete tussen de beide
groepen wordt verklaard als een conflict tussen twee verschillende godsdiensten. Maar
later zien we dat de vijandige rivaliteit zich afspeelt op het gebied waar de belangen van
beide groepen met elkaar in conflict kwamen. Dat gebied was niet het geloof en ook niet
het werk, want Chinese en Javaanse koelies hadden grotendeels verschillende taken en
verantwoordelijkheden (hoewel het feit dat de Javaanse koelies voor hun loon
gedeeltelijk afhankelijk waren van de Chinese arbeiders tot het conflict kan hebben
bijgedragen), maar de vrouwen. De Javaanse koelies hadden vrouwen die hun werden
toegewezen en geen geld, de Chinese koelies hadden geld maar geen eigen vrouwen. Als
zij seksueel contact wilden, hadden zij dat met Javaanse koelievrouwen, die zich
zodoende prostitueerden.
Het opvallende is dat in het conflict dat in Koelie wordt beschreven, de Chinese
koelie die aangevallen en vermoord wordt geen naam krijgt en niet als een individu wordt
beschouwd. Het laat de scherpe blik van Madelon Székely-Lulofs zien: de moord op de
Chinees als vertegenwoordiger van zijn ras spruit voort uit een gevoel van
machteloosheid bij de Javanen, niet alleen tegenover de Chinezen die rijker en dus
machtiger zouden zijn dan zij, maar ook tegenover de blanke overheersers die hen niet
geven waar zij recht op hebben. Het bevestigt wat Breman zegt: dat de verhoudingen op
de plantages in de eerste plaats gebaseerd waren op rassenonderscheid. Dat gaf aan de
beperkte plantersgemeenschap de structuur waarop de plantagegemeenschap gebaseerd
was.
Terwijl de koelies in Dé-lilahs roman soms alleen een nummer en slechts de tandil
en de Chinese njais een naam krijgen, worden de veldkoelies in H. Gorters roman
Delianen, schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s Oostkust (1941) wel, hoewel niet
altijd, met naam genoemd. Maar als we verder zijn Tabakkers , tweede bundel schetsen
uit het plantersleven op Sumatra’s oostkust (1953) lezen, merken wij dat de veldkoelies
en boys steeds dezelfde naam krijgen. Daarmee wordt bevestigd dat, hoe positief de
Chinese koelie en Chinese boy ook worden afgebeeld in Gorters verhalen, zij toch altijd
geen individuën zijn. Zelfs de tandils zijn niet van elkaar te onderscheiden, want ook zij
krijgen steeds dezelfde naam.295 Het zou overigens ook wel kunnen dat de schrijver een
teveel aan Chinese namen vermijdt omdat ze voor Nederlandse lezers moeilijker te
onthouden zijn dan Europese. Javaanse namen klinken vertrouwder, en daarom is het
misschien dat in Koelie van M.H. Székely-Lulofs de Javaanse en Soendanese koelies wel
namen krijgen en de Chinese koelies niet.
Het gebruik van dezelfde namen of nummers voor de koelies laat hun anonimiteit
zien. Als zo‟n iemand doodgaat, verdwijnt hij in het niet en dan zijn er meteen anderen
die hem vervangen. „Een koelie meer of minder op de wereld kwam er niet op aan‟, zegt
administrateur Brill in Hans Tongka’s carrière, nadat een koelie, die hij een pak slaag
heeft gegeven, in zijn kantoor sterft. „Alleen maar een Chinees‟, zegt de mandoer in
Koelie, nadat een Chinese koelie is vermoord. Hij vindt het niets bijzonders dat zeven
Chinese koelies in een jaar zijn doodgeslagen. De administrateur vindt het maar niets dat
hij zoveel moet doen om één zo‟n beroerde Chinees.
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In de romans en verhalen die over deze armoedige koelies vertellen wordt zonder
uitzondering een beeld geschetst van lawaaiige maar hardwerkende mensen die ook
zonder dat ze geslagen worden hun werk met overgave doen. Zelfs koppige koelies zijn
nog voor rede vatbaar. Redelijkheid scheen een pluspunt te zijn van alle Chinese koelies,
of ze op plantages werken of in de mijn.
De Chinese tandils en hoofdtandils zijn in alle verhalen goede mediatoren tussen
hun blanke baas en de koelies die aan hen zijn toevertrouwd. Het was de hoofdtandil die
Eddie waarschuwde dat hij de jonge boompjes van de veldkoelies niet mocht stukmaken.
Vonck, de beheerder van de onderneming waar Hans Tongka assistent is, stelt dan ook
een onbegrensd vertrouwen in zijn hoofdtandil. Als er al een tandil is die een koelie
mishandelt (door hem bijvoorbeeld rupsen te laten eten) is dat telkens doordat hij van
bovenaf onder druk wordt gezet. Iedereen die op een plantage werkzaam is moet de
„Deli-matjam‟ naleven, waarbij de lageren in rang zich moeten schikken naar de hogeren
– en de koelies uiteindelijk het zwaarste gewicht moeten dragen.
Waar de schrijvers, meestal uit eigen ervaring (en hier komen we ook terug op
enkele schrijvers die over de mijnkoelies hebben geschreven – J.C. Mollema, H. Borel en
H. Gorter) vertellen over de gevallen die zij hebben meegemaakt, klinkt respect door voor
de Chinezen over wie ze het hebben. Deze worden verbeeld als dankbare, vrijgevige
mensen die er niet voor schromen hun weldoeners onder hun attenties te bedelven als ze
daar de middelen toe hebben. Ook degenen die niet in staat zijn hun dankbaarheid
materieel te uiten, tonen die met hun dienstbaarheid en toewijding.
Willem Brandt was journalist. Zijn De aarde van Deli is niet geboren uit eigen
ervaring, maar is een verhaal uit tweede of derde hand. Hij zal allicht wel enkele
bezoeken hebben afgelegd aan een plantage, maar hij zal slechts mooie verhalen te horen
hebben gekregen. De Deli Courant was in het verleden een „orgaan van de ingezetenen
ter Oostkust‟296 en zal dat ook wel gebleven zijn in latere jaren. Uiteraard wilde Brandt
geen negatief beeld verbreiden van het reilen en zeilen op de rubber- en tabaksplantages
(in De aarde van Deli heeft hij het overigens alleen over de tabaksplantages). In dat beeld
hoorden berichten over mishandeling van koelies door Europese bazen niet, maar wel een
voorstelling van een harmonische samenleving bestaande uit mensen van allerlei slag die
met zijn allen werken aan de opbouw van de aarde van Deli.
Zelfmoord schijnt nogal veel voor te komen, niet alleen op een plantage maar ook
in de mijn, en gebeurt om verschillende redenen.297 Ten eerste uit schaamte. Een
voorbeeld daarvan is de Chinees aan wie Chaw A. Hjong in Székely‟s „De carrière van
Chaw A. Hjong‟ meer dan een dollar leende. Die kon hij niet terug betalen en daarom
pleegde hij zelfmoord. De toekan ajer in Gorters verhaal „Eerste hulp‟, die gestolen heeft
van zijn baas en ontslagen wordt, besluit zich met een overdosis opium van het leven te
ontnemen. Ten tweede kon een koelie zichzelf ook doden uit wraak, zoals de koelie in
Gorters Tabakkers, die zich ophangt tegenover het assistentenhuis, zodat zijn geest steeds
zal blijven ronddolen in en om het huis van de assistent die hem vals beschuldigd heeft.
Ten derde gebeurt het ook wel dat iemand een einde aan zijn leven maakt om zijn
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onschuld te bewijzen, zoals „Zucht aan een touw‟ alias Lim-boeng-sen in Loten van
denzelfden stam van J.C. Mollema (besproken in het subhoofdstuk over de goud- en
tinmijnkoelies). Het laatste geval is interessant omdat de gedachtengang van de Chinees
wordt uitgelegd door een Europeaan, en dan wel de hoogste baas van de ik-figuur. Wordt
hiermee weerlegd dat Chinezen te raadselachtig zijn om door een Europeaan te kunnen
worden begrepen? De koelies die in De aarde van Deli zelfmoord plegen, drie of vier
netjes naast elkaar aan hun staarten hangend, deden dat „wanneer het bedrijf verkeerd
ging‟, uit moedeloosheid dus. Het is overigens niet duidelijk wat er met „het bedrijf‟
bedoeld wordt – het is moeilijk voor te stellen dat de betrokkenheid van de koelies met de
plantage zo groot was dat ze zich van kant maakten als het er minder goed mee ging.
Daar zullen ze trouwens geen weet van hebben gehad.
Vriendschap tussen Chinezen en Europeanen bestond wel, maar kwam
voornamelijk van de kant van de Chinezen. Het valt op dat de Chinezen graag
vriendschap sluiten met de Europeanen. Dat kan misschien verklaard worden als een
hang naar gewichtigheid – de belangrijkheid van de Europese toeans straalt immers af op
degenen die nauwe banden met ze onderhoudt, maar de Europeanen bewaren liever
afstand. A Poh, de hoofdtandil in Deli-Planter van J. Kleian noemt de „heeren‟, waarmee
hij de Europese bazen bedoelt, zijn vrienden. Omgekeerd is een hoofdtandil slechts de
rechterhand van de Europeanen. Vriendschap bestond er ook tussen de riksjakoelie Ah
Lim en zijn klant, de naamloze Europeaan die hij zo trouw diende in Verhalen uit het
Verre Oosten van Annie Salomon. Maar zijn vrienden deelden niet in zijn bewondering
voor Ah Lim. De administrateur in Mollema‟s Loten van denzelfden stam wordt
verafgood door Liem-boen-seng, en ze worden bijna vrienden: „Ik wil graag bekennen,
dat er iets als vriendschap tusschen ons groeide, maar zij kwam toch wel meer van zijn
zijde dan van de mijne‟, zegt de administrateur.298 In de ogen van zijn baas echter is Limboen-seng een „trouwe vriend‟ van de administrateur. De „Hollandse mandarijn‟ in Borels
verhaal „Maar een Chinees....‟ zegt het nog duidelijker: men kan „niet ver‟ van een
Chinees houden.
Over het uiterlijk van de koelies komen we heel weinig te weten. De koelies in
Gorters verhalen hebben lange, glanzende haarstaarten, maar verschillen verder nogal in
uiterlijk. Er is een krengmagere koelie met handen als klauwen en benen vol littekens van
wonden en zweren. Hij gaat ten onder aan de cholera. Een andere koelie heeft juist een
prachtig gespierd lichaam. Ook deze koelie sterft, niet door ziekte maar omdat hij wordt
getroffen door de bliksem, die over hem is afgeroepen door de baas. De stinkers zijn
allicht geen aantrekkelijke mensen om te zien, met hun beenwonden en tekenen van hun
opiumverslaving. De congsicang die in de tijgerval vastzit is ook nog kreupel. Riksjatrekkers zien er beter uit. Ah Lim heeft een mager gezicht en een „boeve-kinnebak‟ maar
kan ook lachen als een engel. Tandils kunnen het zich veroorloven beter gekleed te gaan.
Lim-A-Hjong, de pientere tandil in Van oerwoud tot plantage, heeft een rode draad in
zijn lange vlecht.
De romans en verhalen waarin Chinese koelies voorkomen dragen twee kenmerken.
Het eerste is dat de gebeurtenissen plaats hebben op Sumatra, waar vooral bij de mijnen
weinig Europeanen verbleven en ook weinig of geen Javanen werkten. Waar wel Javanen
werkten, bijvoorbeeld in de samenleving in Van oerwoud tot plantage van L. Székely, is
er al gauw sprake van conflicten. De aanwezigheid van inheemsen biedt de Chinezen
298

Mollema 1941, pag. 118.
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conform de beeldvorming grotere kansen ze uit te buiten, en dat maakt dat de Chinezen
ook minder positief worden verbeeld, hetgeen niet wil zeggen dat de representatie van de
Javanen zo positief is. Bovendien worden arme Chinezen, en dan vooral Chinezen die
hun bazen of klanten toegewijd waren (Tjong-njoen-tjan en Lim-boeng-sen in Mollema‟s
Loten van denzelfden stam, Ah Lim in Salomons‟ Verhalen uit het verre Oosten en zelfs
Kang Soei in Borels De laatste incarnatie) gunstiger geschetst dan rijke. Van de laatsten
is de beeldvorming dat ze rijk zijn geworden vooral door de inheemsen uit te buiten.
Deze zienswijze is te vinden bij László Székely, die de Chinezen het minst positief
verbeeldt, zoals te zien is bij Chaw A. Hjong en de eigenaar van de kedeh (en trouwens
de Chinezen in het algemeen) in Van oerwoud tot plantage. Liem Hok Soei in Het rijk
van Bittertong van Westenenk is welvarend en ook niet helemaal eerlijk maar omdat hij
zeer eenvoudig leeft, is hij dan ook „geen schurk‟.
Het tweede kenmerk is dat de meeste schrijvers vertellen uit eigen ervaring. Ze
bekleedden alle een positie in hun werkelijke leven waardoor ze in contact kwamen te
staan met de Chinezen. Sommigen waren planter of plantersvrouw, anderen waren
hogerop geklommen en waren administrateur of zelfs gouverneur. Vanuit die positie
bekeken ze als schrijver hun Chinese personages. Het valt op dat de ik-personages die een
hogere functie vervullen in de romans en verhalen, positiever aankijken tegen de
Chinezen dan degenen die een lagere positie hebben. Dit zal te maken hebben met de
belangrijkheid van het ik-personage.
Het beeld van de Chinese koelies en ex-koelies wordt aldus bepaald door hun
verhouding met de inheemse bevolking, hoofdzakelijk Javanen (hoe frequenter de
contacten, hoe negatiever de beeldvorming), en de mate van toewijding aan hun Europese
meerderen, meer bepaald de ik-vertellers (hoe groter de toewijding, hoe positiever de
beeldvorming).
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4.5. De Chinezenmoord in 1740: ‘Één groote bloedvlek op de geschiedrollen
van het Nederlandsch gezag in Indië’

OP DEN MOORD GEPLEEGD AAN DE SINEEZEN
TE BATAVIA,
DEN 9en OCTOBER, ANNO 17401
[...]
En dat hier valt, dat hier onmenschelijk wordt geslacht,
Is een rampzalig volk, te onrecht ter dood gebracht.
Den lammeren gelijk, die weidende in de dalen,
Waaruit zich de Apennijn verheft tot ‟s Hemels zalen,
Een hongerige troep van wolven nadren zien;
Zoo min helpt hier de vlucht of wederstand te biên.
Ziehier hoe de Sinees, omringd van vrouw en kinderen,
Demoediglijk geknield, zijn ramp niet kan verhindren.
Zie, hoe hij wordt ontzield, onmachtig nederstort,
Terwijl hem zelf geen glimp van schuld verkondigd wordt.
“O! (roept hij) gij, die u nog Kristenen durft noemen,
En op begrip van rede en Godsdienst u durft roemen,
Toont in dit tijdstip slechts een menschelijk gemoed,
En straft wie schuldig is, maar plengt geen zuiver bloed!
Of, zoo mijn waarde vrouw mij moet ter dood zien voeren,
Laat dit onnoozel kind, dit kind u toch ontroeren!
O mannen! „t zij gespaard, het zij, zoo lang het leeft
Getuige, dat men hier nog medelijden heeft!”
Tot antwoord voelt hij ‟t staal zijn hart en nieren kerven,
En ziet nog, stervende, zijn dierste panden sterven.
Men vat het arme kind bij ‟t teêre en ‟t poezel been,
En slingert het driewerf door rook en vlammen heen;
En durft het op den muur, nog kermend, dus verpletten,
Dat brein en bloed den beul in ‟t aangezicht besmetten.
[...]
De dood leeft op de straat van ‟t woest Batavia;
Voor kind noch grijsaard is bij Kristenen genâ.
Al wat slechts Kristen is, slaat met vermaak aan ‟t moorden;
En Java‟s stroom, die eerst zo zacht en mild deze oorden
Besproeide, snelt met drift naar de onlangs stille reê,
En braakt de dooden uit in de verschrikte zee.
[...]
W. van Haren (1742)

1

Uit: Kalff 1902, pag. 282-283.
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4.5.1. Inleiding

Rond 1741 liet boekdrukker Johannes Evelt in Utrecht een „omstandig en
allernaeuwkeurigst verhaal van den oorsprong, begin, voortgang en gelukkige
ontdekkinge van het vervloekt en schelms verraad, gesmeedt tegende Ed: Oostindische
Compagnie, ende alle Europeanen, door de Chineesen, [...]‟ verschijnen, terwijl een jaar
later een Acte van Amnestie verscheen waarin gerefereerd wordt aan een „gruwelyke
massacre‟ in Batavia.2 De dichter Willem van Haren schreef een gedicht (1742) over een
„treurtoneel‟ dat op „die vreeselijke dag‟ plaatsvond,3 een onbekend dichter noemt het een
verraad door „‟t Chinees gebroedzel‟4 en J.H. van Balen heeft het meer dan anderhalve
eeuw later in zijn roman Donkere dagen (1909) nog over „één groote bloedvlek op de
geschiedrollen van het Nederlandsch gezag in Indië‟.5
Het besprokene staat bekend als „de Chinezenmoord‟, maar historicus Nico Dros
stelt vast dat „de gruwelmoord op de Chinese gemeenschap van Batavia in 1740 geen
plaats [heeft] in ons collectieve geheugen‟,6 waarbij met „ons‟ „van de Nederlanders‟
bedoeld wordt. Van de weinigen die wel over de gebeurtenis hebben geschreven noemt
hij de hierboven genoemde Willem van Haren en J.Th. Vermeulen, die er in 1938 zijn
dissertatie over schreef. De historische achtergrond van de bespreking van het beeld van
de Chinezenmoord in de Indisch-Nederlandse romans die hier volgt is voornamelijk
gebaseerd op Vermeulens proefschrift, De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740
en dat van historicus Leonard Blussé, Strange Company, Chinese Settlers, Mestizo
Women and the Dutch in VOC Batavia (1988), met name het hoofdstuk „Batavia 16191740: The Rise and Fall of a Chinese Colonial Town‟.7
Ook in Indonesia werd over de Chinezenmoord niet gerept in geschiedenisboekjes
voor scholieren, in tegenstelling met alle andere zaken die de VOC op haar geweten had,
die wel breeduit en uiterst zwart worden voorgesteld. Pas na de gebeurtenissen in 1998,
die voorafgegaan waren door jaren van rassendiscriminatie, bedreigingen,
mishandelingen, plunderingen, vernieling van bezittingen en in enkele gevallen verlies
van hun leven, werd duidelijk wat de Chinese Indonesiërs geleden hadden en kreeg hun
lot ook in het buitenland aandacht. Medio mei 1998 was een dieptepunt in de verhouding
tussen inheemse en Chinese Indonesiërs.8
Veel mensen zagen een gelijkenis tussen de zogenaamde mei-rellen in 1998 en de
Chinezenmoord in 1740. Net zoals het ineens „in‟ was om Chinees te zijn, werd het na de
rellen up-to-date beschouwd om over de Chinezenmoord te schrijven. Allerlei boeken
verschenen, fictie zowel als non-fictie, over de Chinese Indonesiërs in het algemeen. Het
2

Ebing & De Jager 2000, pag. 366.
Kalff 1902, pag. 281.
4
Vermeulen 1938, pag. 144.
5
Balen 1909, pag. 124.
6
Dros 2001, pag. 469.
7
In de beschrijving van Van Imhoffs portret in The Dutch Encounter With Asia 1600-1950, een catalogus
bij de verzameling kunstvoorwerpen van de tijd van de VOC in het Rijksmuseum, wordt de
Chinezenmoord niet genoemd, alleen dat „a deep-seated conflict with the incumbent governor-general
Adriaen Valckenier, led to Van Imhoff‟s arrest and banishment from the Dutch East Indies in 1740‟.
Zandvliet 2002, pag. 83. Maar bij de beschrijving van de nieuwe Chinese wijk wordt wel gerefereerd aan
de gebeurtenis in 1740. Zandvliet 2002, pag. 242.
8
Het onderscheid tussen „pribumi‟ (autochtonen) en „‟nonpribumi‟ – met de laatste term werden steeds
Chinezen bedoeld – was in de tijd van het regime van Soeharto officieel. Zie o.a. Suryadinata 2002, m.n.
pag. 15-22.
3
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zou kunnen dat de observatie van Vermeulen over de versterkte positie van de Chinezen
na de Chinezenmoord9 ook geldt voor de Chinese Indonesiërs na de mei-rellen van 1998,
waarbij men zich kan afvragen of de gevolgen wel een goede compensatie zijn voor het
geleden verlies.
4.5.2. Historische achtergrond

Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis van de Chinezen in
Batavia in de zeventiende en achttiende eeuw en twee versies van de Chinezenmoord
zoals ze zijn opgetekend in The History of Java van T.S. Raffles. Er wordt een
chronologisch overzicht gegeven van de gebeurtenissen zoals die zijn gepresenteerd in
het proefschrift van J.Th. Vermeulen.
4.5.2.1. De Chinezen in Batavia in de zeventiende en achttiende eeuw

Toen Batavia eenmaal was gesticht, moest de stad bevolkt worden. Handelaren uit geheel
Zuidoost-Azië werden door de VOC aangemoedigd om zich in Batavia te komen
vestigen, nadat pogingen om Hollanders aan te trekken onvruchtbaar bleken. Onder deze
Aziaten waren de Chinezen het meest gewild. Hoewel ze „listigh in de negotie‟ waren,
werd van hen ook gezegd dat ze „schrander van geest‟ waren en tegelijkertijd „kloecke
basen in allerleye ambagten‟:10 ze waren vaardige en nijverige ambachtslieden, vissers en
landbouwers en derhalve uiterst geschikt om de stad op te bouwen. Volgens Blussé was
zelfs de plaats waar Batavia uiteindelijk gebouwd werd, bepaald door de handel met de
Chinezen: de Chinese jonken moesten daar gemakkelijk kunnen aanmeren. Deze jonken
brachten behalve handelswaar ook mensen mee.11 De handelaren vestigden zich op eigen
initiatief in Batavia, de landbouwers in de onmiddellijke omgeving, de Ommelanden. 12
„Daer is geen volck die ons beter dan Chineesen dienen en soo licht als Chineesen te
bekomen sijn‟, zei gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen dan ook.13 Anderzijds
waren zij deel van de Chinese handelsnetwerken waar de VOC geen deel van uitmaakte.
Volgens Blussé ontstond daardoor een mogelijke botsing van belangen die de bron was
van een potentieel cultureel conflict tussen twee socio-economische systemen.14
De immigratie van de Chinezen was succesvol maar was gedeeltelijk het resultaat
van twijfelachtige praktijken van gedwongen emigratie. Chinezen werden ontvoerd van
de Chinese kuststreken en uit nabijliggende Javaanse havensteden. Chinese aannemers,
onder wie Jan Con,15 legden de kanalen aan en bouwden de stadsmuren en huizen.
Anders dan in Manila, kozen de Hollanders ervoor met de Chinezen in één stad te
verblijven, omdat er te weinig Hollandse vrijburgers waren en omdat de Chinezen
beschermd moesten worden tegen aanvallen van buiten. Bovendien wilde het
stadsbestuur er zeker van zijn dat alle Chinese handelstransacties de tolpoorten van de
9

„Gedurende deze periode kwam echter de Compagnie tot het besef, dat de Chineezen uit de kolonie niet
gemist konden worden. Het lijkt zelfs niet onmogelijk, dat als gevolg daarvan hun positie nog sterker werd
dan te voren. […] Hierop is tenslotte hun krachtige economische ontplooiing in de tweede helft van de 18e
eeuw en de 19e eeuw gevolgd‟. Vermeulen 1938, pag. 139.
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Schouten 1676, pag. 24.
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Blussé 1986, pag. 80.
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Blussé 1986, pag. 3.
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Romein & Romein-Verschoor 2006, pag. 264. Zie http://www.dbnl.org/tekst/rome002erfl01_01/
rome002erfl01_01_0012.htm
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Blussé 1986, pag. 6.
15
Blussé 1986, pag. 60.
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Compagnie passeerden.16 Enorme Chinese jonken, honderden voet in lengte en breedte,
brachten grote aantallen Chinezen, „cooplieden‟ zowel als „passagiers, ofte die voor
vrachtloon over comen‟, naar Batavia met hun handelswaren, waarvan een groot deel uit
porcelein en zijde bestond. Zo arriveerde in februari 1625 een Chinese jonk met 480
mensen aan boord.17 Accumulatie van kapitaal onder de Chinezen werd aangemoedigd en
er was wettelijke bescherming van bezittingen.18 Terwijl de Hollanders naar patria
terugkeerden zodra zij genoeg geld hadden verdiend, waren de Chinezen, eens dat ze een
zekere welvaart bereikt hadden, juist geneigd in Batavia te blijven. Zij namen inlandse
vrouwen, veelal Balinese slavinnen, tot vrouw.19
Het waren de Chinezen die de werkelijke burgerij van Batavia waren, maar ze
hadden geen politieke macht. Ze volgden hun eigen tradities en hadden hun eigen
hoofden. Reeds in 1619, vijf maanden na de verovering van Jaccatra op de Sultan van
Banten, benoemde gouverneur-generaal J.P. Coen zijn Chinese vriend Bencon (Su Mingkan of Souw Beng Kong, ook geschreven als So Bingkong) als hoofd van de Chinezen.
Volgens historicus Hendrik E. Niemeijer was Bencon door de in Batavia wonende
Chinezen – ze waren toen met 400 – tot hun kapitein verkozen,20 volgens een andere bron
was Bencon door J.P. Coen aangewezen omdat hij Bencon nodig had om Chinese
families uit Banten naar Batavia te lokken.21 Later werden luitenants en secretarissen
benoemd om de taak van de kapitein-Chinees te verlichten.22 In 1685 bereikte de macht
en invloed van de kapitein-Chinees een hoogtepunt, toen gouverneur-generaal Camphuys
(1684-1691) de inwijding van de nieuwe kapitein-Chinees liet samenvallen met zijn eigen
inwijding. Daarmee gaf hij op een symbolische manier te kennen dat hij zijn gezag deelde
met het hoofd der Chinezen. Chinese wijkmeesters werden benoemd samen met de
Hollandse ambtenaars van dezelfde rang.23
In het begin van zijn bestaan nam Batavia een tamelijk geïsoleerde positie in het
interinsulaire handelsverkeer in. Niemeijer vertelt dat de stad het beeld liet zien van een
komen en gaan van verpauperde Chinese immigranten. Vanwege het gebrek aan handel
met de Pasisir (Java‟s noordkust) leden zij vaak bittere armoede. Desondanks moesten zij
een hoofdelijke belasting of „hoofdgeld‟ betalen.24 De in 1625 ingezamelde 9000 realen,
16
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Vertellingen en schetsen uit de geschiedenis van Batavia (1929) dat het hoofdgeld door de Chinezen zelf
werd uitgevonden. Wellicht kwam hij tot die conclusie op basis van de gedachte dat het hoofdgeld een
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betaald door 3000 Chinezen, werden gebruikt om een grote groep Chinezen aan de
vestingswerken te laten werken. Toen een jaar later een nieuw stadhuis gebouwd werd,
moest driekwart van de kosten alweer door de Chinezen betaald worden. Het was de taak
van de Chinese hoofden en kooplieden om de belastingen te innen. Die waren daartoe
maar al te zeer bereid, omdat ze er zelf voordeel bij hadden; zij immers waren de
voornaamste aannemers van de bouwprojecten.25 Rond 1630 was meer dan de helft van
de inkomsten voor de stad afkomstig van het hoofdgeld dat betaald was door de
Chinezen.26
Omdat de Chinezen zeer mobiel waren, was het geen eenvoudige zaak om het
hoofdgeld te innen. Het was ook moeilijk een onderscheid te maken tussen degenen die
wel en geen hoofdgeld moesten en konden betalen. Er werden uitgebreide razzia‟s
gehouden en regelmatig gingen mensen – soldaten, Compagniesslaven, de havenwachter
met zijn helpers – „Chinees-jaegen‟. Het geld dat de jagers op die manier verkregen,
mochten ze voor zichzelf houden. Illegalen die erop betrapt werden met een vals
hoofdbriefje rond te lopen werden zwaar gestraft. Het was niet te verwonderen dat de
belastingen zeer gehaat waren onder de Chinezen, die ergens anders hun heil gingen
zoeken, bijvoorbeeld in Mataram en Banten.27
De toestand verbeterde tijdens het bewind van gouverneur-generaal Cornelis van
der Lijn (1645-1650), die het hoofdgeld van 1,5 realen tot 0,5 reaal verminderde. Zijn
opvolger, Carel Reyniersz (1650-1653) schafte het in 1650 zelfs helemaal af. De
Nederlandse burgerij protesteerde tegen wat zij als een bevoordeling van de Chinezen
beschouwde,28 en onder Joan Maetsuyker werd het hoofdgeld weer hersteld. Het tweede
Chinese lid verdween uit het college van schepenen en toen kapitein-Chinees Siqua in
1666 overleed werd er geen nieuw hoofd van de Chinezen benoemd. 29 Zijn Balinese
vrouw nam die functie over.
Nadat Taiwan (Formosa), dat eerst bestuurd was door Zheng Cenggong (Koxinga),
een diehard aanhanger van de Ming-keizer, in 1683 door de Manchus volledig
geannexeerd werd, herstelde de jonkenvaart naar Batavia zich. Voordien durfden de
jonken het in de woelige tijd van de strijd van Koxinga tegen de Manchus niet aan om uit
te varen. Tussen 1680 en 1720 werden de Ommelanden geopend met de hulp van een
constante stroom van Chinese landbouwers. Deze werden aangemoedigd suikerriet te

to keep the Chinese unarmed‟, schrijft Blussé (1986, pag. 81). Het hoofdbriefje, dat men kreeg als bewijs
dat het hoofdgeld betaald was, werd in het Maleis „surat konde‟ genoemd. Een „surat‟ is een brief, een
„konde‟ is een wrong, want de Chinezen droegen hun lange haar opgerold in een wrong. Setiono 2002, pag.
103.
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29
Vermeulen 1938, pag. 16.

293

De Chinezenmoord in 1740

verbouwen met het vooruitzicht van flinke winsten.30 In de periode van 1690 tot 1695
alleen al werden niet minder dan 77 suikermolens gebouwd.31
Er kwam een vloed van Chinese immigranten naar de archipel. Niet lang daarna
werden de eerste restricties uitgevaardigd. De Chinezen werden geselecteerd op basis van
hun haardracht. Degenen die hun haar in de oude stijl droegen waren al vóór 1683 in de
Archipel en mochten blijven, na zich te hebben aangegeven bij hun officieren. De
mannen die hun haar droegen in Manchu-stijl, dat wil zeggen van voren kaalgeschoren
(onder de Manchu‟s, die China regeerden vanaf 1644, waren mannen verplicht hun haar
op die manier te dragen), waren nieuwkomers en moesten zich binnen twee weken
aanmelden. Alle Chinezen die van het buitenland kwamen moesten zo snel mogelijk weer
vertrekken met de vaartuigen waarmee ze aangekomen waren, als ze niet in de ketting
geklonken wilden worden tot het vertrek van de jonken in het volgende jaar.32
Het was een tegenstrijdige situatie. Aan de ene kant was er te weinig werk voor alle
Chinezen en moest de regering maatregelen treffen om het aantal immigranten te
beperken, aan de andere kant wilde ze de maatregelen niet te streng toepassen uit vrees de
handel met de Chinezen in gevaar te brengen. In de Ommelanden werd in 1739 een
Chinese bevolking van 10.574 geteld. Ruim 45% daarvan bestond uit volwassen mannen.
De meesten leefden van de landbouw, anderen hadden eetkraampjes, maar velen
zwierven rond in groepen en maakten de Ommelanden onveilig.33
De toestand werkte corruptie onder de Compagniesbedienden, de Chinese
ondernemers en de schippers in de hand. De Chinese suikerondernemers, pothia‟s
genoemd, lieten de illegale immigratie toe, omdat ze er voordeel bij hadden: ze hoefden
voor de illegale arbeiders geen belasting te betalen. Ook de schippers (de nachoda‟s)
zaten in het complot. Reeds in 1690 had de Compagnie de nachoda‟s onder druk gezet
door een quota vast te stellen. Die omzeilden ze door de havenmeester om te kopen en
hun passagiers, uiteraard tegen betaling, af te zetten op eilanden voor de kust van Batavia
of op een of andere plek aan Java‟s noordkust waar geen controle was. Deze toestanden
ondermijnden het gezag van de kapitein-Chinees, totdat hij en zijn luitenants ten slotte
maar meededen met de kwalijke praktijken, omdat ze allemaal flink geïnvesteerd hadden
in de suikerproductie en meestal zelf eigenaars waren van ettelijke suikermolens.34
Daardoor onstond een gezagsvacuüm in de Ommelanden.
Ondertussen groeide de haat van de Nederlandse vrijburgers tegen de Chinezen,
voor wie zij toch al een grote afkeer hadden vanwege hun „duyvelsdiensten‟ en met wie
zij zich op velerlei gebied niet konden meten. Allerlei plagerijen waren daar het gevolg
30

Blussé 1986, pag. 26.
Niemeijer 2005, pag. 116.
32
Vermeulen 1938, pag. 18-20.
33
Vermeulen 1938, pag. 23-24. Het aantal in Batavia woonachtige Chinezen had nauw verband met de
economische situatie. In tijden van verminderde handel met China verliet een groot aantal Chinezen de stad
om naar Mataram of Banten te verhuizen, waar zij minder belasting moeten betalen. Als reactie verlaagde
de Compagnie de belastingen of schafte ze af, om de Chinezen naar Batavia terug te halen. Ondanks de
schommelingen in het aantal inwoners van Batavia, kon worden vastgesteld dat er in 1699 in Batavia 3.679
Chinezen waren op een bevolking van 9.406 (1783 Europeanen, 2.407 Mardijkers, 670 Mestizos en 867
mensen uit andere groepen, de slaven niet meegerekend). In 1739 waren er 4.199 Chinezen in Batavia op
een bevolking van 7.233 (1.276 Europeanen, 1.038 Mardijkers, 421 Mestizo‟s en 299 mensen uit andere
groepen, de slaven niet meegerekend). Blussé 1986, p. 83-84.
34
Blussé 1986, pag. 90-91.
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van, plagerijen overigens die niet alle ongestraft bleven.35 Het was geen goede tijd,
vooral ook omdat de suikerindustrie een malaise doormaakte. De suiker uit Batavia kreeg
sterke concurrentie van de veel goedkopere Bengaalse suiker. De Compagnie deed wat
volgens Blussé haar „trademark‟ was: zodra er overproductie dreigde, werden er
restricties bepaald door quota‟s te zetten terwijl verkoopprijzen naar willekeur verlaagd
werden. Dit beleid werd niet alleen voor suiker, maar ook voor andere
landbouwproducten zoals peper uitgevoerd. Door de quota‟s, de uitputting van de grond
en het groeiend gebrek aan brandhout voor de suikerketels moesten vele suikermolens
sluiten, wat grote werkloosheid tot gevolg had. Bendes werkloze koelies zwierven rond in
de Ommelanden.36 Maar de Chinezen in de Ommelanden werden aan hun lot overgelaten.
Zij konden niet terugvallen op een georganiseerd systeem dat het de autoriteiten mogelijk
maakte om de problemen op te lossen. Er ontstond in de Ommelanden een explosieve
situatie waarin de Chinezen hun vredelievendheid en „lafhartigheid‟ vergaten en in
opstand kwamen. Daarvan werden de stads-Chinezen het slachtoffer.37
4.5.2.2. Twee versies van de aanleiding tot de Chinezenmoord in The History
of Java

Twee afwijkende maar niettemin interessante versies over de aanleiding tot de
Chinezenmoord in Batavia worden gegeven in Thomas Stamford Raffles‟ The History of
Java.38 Raffles citeert uit Javaanse bronnen. Volgens de eerste versie waren het de slaven
in Batavia die in opstand kwamen tegen de welvaart en rijkdom van hun meesters – in
een ander hoofdstuk staat dat alleen Nederlanders en Chinezen slaven hadden en dat die
slaven meestal uit Bali en Celebes afkomstig waren39 – en hun woede koelden op de
Chinezen. De slaven mishandelden de Chinezen en probeerden ze om te brengen.
Aanvankelijk waren er slechts weinigen die aan deze acties deelnamen, maar gaandeweg
organiseerden ze zich in groepen en gingen ze openlijk de strijd aan tegen de Chinezen,
die bescherming zochten bij de autoriteiten. Toen het duidelijk werd dat deze de
Chinezen niet konden helpen, gingen de Chinezen in de tegenaanval. Het Gouvernement
stuurde inheemsen uit Sabrang, dat wil zeggen de kuststreken en andere eilanden, op hen
af. De 200 opgepakte Chinezen werden op een boot gezet naar een ander land, maar in
volle zee werden ze overboord gegooid. De meesten verdronken, maar enkele
overlevenden vonden de weg terug naar de suikermolen en vertelden hun verhaal aan de
Chinezen aldaar, die in opstand kwamen en vele andere Chinezen in de strijd betrokken,
totdat ze met ongeveer 5000 man waren. Ze wezen een leider aan, die Sipanjang heette.
Een andere versie geeft eveneens een belangrijke rol aan de slaven. De
Indonesische vertaling die ik geraadpleegd heb, is wat verwarrend, maar de kern van het
35

Dit blijkt bijvoorbeeld uit een vonnis in december 1739 uitgesproken tegen de matroos Jan Scheijnmeel,
die „over het toebrengen van een snede met een mes over het hoofd en in de troonie van den Chinees Tsauw
Jauko‟ met een mes boven het hoofd aan een paal werd gebonden, stevig gegeseld werd, een snede over
zijn rechterwang kreeg en voor vijf jaar te werk werd gesteld zonder loon aan de gemene werken van de
Compagnie. Vermeulen 1938, pag. 32.
36
Blussé 1986, pag. 26-27.
37
Blussé 1986, pag. 95-96.
38
Raffles 2008, pag. 564-565. Mijn bron is de nieuwste Indonesische vertaling van The History of Java.
39
Raffles 2008, pag. 47. Niemeijer schrijft in Batavia dat in de zeventiende eeuw naast Balinese en
Buginese slaven ook slaven van het Indiase continent sterk in trek waren. De Chinezen hadden geen Indiase
slaven. Hun voorkeur ging uit naar Balinese slavinnen, met wie ze in concubinaat leefden. Niemeijer 2005,
pag. 57-60.
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verhaal is dat de Chinezen dankzij het beleid van Valckenier een zekere graad van
welvaart bereikten, groter dan al de andere rassen behalve het Nederlandse en dat de
toestand afgunst veroorzaakte bij de andere rassen, vooral omdat hun grotere welvaart de
Chinezen arrogant maakten. Er ontstond onenigheid tussen de slaven en de Chinezen. De
zaak werd door de Chinezen in het geding gebracht, maar zij kregen altijd het ongelijk
aan hun kant en moesten zelfs boetes betalen. Ontevreden als de Chinezen waren over de
gang van zaken, bundelden ze hun krachten tezamen om wraak te nemen en begonnen ze
de dorpen rond Batavia te plunderen. Valckenier wilde de lastige Chinezen naar Ceylon
sturen, opdat ze daar een nieuw leven konden opbouwen. De Compagnie zou de
reiskosten eerst voorschieten, de Chinezen zouden later pas moeten terugbetalen als ze
genoeg geld hadden verdiend in Ceylon. Dit moest de kapitein-Chinees aankondigen aan
zijn volk. Het plan mislukte want geen enkele Chinees voelde daar iets voor. Daarna
werd besloten alleen de arme Chinezen naar Ceylon te sturen. De vraag was toen hoe
men de arme van de rijkere Chinezen moest onderscheiden. De kapitein-Chinees
weigerde mee te werken, maar hij gaf als aanwijzing dat de arme Chinezen donkere
kleren droegen.40 De taak van het oppakken werd overgelaten aan spionnen, mensen van
allerlei ras die de Chinezen niet goed gezind waren en nu hun kans schoon zagen om
wraak te nemen. Ook gegoede Chinezen werden opgepakt en op een boot naar Ceylon
gezet. Na enkele dagen ontstond er amok op de boot, vreemd genoeg door de Hollandse
soldaten tegen de Chinezen, van wie velen het leven lieten. Lijken en overlevenden
werden overboord gegooid. Enkelen konden de oever bereiken en hun landgenoten op de
hoogte brengen van het gebeurde.
In dit verhaal is sprake van een Chinese verrader, die in het geheim een
bemiddelaarsfunctie op zich nam. Uiteraard liet hij zich daarvoor rijkelijk door de
Compagnie belonen. De Compagnie liet weten dat de Chinezen in de stad die zich aan de
kant van de rebellen wilden scharen, dat zo snel mogelijk moesten doen, en dat de
Chinezen die de Nederlanders wilden volgen, ten teken daarvan hun snor moesten
afscheren en al hun wapens moesten inleveren. Hun werd ook verboden „s nachts
lantaarns of vuur aan te steken.
Daarop volgde een woelige nacht, waarin de Chinezen van buiten verschillende
aanvallen op de stad deden met groot verlies van leven. De volgende dag riep het
Gouvernement al zijn schepen naar Batavia en instrueerde het bootvolk om samen met
soldaten en christelijke inheemsen alle Chinezen van het mannelijk geslacht, jong en oud,
te vermoorden. Deze konden zich niet verweren omdat ze reeds alle wapens hadden
ingeleverd.
Het valt op dat het in de twee door Javanen geschreven versies in The History of
Java de toentertijdse inheemse bevolking is, hoofdzakelijk slaven, die uit afgunst en
jaloezie wraak wilden nemen op de Chinezen en ook in de gelegenheid waren hun
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In een voetnoot vertelt ook Vermeulen hier iets over, daarbij een Chinese geschiedschrijver citerend.
Deze laatste schrijft dat toen zich onder de opgepakte rovers enkele Chinezen bevonden die in het zwart
gekleed waren, Van Imhoff gelastte alle Chinezen in zwarte kleren gevangen te nemen, maar dit „strekte tot
niets, dan om angst en schrik onder de Chineezen te verspreiden, hen in hunne dagelijksche
werkzaamheden te belemmeren en hen over het land te verjagen zonder dat zij wisten wat zij moesten
aanvangen en waar zij hun verblijf moesten houden. Deze maatregelen waren wezenlijke bronnen van
wantrouwen en vrees waartegen geen hulpmiddel was‟. Vermeulen 1938, pag. 42.
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wraakgevoelens te uiten.41 In de romans die we gaan bespreken zijn het vooral de
Europese burgers die zich achteruitgesteld voelden ten opzichte van de Chinezen en
daarom vergelding zochten bij de Chinezen.
4.5.2.3. Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen

Voor de chronologie van de verordeningen en gebeurtenissen die leidden tot de
ontevredenheid en latere paniek en revolte onder de Chinezen in de Ommelanden (paniek
heerste ook in Batavia) die uitmondde in de moord op de Chinezen binnen de muren van
de stad maak ik gebruik van Vermeulens studie over de Chinezenmoord. Hier volgt een
korte samenvatting.
Vanaf 10 juni 1727 moesten alle Chinezen die de laatste 10 tot 12 jaren in Batavia
hadden verbleven maar geen permissiebiljet konden tonen,42 naar China terugkeren.
Twee jaar later, toen gouverneur-generaal Diederik Durven aan de macht was, werd
bepaald dat Chinezen die geen permissiebriefje hadden, daar binnen zes maanden met een
verzoekbrief en betaling van 2 rijksdaalders om moesten vragen.43 Op 6 maart 1730 werd
het houden van ongepermitteerde herbergen, kitten en warongs binnen en buiten de stad
verboden, tenzij de eigenaars 24 Hollandse guldens per jaar betaalden. Onder
gouverneur-generaal Abraham Patras (1735-1737) werd deze maatregel verscherpt. Dat
gebeurde ook toen Adriaan Valckenier (1737-1741) aan de macht kwam, wat
Compagniesdienaren ruimschoots de kans gaf om zich te verrijken. Zowel Nederlanders
als Chinezen maakten zich schuldig aan omkoperij. Zo kreeg de Hollandse sjahbandar
(de havenmeester) per jonk 300 rijksdaalders, als hij toestond dat de Chinezen zonder
geteld te worden aan land mochten gaan. Nadat in 1738 Ferdinand de Roy werd
aangesteld als Commissaris tot en over de Zaken van de Inlander, verergerden de
afpersingen en knevelarijen voor de Chinezen in de Ommelanden. Zij werden
herhaaldelijk gedwongen nieuwe permissiebriefjes te kopen, hoewel die eigenlijk slechts
eens en voor altijd aangeschaft dienden te worden. Ze werden opgepakt en pas vrijgelaten
als ze een zeker bedrag betaald hadden. Daarbij werden zij ernstig mishandeld en van hun
goederen beroofd. Dit alles gebeurde op last van de Commissaris tot en over de Zaken
van de Inlander. Na de moord op de Chinezen werd De Roy ervan beschuldigd de eerste
oorzaak te zijn geweest van de Chinese opstand.44 Begin 1740 meldde De Roy aan
Valckenier dat een aantal Chinezen een groep gevangen landgenoten had trachten te
bevrijden door de wachtposten aan te vallen.
Rond die tijd keerde Gustaaf Willem baron van Imhoff, die nog een neef van
Valckenier was, terug uit Ceylon, waar hij vier jaar lang gouverneur van was geweest. In
41

Tot de achttiende eeuw was slavernij in Batavia toegelaten. De slaven werden gekocht in India, op
Celebes en Bali. Zonneveld 1995, pag. 6. Aan het einde van de zestiende eeuw was slavernij wijd verspreid
op Sumatra, Celebes, de kleine Sunda-eilanden en de Molukken, maar juist niet op Java. Levecq 1997, pag.
147.
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Een permissiebiljet of permissiebriefje is een verblijfsvergunning.
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In het bijzonder gouverneur-generaal Diederik Durven en zijn dienaren maakten zich schuldig aan het
knevelen en manipuleren van de Chinezen in de Ommelanden, totdat een politiek onderzoek van de Heren
XVII een einde maakte aan zijn regering. Blussé 1986, pag. 89-90; Blok 2008, pag. 401-402.
44
De Roy werd op 27 december 1742 in gijzeling gesteld op grond van de verdenking „”door zijne
extorsien, knevelarijen en andere vuile bedrijven meer de eerste oorsaak te sijn geweest van den
Chineeschen opstand”‟. Op 9 februari 1946, dus meer dan vijf jaar na het gebeuren, viel „het zware vonnis
tegen hem‟. Vermeulen 1938, pag. 44. Het is niet duidelijk uit Vermeulens proefschrift hoe het vonnis
luidde.
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Batavia werd hij Raad van Indië en leider van de oppositie. De twee neven konden het
niet met elkaar vinden. Er was, zo schrijft Vermeulen, „een voortdurend gekrakeel en een
verdeeling in twee partijen, onder leiding van de elkaar fel hatende heeren Valckenier en
van Imhoff‟.45 De latere besprekingen over de opstand van de Chinezen konden
gekarakteriseerd worden met „Valckenier voor,Van Imhoff tegen, en omgekeerd‟. 46 Deze
gespannen verhouding tussen de beide mannen was volgens Vermeulen van wezenlijke
invloed op het verloop van de latere gebeurtenissen.47
Op 25 juli 1740 kwam een resolutie tot stand op grond van een voorstel van Van
Imhoff. Er werd besloten de officieren van justitie en de Commissaris tot en over de
Zaken van de Inlander Ferdinand de Roy bevel te geven alle „suspecte‟ zwervende
Chinezen, ongeacht of ze in het bezit waren van een permissiebriefje of niet, op te
pakken, hen door de schepenen te laten examineren en als zij geen behoorlijk middel van
bestaan hadden naar Ceylon te sturen. Degenen die het besluit moesten uitvoeren pakten
lukraak Chinezen op, beroofden hun huizen en mishandelden hun vrouwen en kinderen.
De slechte uitvoering van het besluit, dat toch al niet goed doordacht was, veroorzaakte
grote onrust onder de Chinezen. Het gerucht verspreidde zich onder de Chinezen dat de
bannelingen niet naar Ceylon werden vervoerd maar in volle zee uit de boten werden
geworpen en zodoende jammerlijk verdronken. Chinezen in de stad zochten hun
toevlucht bij hun zwervende landgenoten buiten de stadsmuren. De maatregel had
zodoende tot gevolg dat wekenlang verschillende levensmiddelen moeilijk te verkrijgen
waren. De situatie verergerde in augustus. De pachter van het hoofdgeld kon niet betalen
omdat de Chinezen zich schuil hielden, hun winkels gesloten hielden, zich niet op straat
durfden te vertonen en dus ook geen hoofdbriefjes kwamen halen. Er waren geen tuiniers
naar de stad gekomen en er was gebrek aan rijst, omdat de Chinezen die voor kort rijst uit
Indramayu verkochten waren opgepakt. 48
Nog een maand later, op 26 september 1740, kwam de opstand van de Chinezen in
behandeling bij de Raad van Indië. 49 De Raad was slecht ingelicht en hun houding
karakteriseert Vermeulen als „waarlijk lichtzinnig‟.50 De Raad vond het niet nodig veel
ophef van de opstand te maken en besloot alleen om de Chinese hoofden te instrueren
goed op te letten en de plaatsen waar de rebellen zouden samenhokken te laten bezoeken.
Men achtte de Chinese volk, dat als het „lafhartigste der werelt‟ gold, niet in staat een
echte oorlog te voeren. Om berichten dat de Chinezen zich op het platteland in troepen
hadden verzameld en zich tot onder de buitenposten van Batavia lieten zien, werd
„genoechsaem gelachen‟.51 Iedere keer als Valckenier tot krachtigere maatregelen wilde
overgaan, werd hem dat belet door de oppositie, onder leiding van Van Imhoff.52
Vermeulen is ervan overtuigd dat een tijdig gewapend optreden zoals voorgesteld door
Valckenier had kunnen verhinderen dat de gebeurtenissen escaleerden zoals toen het
geval was, vooral omdat het verzet van de Chinezen niet goed georganiseerd was en
omdat de Chinezen in het algemeen onwillig waren om oorlog te voeren, niet omdat ze
45
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52
Vermeulen 1938, pag. 52-55.
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lafhartig waren, maar vanwege de filosofie van de Chinezen dat goede zonen geen
soldaten worden – een oud Chinees gezegde luidt dat men van goed ijzer geen naalden
smeedt. De rebellen bevonden zich niet in goede fysieke conditie, ze leden honger en
moesten eten stelen van de omwonende Javanen. Ze waren ook niet goed bewapend.53
Op 4 oktober 1740 werd door de Raad besloten de „extra ordinaire bewegingen‟ van
de versterkte wachten, die volgens Van Imhoff iedereen gealarmeerd hadden, in te
trekken om de rust te bevorderen. De versterkte wachten werden overdag ingetrokken en
bleven alleen „s nachts versterkt.54 Pas op 7 oktober werd gereageerd op de
verontrustende berichten over honderden opmarcherende Chinezen en werd de beslissing
genomen de rebellen aan te vallen.
Chinezen uit de Ommelanden vielen versterkte posten in Tangerang en Bacassy aan
en vermoorden de aldaar geplaatste detachementen. Het werd iedereen verboden „op
straffe van de ketting‟ de Chinezen binnen de stad lastig te vallen, zodat zij hun
kostwinning konden voortzetten. Maar op 8 oktober werd aangekondigd dat de Chinezen
van buiten Batavia de stad niet binnen mochten en dat de Chinezen binnen Batavia hun
vrouwen er niet uit mochten voeren. Chinezen die zich buiten de stad lieten zien en
weigerden hun wapens af te geven of weerstand boden, zouden worden neergeschoten. Er
werd een avondklok aangekondigd. Buiten de stad was het onrustig. De Chinezen buiten
Batavia deden verschillende aanvallen. Op Tanabang werden ze zonder moeite
verslagen.55

Middels deze prent wil de tekenaar laten zien hoe het er in 1740 aan toeging in de Ommelanden,
waar de Chinese rebellen de Nederlandse soldaten vermoordden (links) en in Batavia,
waar de stads-Chinezen zich als ‘willooze lammeren’ lieten afslachten56
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Op 9 oktober 1740 en in de dagen daarna werden duizenden Chinezen in de stad
afgeslacht door het volk in Batavia, speciaal door het zeevolk, waaronder zich „vele
ongeregelde en slechte elementen‟ bevonden.57 Ook de Chinezen die in de gevangenis
zaten en in het Chinese hospitaal werden de volgende dag vermoord.58 Het is niet
duidelijk hoeveel Chinezen er omkwamen. Volgens Vermeulen is het goed mogelijk dat
het aantal omgekomen Chinezen tienduizend of meer bedroeg.59 Terwijl het moorden in
volle gang was, namen ook het muiten en roven een aanvang. Het plunderen gaf
aanleiding tot stevige vechtpartijen onder de matrozen.60
Tijdens een vergadering op 11 oktober werd onder andere besloten „alle
ambagtsgezellen soldaten en mattrosen op de welvoegelijkste en sagste wijse‟ naar de
hun aangewezen posten te laten brengen en hun zes ducaten te geven als ze met het
plunderen wilden stoppen. De officieren kregen een dubbele portie. Dat deze maatregel
niet het gewenste resultaat opleverde, wordt duidelijk als we zien dat op 17 oktober het
aanbod nogeens herhaald werd, zo ook op 18 november, meer dan een maand na de
moorden, toen de plunderingen nog steeds plaatsvonden.61
Interessant zijn de pogingen van de Raad van Indië om de inheemsen in de strijd
tegen de Chinese rebellen te betrekken. Ten einde de Javanen te animeren, werd op 13
oktober een premie gesteld van 2 dukaten op iedere Chinese kop, buiten de stad
afgehouwen. Op 14 oktober stelde Valckenier voor een compagnie grenadiers met enige
honderden Balinezen en Boeginezen naar buiten te sturen. Balinezen werden eveneens
naar Fort Anke gestuurd om de Hollandse grenadiers, burgerruiters en timmerlieden bij te
staan.62 Aan de prinsen van Cheribon werd op 8 november een brief verzonden met het
verzoek 2000 tot 3000 man te bewapenen en naar Tandjung Poura te zenden, zowel ter
versterking van die post als om de Chinezen tussen twee vuren te krijgen. Op 11
november kreeg de Raad van Indië bericht dat door de West-Javanen 21 Chinezen waren
aangegeven. Deze waren de enigen die na een hevig gevecht waren overgebleven van de
ongeveer 600 Chinezen. De rest was gesneuveld. De Raad gaf opdracht aan de
Commissaris tot en over de Zaken van den Inlander om de Javanen tot verder
„encouragement‟ 20 rijksdaalders te geven.63 De inheemsen waren ook uit zichzelf
gemotiveerd om hun steentje bij te dragen. Eind november deed de inlandse militie een
dringend verzoek om tegen de rebellerende Chinezen uit te mogen trekken, wat door de
gouverneur-generaal werd toegestaan.
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Een voorstelling van de moordscene in 174064

De rebellenleider Khe Pandjang65 en zijn aanhangers trokken naar het oosten van
Java en zetten daar de strijd voort. Het lijkt dat, anders dan het geval was in Batavia en
Grisse (Gresik) in Oost-Java, waar de Madurese prins Cakraningrat alle Chinese
inwoners vermoordde, in Semarang wel degelijk een samenwerking bestond tussen de
Chinezen en de Javanen tegen de Compagnie.66 Mas Grendie, de nieuwe Javaanse vorst67
echter trachtte de Chinezen de schuld te geven en zegde de Compagnie zijn hulp toe.68
64

Deze prent staat in verschillende boeken, maar komt uit Atlas van Stolk. De verklaring daarbij luidt:
„Afbeelding van dat gedeelte van Batavia, alwaar eigentlijk de Schrikkelijke Slagting der Chinezen, na de
ontdekking van hun Verraad, geschied is, den 9. Octob. 1740‟.
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Volgens Hembing Wijayakusuma, die eigenlijk een kruidendokter is en een boek heeft geschreven over
de Chinezenmoord, heette Khe Pandjang in werkelijkheid Wang Tai Pan of Wang Pan Kuan.
Wijayakusuma 2005, pag. 146. Vermeulen schrijft dat hij Oey panko genoemd werd. Vermeulen 1938, pag.
57. Het achtervoegsel „ko‟ werd in die tijd gebruikt als aanspreektitel voor een oudere man ten teken van
respect en betekent „oudere broer‟. Er is sprake van nog een andere rebellenhoofd dan Khe Pandjang, nl.
Singseech. Hij zou de districten Japara en Coedoes in maart zijn binnengetrokken omdat de plaatselijke
regenten een som gelds, die hij bij hen in bewaring gegeven had (een deel van ong. 400.000 rijksdaalders,
die hij bijeengegaard had door roverij en afpersing van Semarangse en elders wonende Chinezen)
weigerden terug te geven. Vermeulen 1938, pag. 88. Zie verder Liem 2004, pag. 35-44, waarin ook P.J.
Veth, schrijver van Java, wordt geciteerd.
66
Vermeulen 1938, pag. 88-89.
67
Mas Grendie of Garendi was de 12-jarige kleinzoon van de naar Ceylon verbannen Sunan Mas. De
nieuwe sultan kreeg de naam Susuhunan Amangkurat maar is bekender onder de naam Sunan Kuning.
(Veth geciteerd in Liem 2004, pag. 44) L.H.W. van Sandick, die controleur bij het Binnenlands Bestuur op
de Bezittingen buiten Java en Madoera was toen hij zijn studie over de Chinezen buiten China publiceerde
in 1909, besteedt daarin aandacht aan de houding van de vorsten op Java ten opzichte van de opstand van
de Chinezen. Zo vertelt hij dat de inlandse vorsten, „die hunne afhankelijkheid van de Compagnie met
tegenzin droegen‟, „met genoegen‟ de moeilijke toestand die de Chinezen veroorzaakten aanzagen. Over
die vorsten zegt hij: „Hun betuigingen van vriendschap, trouw en verkleefdheid waren in de
ondubbelzinnigste woorden vervat en schenen alle vrees weg te nemen. […] Maar het bleek weldra, dat dit
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4.5.2.4. De schuldige(n)

De vraag naar wie verantwoordelijk was voor de Chinezenmoord is nooit beantwoord,
hoewel de schuld daarvoor over het algemeen op Valckenier wordt geschoven.69 Dit is
nooit als een feit bewezen. Wel kunnen we ons slechts verbazen, aldus Vermeulen in zijn
proefschrift, dat de regering, en daarmee bedoelt hij niet alleen Valckenier, zo weinig
heeft gedaan om de gebeurtenissen in de stad tegen te gaan. Waarschijnlijk komt dat
omdat de regering in overeenstemming met de publieke mening de pogrom
gerechtvaardigd vond, zodat het niet nodig gevonden werd daar iets tegen te doen.70
Valckenier, die de rest van zijn leven in de gevangenis van het Kasteel doorbracht, heeft
zijn eigen proces niet overleefd. Van Imhoff, die zich vrijpleitte van de moord, volgde
Valckenier op als gouverneur-generaal. Tegen de kapitein-Chinees Ni Hoe Kong, die
ervan beschuldigd werd gecollaboreerd te hebben met de rebellen en hen gesteund te
hebben, kon ondanks martelingen geen bewijs van zijn schuld geleverd worden.71 Ook de
vraag of de Chinezen in de Ommelanden samenwerkten met die in de stad, kon niet
beantwoord worden. Verschillende onderzoekers hebben verschillende meningen. In het
algemeen kan gezegd worden dat verschillende omstandigheden samen een toestand
slechts geschiedde om zoo mogelijk de regeering in slaap te wiegen, en dat zij in het geheim de Chineezen
in hunne vijaandelijkheden aanmoedigden en versterkten‟. In juni 1741 kwam er bericht uit Semarang dat
ook de hoofdregent van Semarang zijn hof had verlaten en de wapenen tegen de Compagnie keerde. Pakoe
Boewono II beloofde de Chinezen allerlei voordelen, maar deed ook aan de Compagnie allerlei beloften.
Hij liet zijn weifelende houding varen toen hij zag dat de Chinezen werkelijke overwinningen behaalden,
maar verliet na enige tijd de Chinezen en verzocht het bondgenootschap met de Compagnie te vernieuwen,
waarop de Chinezen zich tegen hem keerden. Volgens Van Sandick stelden zij zelf een nieuwe vorst aan,
Mas Grendie of Garendi, die zij Soesoehoenan maakten onder de titel van Hamangkoerat Hamangkoe
Boewono. Niet lang daarna werd de macht van de nieuwe Soesoehoenan gebroken en die van Hamengkoe
Boewono II hersteld. Van Sandick 1909, pag. 171-172. Willem Remmelink schreef zijn verhandeling
(1994) over de Chinese oorlog over de schermutselingen tussen de Chinezen en de Compagnie in MiddenJava na de Chinezenmoord, die begonnen toen korporaal Claas Lutten, de indigomaker in Majawa in het
district van Pati, op 1 februari 1741 werd vermoord door een bende van „thirty-seven poor, wandering,
malcontent peranakan Chinese with shaven heads and pigtails, armed with pikes, flintlocks, pitchforks and
swords, waving two black-and-red banners, protected by heavy, leather-coated, bullet-and-stab-proof
outfits, and sounding a Chinese trumpet and cymbals‟. Remmelink 1994, pag. 137-138. Remmelink schrijft
dat de Chinezen op 6 april 1742 Mas Garendi verkozen tot Sunan Amangkurat. Remmelink 1994, pag. 176.
68
Vermeulen 1938, pag. 91.
69
Dros meldt dat volgens de schrijver van Chronologische geschiedenis van Batavia, geschreven door een
Chinees, juist „Pwan Him-bok‟ alias Van Imhoff de aanstichter van alle ellende geweest, want hij was het
die het bevel voor de massacre zou hebben gegeven. Dros 2001.
70
Vermeulen 1938, pag. 103.
71
Vermeulen vraagt zich af hoe Ni Hoe Kong de brand en muiterij heeft overleefd. Vermeulen 1938, pag.
82. Dat is inderdaad een eigenaardige zaak. In Hoetinks verslag over de rechtszaak tegen de kapiteinChinees wordt verteld dat hij zich in de vroege ochtend van 9 oktober naar het kasteel begaf. Wat hij daar
kwam doen en of hij ontvangen werd door Valckenier is niet duidelijk. Op weg naar zijn huis ontkwam hij
aan beschietingen door soldaten. Op dat moment was het moorden al begonnen. Hoewel zijn huis met
kanongeschut beschoten werd en ook nog geplunderd, kon hij er nog verschuilen. Was er misschien een
geheime kelder in het huis, zoals de zwager van Tan-tsi in de roman Donkere dagen er een had? (Zie de te
bespreken roman van J.H. van Balen) In de avond probeerde hij te vluchten, verkleed als een vrouw – daar
wordt aan gerefereerd door de anonieme dichter: „Doch Hy, door „t volk gekend, omringt en ingesloten,
word zelf gevangen in zyn Vrouwelyk gewaad‟. Vermeulen 1938, pag. 144. Of misschien waren alle
Chinese mannen volgens de dichter gekleed in vrouwenkleren; ze werden immers weleens „de verwijfde
hoop‟ genoemd. Blussé 1986, pag. 1. De kapitein-Chinees werd, zoals het gedicht vertelt, gevangengenomen en naar het kasteel gebracht, waar hij voorlopig veilig was. Hoetink 2007, pag. 25-26.
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creëerden die leidden naar de pogrom in Batavia. Deze waren de crisis in de
suikerindustrie, de geweldige corruptie onder de Compagniesdienaren, de pothia‟s en de
nachoda‟s, de rivaliteit tussen de gouverneur-generaal en de oppositie, met name Van
Imhoff, en de onmacht van de kapitein-Chinees. Vermeulen spreekt van „een uitbarsting
van volkswoede‟, „de wraaklust der Bataviasche burgerij‟72 terwijl Blussé schrijft dat
„feelings of revenge [...] erupted in the massacre‟.73 De literatuur geeft hetzelfde beeld: er
wordt daarin gesproken van wraakneming op de Chinezen door de burgerij.
Wel is duidelijk dat er een opstand was onder de Chinezen in de Ommelanden van
Batavia. Vermeulen schrijft dat er onder de 10.000 omgekomen Chinezen mogelijk zeer
velen waren, die door hun aanval op Batavia zich inderdaad als vijanden van de
Hollandse kolonie hadden verklaard, „tegen wie men zich met goed oorlogsrecht te weer
mocht stellen‟. Maar „de zwarte bladzijde in onze geschiedenis‟ gaat over de moord op de
vele stads-Chinezen, voor het grootste deel rustige burgers, die zich niet konden verweren
tegen de woede van hun mede-ingezetenen, omdat zij niet over wapens beschikten, zodat
ze zich zonder tegenstand lieten afslachten.74 De aanleiding tot de rebellie was, in de
woorden van L.H.W. van Sandick, die controleur bij het Binnenlands Bestuur op de
Bezittingen buiten Java en Madoera was toen hij in 1909 een studie over de Chinezen
buiten China publiceerde, de grote ontevredenheid bij de Chinezen in de Ommelanden,
niet bij de landbouwers, de handelaren en personen die het goed hadden, maar juist bij het
gedeelte dat niets te verliezen had. Die ontevredenheid was veroorzaakt door de
willekeurige onderdrukking, afpersing en uitzuiging door „trouwelooze ambtenaren‟ van
de Compagnie.75 Deze Chinezen stelden zich daardoor vijandig op tegen de regering. Ze
konden met hun grieven nergens terecht, want degenen die de taak hadden hen te leiden,
de kapitein-Chinees en de Commissaris tot en over de Zaken van de Inlander, waren niet
in staat en ook niet van zins ze te steunen. De eerste had zijn gezag verloren en de tweede
was juist een van hun grootste knevelaars.
De gebeurtenis decimeerde de Chinese bevolking van Batavia. In feite vermeldde
de bevolkingsstaat van eind december 1740 geen Chinezen behalve 6 vrouwen en 1
meisje in de Zuidervoorstad. Er wordt een uiterst triest beeld geschetst van de stad:
„totdat eijndelijck geen een der Chineese huijsen meer over en stond, maer alles behalven
de zijmueren weggehaeld, en weggebrand was, ook was er geen dier natie op geheel
Batavia te vinden, sijnde alle, ofte vermoord, verbrand, verhangen off verdronken‟.76 Er
moest rijst ingevoerd worden uit andere delen van Java en zelfs uit het buitenland. Om
aan de meest dringende behoefte aan verschillende producten te voorzien moedigde de
regering andere ingezetenen aan om de bedrijven voort te zetten die aan Chinezen
toebehoord hadden. Langzamerhand werden de verschillende pachten weer ingevoerd.
Niettegenstaande dat de regering alle Chinezen van medeplichtigheid aan de opstand
bleef verdenken,77 kwam ze tot het besef dat de Chinezen niet gemist konden worden. Na
aanvankelijke tegenzin om zich in Batavia te vestigen kwamen de Chinezen weer in grote
aantallen de stad bevolken. Blussé eindigt zijn hoofdstuk over het Chinese Batavia met
72
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een conclusie die mijns inziens tot nu toe, in het huidige Indonesia, nog steeds
toepasselijk is: „the Chinese of Batavia could live with an administrative and institutional
sphere kept separate from the cultural one, if they only were properly governed. In their
esteem, a good and well-functioning “foreign” administration deserved loyalty‟.78 Blussé
denkt dat de ramp in 1740 uiteindelijk een gevolg was van de snelle groei van de stad,
waardoor de geïnstitutionaliseerde modus vivendi verstoord werd.79 Deze historische
gebeurtenis is ook in verhalend proza gethematiseerd, zij het pas anderhalve tot twee
eeuwen later.
4.5.3. Kort overzicht van de literatuur

Voordat we overgaan op het literair proza waarin sprake is van de Chinezenmoord,
vestigen we de aandacht op een zeer bekend gedicht over de Chinezenmoord dat
geschreven is door Willem van Haren (1742), hoewel het niet behoort tot de behandelde
literatuur en veel eerder is geschreven dan het beginjaartal van ons corpus. Een gedeelte
van het gedicht is als bijlage opgenomen in de dissertatie van Vermeulen, evenals een
ander gedicht van een anoniem dichter die een tegenovergestelde mening heeft; naar zijn
overtuiging waren de Chinezen verraders die hun straf dubbel en dwars verdienden. Van
Haren heeft daarentegen geen goed woord over voor de „Batavieren die hunnen lust naar
moord den ruijmen teugel vieren‟. Voor de schuldige, die uit geldzucht heeft gehandeld,
heeft hij allerlei straffen bedacht: „giet gesmolte goudt op ‟t goddeloose lijff! Doorpriemt
sijn tong? sijn tong beval dees dolle daaden. Voorts, spit hem aan een paal, en laat de zon
hem braaden‟.80 Het is opvallend dat hij juist de schuldige Hollander „goddeloos‟ noemt,
omdat de regering er vlug bij was om na de tragische gebeurtenissen een algemene danken bededag te houden. Tijdens de kerkdienst spraken de Bataviase dominees van het
snode verraad der Chinezen dat door Gods voorzienigheid was afgewend.81 Van Haren
noemt geen naam, maar we kunnen aannemen dat hij in ieder geval niet Van Imhoff de
schuld geeft, omdat hij juist door deze gouverneur-generaal geïnspireerd was tot het
schrijven van het gedicht.82 Van Haren heeft ook een lofdicht op Van Imhoff
geschreven.83
Johan Hendrik van Balen (1851-1921) schreef een aantal historische romans over
gebeurtenissen in de geschiedenis van de Nederlands-Indische kolonie, zoals de
verovering van Jacatra, de eerste kruistocht der Nederlanden in de binnenlanden van Java
en de oorlog met de Makassaren in 1679, maar de geschiedenis van Suriname is eveneens
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Blussé 1986, pag. 96.
Idem.
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Vermeulen 1938, pag. 142-143. Overigens zullen de twee laatstgenoemde straffen niet ontsproten zijn
aan de fantasie van de dichter, want Chinese veroordeelden werden sinds het bestuur van Diederick Durven
(1729-1732) werkelijk op die manier gestraft. Gespietst op hoge palen stierven ze een verschrikkelijke
dood. Gevonnisten leefden nog dagenlang na geëmpaleerd te zijn. Dros 2001, pag. 477; Blok 2008, pag.
403-404.
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Volgens Dros 2001, pag. 481 werd de algemene dank- en gebedsdag reeds op 22 oktober 1740 gehouden,
volgens Van Sandick 1909, pag. 170 werd er een dank-, boete- en bededag „gevierd‟ op 23 november 1740,
nadat de regering die op 15 november had verordend.
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onderwerp van enkele van zijn boeken. Van Balen schreef zowel voor volwassenen als
voor de jeugd.84
Verder schetst D. van der Zee, voormalig secretaris van de gemeente Batavia, in
zijn werk De stad van Coen, vertellingen en schetsen uit de geschiedenis van Batavia
(1929) een beeld van het oude Batavia. Het is, zo staat op de omslag, een „geillustreerd
leesboek voor school en huis‟. Aan de lezers vertelt hij dat Coen dikke vrienden was met
een voorname Chinees, Souw Bing Kong. Coen gaat vaak in optocht (beschut tegen de
zon door een pajoeng-drager, voorafgegaan door 10 tot 12 hellebaardiers, achter hem zijn
kamerdienaar Isacq Strijcker van Wezel, en tot slot 25 musketiers) van het Kasteel naar
de hoek van de Prinsenstraat en de Steenhouwersgracht, om bij zijn vriend Bencon thee te
drinken. Ook de Chinezenmoord in 1740 wordt hier beschreven en de aanleiding daartoe:
te veel Chinezen, velen zonder middel van bestaan, wat een gevoel van onveiligheid
veroorzaakte bij de Europese bewoners van de stad.
Een tweede roman die bijna geheel gewijd is aan de Chinezenmoord is er een van
Simon Franke, Fa, de roman van een Chinese in het oude Batavia (1947). Franke (18801957) heeft vele Indische kinderboeken, jeugdromans en romans voor volwassenen op
zijn naam staan. In zowel Donkere dagen als Fa wordt aandacht besteed aan de
onenigheid die de toenmalige gouverneur-generaal, Adriaan Valckenier, zou hebben met
Van Imhoff. Onder andere door het geruzie tussen de twee machthebbers, zouden er
verkeerde beslissingen zijn genomen waardoor bijna tienduizend Chinezen in Batavia,
zowel mannen als vrouwen en kinderen vermoord werden.
Over de aanloop naar de gebeurtenissen in oktober 1740 was al verhaald in een
andere roman van Simon Franke, een jaar eerder gepubliceerd dan Fa, namelijk Een stad
verrees, roman uit het oude Batavia (1946), die het Batavia tijdens de regering van
gouverneur-generaal Joan Maetsuyker als achtergrond heeft. In deze roman spelen een
Hong-Tsji en een Jan Willems de hoofdrollen. Beide zijn literaire voorvaders van de
gelijknamige personages in Fa.
4.5.4.

De aanloop tot de Chinezenmoord: het beeld van de Chinezen

In dit gedeelte zullen enkele romans worden beschouwd die over de gebeurtenissen in
1740 verhalen of ze als achtergrond van het verhaalde gebruiken. De drie romans zijn
Donkere dagen (1909) van J.H. van Balen, Een stad verrees (1946) van Simon Franke en,
van dezelfde auteur, Fa, de roman van een Chinese in het oude Batavia (1947). Er zal in
de bespreking van deze romans meer aandacht worden besteed aan de aanloop tot de
gebeurtenissen in oktober 1740 dan aan de Chinezenmoord zelf. Het beeld dat de
Europese burgerij in Batavia had van de Chinezen in 1740 en dat ook in deze romans van
de Chinezen geschetst wordt, is een belangrijke aanleiding tot de gebeurtenissen.
4.5.4.1.
1909)

‘Dit toneel van bloed en tranen’ in Donkere dagen (J.H. van Balen

Luitenant Engelhart is is een nieuwkomer in het Batavia omstreeks 1740. Hij is bevriend
met Van Norden, wiens oom Raad van Indië is. Deze oom, Hoorenaar genaamd, heeft net
een vergadering bijgewoond waarop de rebellie onder de zogenaamde Berg-Chinezen is
besproken. Deze zijn in troepen van 50-100 man onder bevelhebbers verenigd en hebben
84

Marijke Darlang heeft een biografie over Van Balen geschreven, getiteld Weg met alle boeken van J.H.
van Balen! (2002).
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reeds geprobeerd een groot aantal wapens te laten maken. Het bericht is door de
meerderheid van de vergadering met ongeloof ontvangen.
Engelhart wordt door Van Norden over de „kwestie van de Chineezen‟ ingelicht.
Over de Chinezen heeft Van Norden niets dan goeds te melden. De „Chinezenvrees‟ die
onder het volk heerst is volgens hem opzettelijk door de regering opgeroepen om er
geldelijk voordeel uit te halen. De vrees voor de Chinezen zou een voorwendsel zijn om
van hen een vergunningsbriefje te eisen waar betaald voor moet worden, hetgeen een
mooie gelegenheid schept voor de ambtenaren „om hun zak te spekken‟. Van Norden
karakteriseert de hele ambtenaarswereld als „één grote dievenbende‟.85
Saïda, de Javaanse slavin van de dochter van het echtpaar Hoorenaar, is verloofd
met Djojo. Hij vertelt Saïda de oorlogsstrategie van de Chinezen. Eerst vestigen ze overal
posten. Zodra ze sterk genoeg zijn, gaan ze over tot actie: ze overrompelen de
buitenposten en dan bestormen ze de stad, terwijl de Chinezen binnen de stad
tegelijkertijd beginnen. In zijn versie is dus sprake van een samenzwering tusssen de
Chinezen buiten en in de stad. Later wordt Djojo de „gemachtigde van de Sultan‟
genoemd, maar reeds in het begin vertelt hij over het plan van „ons Hoofd‟, de sultan, die
de Hollanders al lang moe is, maar wacht op een gelegenheid om hen van Java te
verdrijven. Eerst wil de sultan zien hoe het de Chinezen vergaat. Als die succes hebben,
doen ook de Javanen mee. Djojo waarschuwt Saïda om snel uit het huis van de familie
Hoorenaar weg te gaan, niet om mishandelingen uit de weg te gaan van haar meesteres,
die haar zeer slecht behandelt, maar omdat de Chinezen alle vrouwen buit maken als het
ze lukt de stad te veroveren.86
De „lafhartigheid‟ van de Chinezen is ook in dit boek spreekwoordelijk. Zelfs nadat
drie luitenants-Chinees de Raad over de opstand hebben bericht, worden zij niet geloofd.
Er wordt door de vergadering dan ook besloten geen stappen te ondernemen en niet in het
offensief te gaan. Engelharts oom, dokter Nieuwenhuys, laat merken dat hij eraan twijfelt
of de Chinezen wel de moed hebben om in opstand te komen, omdat het zo „een
erbarmelijk laf volkje‟ is. Ambtenaren, kooplieden en officieren leggen daardoor
„vanzelf‟ een overdreven minachting jegens de Chinezen aan de dag. De algemene opinie
over de Chinezen is dat men hen kan mishandelen zoveel men wil zolang zij geld kunnen
verdienen.87 De Chinezen worden vergeleken met „wandluizen‟ – ze waren toch niet weg
te jagen. „Als we ze heden allen ophangen, [komen er] morgen weer enige Chinese
jonken vol voor Batavia‟, zegt de fiscaal Filips.88 De Chinezen worden daarom flink
gepest. De lezer is getuige van zo‟n molestatie, als verscheidene „burgerjongelui‟ in
dronken toestand hun rijtuig in laten rijden op een aantal kraampjes aan de westerzijde
van de Grote Rivier, waar veel Chinezen wonen. Een Chinees wordt daarbij gedood. Het
is de man van Tan-tsi, die daarna een belangrijke rol speelt in het boek als overlevende
van de Chinezenmoord. Engelharts oom zegt dat het niet het eerste ongeluk van dien aard
is.89 De Hollanders worden pas ongerust als de „anders zo lijdzame Chinezen‟ met
„tergende, brutale uitroepen‟ protesteren tegen de instructie van de overheid om hun
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winkeltjes en kraampjes te openen.90 De ongerustheid groeit als de Chinezen het fort
bestormen en pas terugdeinzen als de kanonnen hun aantal decimeren.
De minachting voor de Chinezen is vooral duidelijk onder de kerkgemeenschap. Als
Engelhart naar de kerk gaat om een geldinzameling te houden voor de vrouw van de
gedode Chinees, wordt op zijn verzoek met ongeloof en ontstemming gereageerd. „‟t Is
maar een Chinees, één meer of minder te Batavia zal weinig hinderen‟, „je doet er
verdienstelijk werk mee, om Chineezen naar de andere wereld te helpen‟, „als ik met een
gulden uit te geven alle Chineezen opeens naar de andere wereld kon zenden, dan deed ik
het vast‟ zijn enkele van de reacties.91 Van Norden had Engelhart daarvoor al verteld dat
de minachting voor de Chinezen onder de burgerij groot is. Ze worden als „wezens van
een mindere soort‟ beschouwd „welke het geoorloofd is op alle manieren te plagen en te
mishandelen‟.92 De vrouwen beschouwden hen „met grotere minachting dan een hond‟.
Zelf vindt Van Norden de Chinezen „de nijverste lui, die hier te vinden zijn‟.
De dominees worden scherp getekend in Donkere dagen. Er worden met name
twee dominees genoemd, dominee Glaser en dominee Kaapsche. Voor hen heeft
Engelhart geen enkel respect. Volgens de Raad van Indië Schinne was dominee Glaser
nog een stuk minder godvruchtig dan de Chinezen, want terwijl die slechts Fô93 dienden,
aanbad genoemde dominee drie afgoden – „de mammon, Bachus en Venus‟.94 Het is
vooral dominee Glaser die opgewonden heen en weer rent in de nacht voor 9 oktober om
rond te bazuinen wat voor kwaads de „kinderen Belials‟ (waarmee hij de Chinezen
bedoelt) hebben aangericht.
We zagen eerder al dat de fiscaal Filips geen hoge dunk had van de Chinezen. Deze
persoon wordt meerdere keren genoemd in het verhaal. In een gesprek met Van Imhoff
zegt hij te weten dat de wapens voor de Chinezen in doodkisten de stad binnen zijn
gesmokkeld en dat het spelen van een wajangspel op de Hoendermarkt het sein zou zijn
voor de aanval. Filips is blij dat de Chinezen eerst zijn begonnen met de aanval en dat ze
een Balinese sergeant van de Compagnie hebben gedood. Dat is gemakkelijk: de
inheemsen zullen terugvechten „en dan zijn wij in één slag van dat boevenpak verlost‟,
zegt hij.95 De fiscaal heeft een „wreede lach‟96 en „grinnikte als een wolf‟.97 Niet bepaald
een sympathieke figuur dus.98
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eindigde de rechtszaak. Als de beklaagde echter niet bekende, mocht hij gemarteld worden. Indien hij
91

307

De Chinezenmoord in 1740

In Donkere dagen is sprake van een vijandbeeld van de Chinezen, dat niet alleen
door de regering, maar ook door de kerk en de dominees in het leven is geroepen ten
eigen voordeel. Dat beeld verslechtert nog in de dagen die voorafgaan aan 9 oktober
1740. Allerlei gruwelijke verhalen over Hollanders die aan stukken werden gehakt gaan
van mond tot mond. Donkere dagen geeft een aangrijpend beeld van wat er die dag
plaatshad.99
Tan-tsi kan vluchten naar het hospitaal en wordt verder geholpen door Engelhart,
die haar meeneemt naar buiten de stad. Engelhart wordt later gevangen genomen en ter
dood veroordeeld door de Chinezen en de volgelingen van de Sultan die met de Chinezen
meewerken, maar de beide vrouwen die hij eens geholpen heeft, Saïda en Tan-tsi, doen
een goed woordje voor hem en zo ontkomt hij aan de doodstraf.
Terwijl Djojo de spreekbuis is voor de Javanen, hebben de Chinezen er geen. Zelfs Tantsi, de Chinese vrouw die door Engelhart wordt geholpen als haar man de dood vindt in
een ongeluk veroorzaakt door een stel dronken jongelingen, en die hij later uit de
belegerde stad leidt, laat niet weten wat haar gevoelens zijn tegenover het volk dat haar
landgenoten „verdelgd‟ hebben, om maar eens een woord te gebruiken dat Van Balen een
Raad van Indië laat bezigen. Er is in ieder geval geen spoor van vijandigheid tegenover
de Hollanders of andere volken te bekennen in datgene wat ze zegt. Er wordt van Tantsi‟s zwager wel een beeld getoond dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als „typisch
Chinees‟. Als Tan-tsi hem aanspoort om te vluchten, weigert hij omdat hij zijn
bezittingen niet wil achterlaten. „Is je leven je niet meer waard?‟ vraagt Tan-tsi. „Wat is
mijn leven waard, als ik arm ben?‟ roept haar zwager. Deze uitlating strookt met het
beeld als zou een Chinees niets waardevoller vinden dan geld. Geld zou zelfs belangrijker
zijn dan zijn leven. Maar dit kan ook anders uitgelegd worden: in een wereld waar alles te
koop is, en waar de Chinees ook alles moet kopen met geld, zelfs zijn eigen veiligheid en
zijn leven, is het niet te verwonderen dat hij geld boven alles stelt. Toevallig hebben we
het hier over een Chinees, maar we kunnen ons goed voorstellen dat in dergelijke
omstandigheden ook andere volken én individuen dezelfde houding zouden aannemen als
Tan-tsi‟s zwager.
Engelhart is een rechtschapen figuur. Hij is een soldaat die bevelen moet volgen,
maar hij is in staat om onderscheid te maken tussen de Chinese rebellen, die zich door te
muiten tot vijand van de Compagnie hebben verklaard, en de Chinezen binnen de
stadsmuren, met wie hij sympathiseert. Daarom is hij totaal ontstemd als hij hoort dat de
Chinezen die in de gevangenis zaten en in het ziekenhuis lagen, op last van de
gouverneur-generaal vermoord zijn. „Hè, als ik een Chinees was!‟ verzucht hij. „Nooit,

niettegenstaande de martelingen zijn schuld nog ontkende, kon men gebruik maken van een van de vier
volgende mogelijkheden: er kon verzocht worden om hem strenger te ondervragen, d.w.z. de martelingen te
verergeren, de rechter kon de zaak als afgelopen beschouwen en de beklaagde de vrijheid teruggeven, de
rechter kon bij ontkenning door de beklaagde de reeds geleverde bewijzen als voldoende beschouwen en de
beklaagde een lichte straf geven, of de zaak kon veranderd worden in een civiele rechtszaak. Omdat Ni Hoe
Kong ontkende, liet de advocaat-fiscaal hem martelen. De martelingen die toegepast werden op Ni Hoe
Kong zijn beschreven in de verslagen over de correspondentie hieromtrent. Hoetink 2007, pag 31-34 en 4950.
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nooit zou ik hun dat vergeven. Mijn leven zou ik er aan wijden, om ze uit den archipel te
verjagen! Bah, wat een zootje! En zoo‟n regeering moet ik dienen!‟100
We kunnen ons afvragen hoe het komt dat Van Balen zo kritisch stond tegenover de
koloniale regering en zo mild dacht over de Chinezen. Toen Van Balen Donkere dagen
schreef, was het acht jaar geleden dat koningin Wilhelmina de ethische politiek als
koloniaal beleid aankondigde en negen jaar geleden dat de Tiong Hoa Hwe Koan werd
gesticht, een vereniging die de Chinezen hadden opgericht om hun chineesheid te
bekrachtigen en te protesteren tegen hun achterstelling door de koloniale regering. Het
passenstelsel en het wijkenstelsel waren nog van kracht, wat de bewegingsvrijheid van de
Chinezen sterk belemmerde, en hun kinderen konden geen onderwijs volgen. Misschien
zag Van Balen het redelijke in van hun protesten en sympathiseerde hij met ze. Van
Balen ging zelfs in tegen de houding van de Europeanen tegenover de Chinezen, door een
van zijn helden, Van Norden, te laten zeggen dat „hier omtrent die Chineezen een
zonderling onredelijke meening heerscht‟.
4.5.4.2. Leven en lieven in het oude Batavia in Een stad verrees (Simon
Franke 1946)

Het Batavia dat de hoofdrol speelt in deze roman is het Batavia in de tijd van Joan
Maetsuyker, die van 1653 tot 1678 gouverneur-generaal was. In de tijd dat de roman
verscheen, had Indonesië zichzelf reeds uitgeroepen als vrije staat. In de ogen van de
Indonesiërs was Indië niet meer. Batavia was Djakarta geworden. We kunnen ons
voorstellen dat Een stad verrees was geschreven om oude sentimenten te doen herleven,
om „daar werd wat groots verricht‟-gevoelens op te rakelen en misschien om gemiste
kansen te laten zien. Zoals het vroeger was, daarvan wil Simon Franke in Een stad
verrees een beeld geven. Daarvan getuigt ook het slot van de roman, waarin over Jan
Willems, een van de twee hoofdpersonages in de roman, wordt verteld:
Hij werkte in een tijd, dat mannen met schitterende namen de macht van de republiek
verstevigden in hun functie van koopman en krijgsoverste, admiraal en staatsman. Hun
namen staan met gulden letteren geboekstaafd en het nageslacht gedenkt hen met ere,
zonder nochtans hun fouten uit het oog te verliezen. Zij hebben Batavia uit zijn
moerassen doen oprijzen en de macht van de Compagnie tot het toppunt opgevoerd.
Speelman en van Goens hebben gestreden en onderhandeld, poorten ontsloten en nieuwe
wegen gevonden. De Heer Maetsuyker heeft voorzichtig en beleidvol de teugels gevoerd.
Hun werk doet zich op aan een ieder die ogen heeft om te zien en oren om te horen.101

De verschillende bevolkingsgroepen in Batavia worden al aan het begin van de roman ten
tonele gevoerd. De stad is een „wirwar van Hollanders en Chinezen, Javanen en Mooren,
Klingen en Bantammers, Jacatranen en Baliërs‟.102 De „kinderen van het land‟ nemen
echter geen deel aan het drukke leven, „het was, of dat alles langs hen heenging. Ze
leidden hun eigen leven, zoals ze dat sinds mensenheugenis gedaan hadden‟. Er waren
benden, die zich ophielden in de rimboe buiten de kampongs. Ze leefden van moord en
roof, deze „gedroste slaven‟, „rovers en amokmakers‟ en ook „ijveraars, wien de stenen
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stad een doorn in het oog was‟.103 En dan waren er ook nog de vorsten van Mataram in
hun „geheimzinnige kraton‟, die de gedachte aan de blijvende aanwezigheid van de
blanken moeilijk konden verkroppen. De eerste keer dat de Chinezen worden genoemd,
worden ze opgevoerd als bouwers van Batavia, die de stad een eigen gezicht hebben
gegeven. Maar er zijn ook bamichinezen die op een sukkeldrafje door de straten en over
de pleinen lopen, hun komst aankondigend met hun eentonige roep, en „schamele
Chinezen‟, hun koeien voor zich uitdrijvend. Onder de welvarender bamichinezen, die
hun bami niet rondventen maar een eigen zaak hebben en zelfs slaven om hen te helpen,
is Hong-tsji. Hij houdt niet alleen een eethuis, hij is ook geldschieter, reder en aannemer.
In die laatste hoedanigheid is hij een huis aan het bouwen aan de Tijgersgracht voor
Rijcklof van Goens.104 Hong-tsji is geen Chinees officier, maar hij staat op vertrouwelijke
voet met de kapitein-Chinees, Siqua, die eveneens aan de Tijgersgracht woont. Hong-Tsji
is nog te kort in Batavia om benoemd te worden tot officier. Alleen rijke Chinezen
kunnen kapitein worden: een zekere notaris Hansom, die geldzaken voor de Chinezen
beheert, weet precies hoeveel Siqua heeft betaald voor zijn benoeming.105
Hong-Tsji‟s verhaal is dat van vele geslaagde Chinese zakenlieden. Zonder een cent
op zak werd hij door een jonkenschipper clandestien op een van de eilanden in de baai
afgezet, waarna hij zelf zijn weg vond naar de stad. Door hard werken slaagde de
„slimme, ijverige, ondernemende‟106 Hong-Tsji erin na een paar jaar zijn schuld aan de
schipper af te lossen en vervolgens fortuin te maken. Daarna blijft het hem zo te zien voor
de wind gaan. Hong-Tsji is sluw,107 heeft scheve oogjes,108 is snugger109 en kan goed
onderhandelen, bijvoorbeeld over de prijs van zijn slavin Rada, en nadat hij Rada voor
een hoge prijs verkocht heeft aan Jan Willems, slaagt hij er ook nog in Jan Willems een
huisje te verhuren waarin deze Rada kan huisvesten. Hij steekt veel kapitaal in de bouw
van Batavia en belegt in gronden en percelen. Daarover heeft hij lange besprekingen met
notaris Hansom.
De Hollandse maatschappij wordt vertegenwoordigd door de nieuwkomer Jan
Willems, die in Batavia pennist wordt,110 en door Verbeek en zijn vrouw Cato. Jan
Willems was niet uit eigen beweging naar Batavia gegaan, hij was het slachtoffer van een
ronselaar en bevond zich in dronken toestand toen zijn hand werd geleid over het stuk
papier dat hij ondertekende. Voordat hij het wist stond hij op een schip dat hem naar
Batavia bracht, samen met andere Hollanders, Vlamingen, Duitsers en Fransen. Ze
worden in Batavia ontvangen door gouverneur-generaal Maetsuyker, die door de verteller
wordt geloofd en geprezen. Als Willems in de stad rondloopt ziet hij meteen aan de
huizen dat Batavia door Chinezen is gebouwd. Maar het stoort hem niet, „hij had het
gevoel, dat deze huizen wonderwel in deze wereld, zoals hij die binnen de nauwe wallen
aantrof, pasten‟.111 Verbeek en zijn veel jongere vrouw Cato wonen in een huis dat
103
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eigendom is van Hong-Tsji. Verbeek spoort Jan Willem aan om ook in „een beetje peper
en wat nageltjes en misschien wat nootjes‟ te doen.112 Op die manier doet iedereen zaken,
van hoog tot laag, ambteloos burger en Compagniesdienaar, zelfs notaris Hansom blijft
niet achter.113 Ze blijven in Batavia totdat „de kous vol is‟, zoals Verbeek het uitdrukt.114
De kapitein-Chinees, Siqua, is een machtig man. Hij regeert over alle Chinezen, die
voor hem een heilig ontzag hebben want „hij beschikt over het blok en ook over de
geldbuidel‟.115 Hij weet veel geld uit de hoofdbriefjes te halen en staat altijd klaar om de
Compagnie van werkkrachten te voorzien. Hij onderhoudt betrekkingen met mensen, die
de Compagnie moeilijk of niet bereiken kan en hij kent de weg in de binnenlanden. Hij
heeft zitting in de schepenbank en staat op goede voet met de fiscaal. Grachten graven
doet hij even goed als schepen uitrusten, suiker verbouwen, arak branden en porselein
verhandelen. Kortom, hij is van alle markten thuis en „overal heeft hij de hand in‟.116 Er is
alleen één persoon die machtiger is dan hij, en dat is zijn Balinese vrouw. Hij betekent
niets zonder haar. „De niets ontziende geldverdiener leest zijn wegen af uit de koolzwarte
ogen van zijn vrouw en haar kussen zijn het, die hem ontwerpen inbranden‟, zegt de
verteller.117 De Chinezen, Franke noemt ze „de gele broeders‟, kijken op haar neer, want
in hun ogen is zij niet meer dan een bijzit.
Ook Rada, de slavin van Hong-Tsji is een Balinese. De verteller laat niet na, telkens
als hij het over Rada heeft, er de nadruk op te leggen dat ze met veel tegenzin voor HongTsji werkt en gelaten haar lot ondergaat. Maar Hong-Tsji lijkt een goede baas te zijn,
hoewel Rada daarvoor wel iets moet terugdoen. Hij laat Rada de fooien behouden en op
de dag van de „grote optrek‟, als alle bevolkingsgroepen apart voor het kasteel marcheren,
geeft hij haar vrijaf. Dan zit ze met Jan Willems op het gras en praat met hem – je vraagt
je af of zoiets wel toelaatbaar was in die dagen en inderdaad, als de patrouille
voorbijkomt kijken de mannen argwanend naar het paar.118
Een en ander doet Jan Willems besluiten Rada vrij te kopen van Hong-Tsji. Hij
heeft daar veel voor over. Uiteindelijk betaalt Jan Willems veel te veel Spaanse matten
voor het meisje. Het huisje waar hij Rada in huisvest, in een kampong dicht onder de
wallen, huurt hij van Hong-Tsji.119 Rada zegt dat zij hem liefheeft, anders dan Hong-Tsji,
die zij verafschuwt om zijn vette gezicht en zijn lange nagels. 120 Zij zal Jan Willems later
verlaten omdat ze zich wil geven aan Soerapati, die in dienst van de Compagnie aan het
hoofd van zijn landslieden is geplaatst maar door de verteller een „opstandige slaaf‟
genoemd wordt die liever de Ommelanden onveilig maakt met zijn bandeloze troepen,
alles verwoestend wat de „nijverige Chinezen‟ gemaakt hebben.121
Niet alleen hun gemeenschappelijke interesse voor Rada bindt Jan Willems en
Hong-Tsji aan elkaar. Ze drijven later ook samen handel en Jan Willems luistert naar wat
Hong-Tsji op dat gebied te zeggen heeft. Als de dienst van Jan Willems erop zit, keert hij
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niet terug naar patria, maar beslist hij een suikermolen te bouwen, mede omdat Hong-Tsji
positief staat tegenover dit plan. Hong-Tsji is de aannemer van de bouw, Abraham de
Mendoza, mardijker van Portugese afkomst wier zoon als Compagniesdienaar onder Jan
Willems heeft gediend, zal de molen drijven en ook notaris Hansom steekt er geld in.
In deze roman verwijst Franke alvast vooruit naar de gebeurtenissen in 1740 en
geeft hij aan welke de aanleiding daartoe was.
De Europese ambachtslieden kunnen het werk niet af. Naast hen staan de Chinezen, die
de troffel hanteren en de zaag door het hout jagen. De Chinese werkman is taai en
volhardend. Hij weet niet van moe worden en zijn vakmanschap is af. Zie toch, hoe hij
sjouwt en ploetert; het zweet stroomt hem van de rug. [...] Er zijn zeer veel Chinezen in
en om Batavia. Ze worden aangetrokken als muggen door een brandende kaars. De
regering weet soms niet, wat ze met al die mensen moet beginnen. Ze zijn nuttige, nijvere
burgers, maar hun aantal moet niet te groot worden. Er is veel negotie en werk in de stad,
en velen kunnen daar een bestaan bij vinden, maar er is een grens.122

De benden van Soerapati hebben plaats gemaakt voor de drommen Chinezen die
van overal met honderden naar Batavia komen en de Ommelanden onveilig maken.
Van overal komen ze aangestroomd, de zonen van het Hemelse rijk; uit het Bantamse,
uit Tjeribon, uit Mataram. De Chinese jonkenschippers voeren ze bovendien bij
honderden aan. Ze zwerven rond, in en om de stad, en maken de omstreken onveilig.
Ook doen ze de burgerij concurrentie aan. Ze hebben weinig behoeften en de vaste wil
om er te komen. Allen willen ze slagen en velen weten zich in te dringen. Ze zijn slim
en handig; ongelooflijk vindingrijk, werkzaam en volhardend. Maar de burgerij ziet hen
123
soms met schele ogen aan.

Frankes verteller maakt een opsomming van wat Chinezen allemaal doen in Batavia
en hoe zij zich nuttig maken. Ze zijn handige herbergiers, tappers124 en groentekwekers125
en venten behalve lapjes stof ook vruchten: mooie mangga en zuurzak en ramboetan. 126
We hebben daarstraks al gezien dat ze vakkundige metselaars en timmermannen zijn.
Hong-Tsji sterft als slachtoffer aan de rotkoortsen (tyfus).127 Hij krijgt een
indrukwekkende begrafenis, waarop veel mensen komen die „groot misbaar‟ maken. Ook
als ze al dood zijn, zijn Chinezen nog rijk en praten de mensen over hun rijkdom: „Zie
toch, hoeveel belangstelling men heeft voor den doden Hong-Tsji, die bij zijn leven
zoveel geld verdiend heeft en zo velerlei zaken deed‟.128
Het wordt een lange, lawaaiige stoet, die door de straten van de stad kronkelt op
weg naar de „stad van de witte graven‟. „Hoor, hoe de huilebalken jammeren,129 de ratels
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ratelen, de kleppers klapperen, de bekkens klinken en de trommels roffelen‟.130 Er is veel
bekijks voor de begrafenis van Hong-Tsji. Velen willen getuige zijn van de vertoningen,
die hierbij te zien zullen zijn. Hong-Tsji was een belangrijk man, er zullen twee
voorvechters voor de stoet tandakken,131 geschilderde ogen op het voorhoofd en het
zwaard in de hand, „als een levende herinnering aan de dagen van Coen, toen de
Chinezen de Compagnie, met de wapens in de vuist soms, terzijde stonden‟.132
Een reusachtige papieren zevenkoppige draak wordt in de stoet meegedragen, de
zeven bekken klappen onophoudelijk open en dicht. Alleen de staart al moet door zeven
mannen gedragen worden. De mannen van de schepen hebben er plezier om. Ze slaan
zich op de dijen van de pret, maar de heren van de kerkeraad keuren deze „afgoderij‟ niet
goed. „Het komt niet te pas, in een calvinistische stad zulke buitensporigheden te
bedrijven‟.133

De zevenkoppige draak134
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Naar aanleiding van Hong-Tsji‟s dood schetst Franke een samenvattend beeld van
de Chinese mannen ten tijde van de regering van Joan Maetsuyker.
Het kerkhof is uitgegroeid tot een uitgestrekte dodenstad. Daar rusten de gele broeders,
die de jonken sedert onheuglijke tijden aangebracht hebben van de verre kusten van het
Hemelse rijk. Arm aan goederen, maar rijk aan illusies, zijn ze aan wal gestapt en
volhardend hebben ze gearbeid, gehandeld, geintrigeerd, gekuipt, geleden en gestreden.
Velen hebben het niet verder gebracht dan tot koelie op een suikermolen, grondwerker in
Compagniesdienst of handelaar in op een speetje gespietst, geroosterd geitenvlees. Maar
anderen hebben zich opgewerkt tot winkelier, of tot handelaar van groter formaat en
vonden de weg naar rijkdom, macht en eer. Siqua wist alle drie te verwerven, Hong-Tsji
moest zich vergenoegen met het eerste en dat is hem genoeg geweest. Sober heeft hij
geleefd en altijd hard gewerkt. Bij zijn verscheiden was zijn geldkist boordevol en zijn
begrafenis legt daar getuigenis van af.135

Ook na Hong-Tsji‟s dood blijven de Chinezen en de burgerij elkaars concurrenten.
De burgerij beschuldigt de Chinezen ervan dat zij het de anderen moeilijk maken.
Wie hebben de beste beklante winkels? De Chinezen. Wie bederven de prijzen? De
Chinezen. Jan Willems heeft zware concurrenten aan de gele broeder. Zo laag kan hij zijn
waren niet prijzen, of zij kunnen er onder. Zo hoog kan hij niet bieden of zij willen meer
geven. Hoe moeten wij het volhouden tegen den Chinees? Deze vraag zweeft op menig
136
paar lippen.

De ambachtslieden vinden dat de regering maatregelen moeten nemen.137 De
regering bemoeit er zich inderdaad mee. Men wil de toevloed stuiten van de Chinezen,
die een „onbegrensde werklust en zeer weinig behoeften‟ hebben en al tevreden zijn met
een handjevol droge rijst. Het hoofdgeld wordt verhoogd en de vestiging belet, maar „de
gele man stroomt naar Batavia‟. Ze zijn niet alleen met zijn velen, ze doen ook van alles
en „dreigen den blanken man te verdringen‟.
Hij klopt leer en beoefent het kuipersvak, snijdt jassen en timmert huizen. Hij metselt
muren, maakt fraaie meubels en vlecht keurige matjes, o, je kunt niets bedenken, of hij
weet er weg mee. Voor en met alles kun je bij hem terecht. Baba heeft boter en melk,
suiker en zout, rijst, groenten en vruchten. Hoe moet dat met de Europese burgerij? […]
De Chinezen blijven intussen toevloeien en werken als bedrijvige mieren. Wat zou
Batavia moeten beginnen zonder zijn Chinezen? Ze bebouwen hun tuinen en voeren verse
groenten aan, slachten vee en leveren vis. Ze bouwen de huizen en graven de grachten,
schieten geld voor en stoken arak. Ach, de Chinezen doen zo langzamerhand alles wat in
Batavia gebeuren moet. Maar de burgerij voelt zich bedreigd in zijn bestaan.138

Jan Willems is schepen geworden. Tegen zijn vrienden, die bij hem komen klagen
over hun problemen met de Chinezen, belooft hij er in de raad over te zullen spreken,
maar hij heeft weinig hoop, want de Chinezen zijn rustige en arbeidzame en nuttige
135
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burgers, die je niet kunt verbieden hun brood te verdienen. Hoogstens kan hun toevloed
worden gestuit, en dat gebeurt dan ook.139 De Chinezen zijn een probleem geworden.
Het beeld van Batavia is dat van een bedrijvige handelsstad, een stad vol drukte en
beweging waaraan veel mensen deelnemen: Chinezen maar ook Compagniesdienaren,
vrijburgers en zelfs de notaris en de dominees. Ze zijn geneigd samen te werken aan de
bouw van de stad. Zo overlegt Jan Willems met Verbeek en Hong-Tsji over de
mogelijkheid van het bouwen van een suikermolen. Bij de uitvoering van het werk
blijven ook de Mardijkers niet achter. Batavia groeit, „een heirleger van ambachtslui,
Chinezen en Europeanen, hanteert hamer en bijtel, schaaf en zaag en geeft de stad een
steeds wisselend aanzien. Wat vandaag nieuw was, is morgen alweer verouderd‟.140
De beschrijving van de Chinezen is stereotiep in het algemeen en hier en daar ook
aan stereotiepe uiterlijke kenmerken onderhevig. „De mannen van het Hemelse Rijk
kijken een beetje schever nog uit hun scheve oogjes dan ze gewoonlijk al doen‟ als Jan
Willems een suikermolen bouwt, want sinds jaar en dag zijn het de Chinezen geweest,
bedreven landbouwers, die de suikermolens hebben.141 Hong-Tsji beantwoordt volledig
aan het beeld van de Chinees, meer bepaald de bami-Chinees. Hij heeft een vet gezicht en
lange nagels, hij is sluw en heeft scheve oogjes, hij kan zeer goed onderhandelen en weet
het onderste uit de kan te halen. Hij ziet in alles een mogelijkheid om nog meer geld te
verdienen en doet dit op een efficiënte, uitgekiende manier. Er is waardering voor
hetgeen de Chinezen hebben voortgebracht door hard te werken en sober te leven. Franke
past het beeld van de rijke Chinees niet op alle Chinezen toe – velen hebben het niet
verder gebracht dan tot koelie, werker in dienst van de Compagnie of sateverkoper, maar
ze hebben allemaal dezelfde dromen gehad.
Franke is duidelijk over de verhouding tussen de Chinezen en wat hij de „burgerij‟
noemt. Die is er een van concurrentie en rivaliteit. De Chinezen maken het de anderen
moeilijk, de burgerij kijkt met schele ogen naar de „gele man‟, die de beste beklante
winkels hebben en die de prijzen bederven. Zelfs Jan Willems kan moeilijk met de
Chinezen concurreren. De Chinezen zijn niet alleen betere handelaars, maar ook knappere
ambachtslieden, schoenmakers zowel als kuipers, kleermakers en timmermannen.
Bovendien zijn ze met weinig tevreden. De burgerij voelt zich bedreigd in haar
bestaan.142
In die bijna onheilspellende toon eindigt Een stad verrees. Het toneel is klaar voor
het volgende bedrijf: het grote conflict tussen de twee groepen, de Chinezen en de
Europese burgerij, een conflict dat zijn oorsprong vindt in economische rivaliteit en
eindigt met de moord op tienduizend Chinezen. Daarover vertelt Franke in het boek dat
hij een jaar later laat verschijnen, Fa, de roman van de Chinese in het oude Batavia.
4.5.4.3. De begerige Chinezen in Fa, de roman van een Chinese in het oude
Batavia (Simon Franke 1947)

Wat opvalt aan deze roman is dat er verschillende vertellers zijn: een Chinees, de
burgerij, het gepeupel, de inlandse mensen en natuurlijk de heldin van het verhaal, Fa,
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een peranakan Chinese, dochter van een tokohouder in Batavia. Ze trouwt met Hong Tsji,
een afstammeling van de Hong-Tsji die uit China kwam, over wie verteld wordt in de
reeds besproken roman Een stad verrees (Franke 1946). Franke schetst in Fa een beeld
van de Chinezen dat vergelijkbaar is met dat in Een stad verrees. Het zijn harde werkers
die in behoeften voorzien en aan de stad bouwen, maar hun aantal is te groot en ze
vormen een te sterke concurrentie voor „den man uit de Rijp, die zich na het uitdienen
van zijn verband bij de Compagnie gevestigd heeft als schoenmaker, en hoe moet het
gaan met den kuiper, den schrijnwerker, den timmerman, den metselaar?‟143 De Chinezen
hebben een groot aandeel in de groei en bloei van de stad, maar ze zijn velen een doorn in
het oog, niet alleen omdat ze alles doen wat ook de blanken doen, maar omdat ze het
beter en goedkoper doen en vooral omdat ze als tokohouders precies weten waar ze het
goedkoopst kunnen kopen en de kunst verstaan zich te handhaven bij scherp
concurrerende prijzen. Ook Jan Willem stelt vast: „De gele man is bezig den blanke man
te verdringen‟.144
Hong Tsji bijvoorbeeld is een knap vakman, zijn berekening is krapper dan die
van de Hollanders en bovendien heeft hij macht over zijn landslieden, want er is sprake
van dat Valckenier hem bij een voorkomende vacature tot kapitein-Chinees zal
benoemen. Zijn landgenoten zullen dus graag voor minder geld voor hem willen werken.
Hij heeft ook handelscontacten met de directeur-generaal.145
De samenwerking tussen de anachoda‟s (de schippers) die de Chinezen aanvoeren
en de ambtenaar die er toezicht op moet houden wordt belicht, evenals de corruptie die er
heerst.146 Een enkele illegale immigrant weet in de stad te komen, maar de meesten
zwerven in de Ommelanden rond en vragen om werk. Ze zijn met weinig tevreden, maar
er is geen werk genoeg. Degenen die nergens werk hebben gevonden proberen het met
een waroeng. Er zijn echter reeds te veel waroengs en veel waroenghouders raken hun
waar niet kwijt, laat staan dat ze iets kunnen overhouden – ze moeten trouwens ook nog
de schipper terugbetalen. De Ommelanden worden onveilig, want de zwervers steken
suikermolens in brand, overvallen eenzame reizigers of graven gangen onder de grond
door, om in de hut van de tani (de boer) te komen en zijn rijstoogst te stelen.147
Door verschillende vertellers te laten spreken, krijgen we het verhaal van de
aanleiding van de Chinezenmoord vanuit verschillende hoeken te zien. De Hollandse
burgerij beschuldigt de Chinezen ervan dat zij binnen de wallen de rijst uit de mond van
de blanken nemen en buiten de wallen samenrotten met hun landgenoten. Ze zouden
bovendien op middelen zinnen om de Hollanders te verjagen. De Chinezen moedigen
elkaar aan.
Wij zijn met zovelen en de Hollanders slechts met zo weinigen. Als we de handen
ineenslaan zal er recht voor ons te krijgen zijn. Kom, mannen van het Hemelse Rijk,
schaar je om het vaandel van de opstand! Geef gehoor aan de stem van den oorlogsgod
met het barse gelaat!148
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Hong Tsji en Jan Willems hebben, net als hun voorvaders indertijd, vele zaken
samen. Maar ze zijn meer dan alleen handelspartners. Een mooie schets van hun
vriendschap en verbondenheid, al laat die ook zien dat Jan Willems‟ oordeel over Hong
Tsji niet helemaal gunstig is, wordt gegeven in het fragment waarin Hong Tsji Jan
Willems opzoekt om hem om hulp te vragen als er iets met hem en zijn gezinnetje zou
gebeuren.
[Hong Tsji houdt] de handen op zijn knieën, de vingers trommelen zenuwachtig een mars.
Ach, die vingers van Hong Tsji, Jan Willems moet er naar kijken, of hij wil of niet. Het
zijn sterke, begerige, niets ontziende vingers. Ze zijn gewend te grijpen en naar zich toe te
halen. Wat ze eenmaal vast hebben laten ze niet makkelijk meer los. Ze kunnen langs het
telbord glijden met de soepele beweeglijkheid van een klapperrat en ze weten het
schrijfpenseel te hanteren als een mandarijn. […] Het zijn harde vingers, die niet weten
van toegeven, wanneer het om winst gaat en het zijn slimme vingers, die een weg vinden,
waar geen pad schijnt te zijn.149

Verderop worden de vingers „die sterke grijpvingers‟ genoemd.150 Omgekeerd heeft
Jan Willems een „sterke hand‟151 als hij Hong Tsji verzekert dat er in zijn huis plaats is
voor Fa en de kleine jongen. Het beeld van de vingers, meer bepaald de gescheurde
pinknagel van Hong-Tsji komt later terug in het verhaal als het laatste wat Fa zich van
hem herinnert voordat hij wordt afgemaakt tijdens de aanval op hun huis.
De geruchten dat er iets gepland zou zijn door de Chinezen in de Ommelanden en
dat „zij binnen de muren‟ zullen helpen de blanken uit hun huizen te verdrijven laat
Franke van de inheemsen komen, uit de mond van jonge meisjes die de rijst wannen.152 In
de kroegen wordt er openlijk over gesproken; „de Bataviase burgerij wordt bedreigd door
het gele gevaar‟.153 Hier wordt gepraat over de rijkdom van de Chinezen en de kansen die
de Chinezen zich toe-eigenen.
Wie neemt ons het brood uit de mond? Wie anders, dan de Chinees, die overal op de
beste plaats zit. Weet je, hoe rijk Hong Tsji is en heb je niet gehoord, dat de gele
metselaar ver onder het loon werkt? Hoe komt het, dat er in onze toko‟s geen nering is en
wie koopt de rijst op, om de prijzen op te drijven? Maar het is de Chinees, die ons
verdringt van de plaats die ons toekomt.154

Aldus wordt stemming gemaakt tegen de Chinezen, een vijandbeeld wordt in het
leven geroepen en versterkt. Wat eerst een gerucht was, wordt als een feit beschouwd.
„Het praat hier niet van misschien, of mogelijk, maar het stelt vast, dat de Bataviase
oorlogsgod verheven en later ook als god van de rijkdom aanbeden. Men vindt zijn beeltenis in vele
Chinese tempels. Als oorlogsgod wordt hij verbeeld met een streng gelaat, dat bovendien rood gekleurd is.
Een roodgekleurd gelaat symboliseert moed en trouw, terwijl een zwart gezicht goedheid, vastberadenheid
en een sterk karakter symboliseert. http://osdir.com/ml/culture.region.china.budaya-tionghua/2005-10/
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burgerij bedreigd wordt door het gele gevaar‟.155 Volgens geruchten bestaat er een
verstandhouding tussen de Chinezen binnen en buiten de wallen.
De stad wordt hoe langer hoe onveiliger voor de Chinezen. Er wordt geplunderd,
Chinezen worden opgepakt. Onder de Chinezen gaat het gerucht dat de opgepakte
Chinezen niet naar de boei (de gevangenis) zijn gebracht maar naar de schepen, omdat
men ze naar Ceylon wil voeren om daar dienst te doen als kaneelschillers. Dan gaat een
ander gerucht dat de opgepakten niet naar het kaneeleiland worden gebracht, maar in zee
zijn geworpen. Net als vele andere Chinezen, gelooft ook Fa het verhaal, „het gerucht is
werkelijkheid in haar geworden‟.156 Zij wil vluchten, naar Semarang of Soerabaja, maar
dat wil haar man niet, omdat hij redeneert dat datgene wat aan het gebeuren is in Batavia,
ook elders kan gebeuren. Hong Tsji wil ook niet naar de rimboe vluchten. Ten eerste
hoort hij de stemmen van zijn voorouders, die hem opdragen in het huis te blijven en „je
zult je weten te handhaven, zoals wij dat gedaan hebben‟. Bovendien is hij er vast van
overtuigd dat hij bescherming zal krijgen van „de groten‟ die hem zeker een hand boven
het hoofd zullen houden. „Men heeft mensen overboord geworpen, maar men zal Hong
Tsji sparen. Hij is een van hen, die bestemd zijn, om hoge plaatsen te bekleden. Er is
immers sprake van, dat men hem zal benoemen tot kapitein-Chinees!‟157
De burgerij is ervan overtuigd dat een gedeelte van de Chinezen van de stad naar de
Ommelanden vlucht om zich bij de opstandelingen te voegen, terwijl de rest zich in het
Chinese kamp verschanst om van daaruit de aanval op de blanke bevolking te
ondernemen. De ambtenaren krijgen uiteindelijk toch instructies om suspecte Chinezen in
de boeien te slaan, maar weten ook niet welke Chinezen ze moeten oppakken, „ze zien er
immers allemaal enigszins verdacht uit met hun scheve ogen, lange staart en bespottelijke
slobberbroek‟ en hoe de arrestatie verricht moet worden. Overigens zijn het maar
Chinezen, die men opjaagt: „schacheraars en ze houden de rijst vast, drijven de prijzen
op, voorzien zich van wapens, spannen samen met de belagers uit de Ommelanden,
werken onder het loon, de bevolking uit, zijn niet van het geloof en worden rijk‟.158
Hiermee zijn de Chinezen ten voeten uit getekend. De rijstuitdeling door de Compagnie
is een reden te meer om te morren en de Chinezen de schuld te geven. „Men moest er
eigenlijk op los slaan en ze de poort uitjagen‟. 159
Jan Willems heeft compassie met de kampongbewoners die de kampong zijn
uitgetrokken op vlucht voor de opstandige Chinezen, maar hij heeft ook te doen met
„deze luidruchtige bende, die zich inbeeldt de Compagnie de wet te kunnen
voorschrijven‟.160 De aanleiding tot de opstand komt ook naar voren: de Chinese
veldoverste „eist recht en veiligheid voor den gelen man, vrijheid, om zich te vestigen,
waar hij verkiest en geen belemmering in de uitoefening van zijn nering‟.161 Dat klinkt
zeer redelijk. Later wordt er een draai aan gegeven: het gaat er volgens de verteller om
wraak te nemen. Het doel van de Chinezen is om
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den blanke te verjagen uit zijn sterkte en de weg vrij te maken voor de zonen van het
Hemelse Rijk. Ze gaan zich wreken op den gecommitteerde, die de permissiebriefjes
introk, om ze de dag daarop tegen duiten weer te verstrekken. Ook het gedwongen sluiten
van hun nering moet gewroken worden, en de onzekerheid, die hen voortjoeg van
kampong tot kampong, schreeuwt om vereffening.

Toch vraagt dit beeld van de wraaknemende Chinezen om sympathie. Maar het
krijgt weldra een andere nuance als een verteller – welke verteller Franke nu aan het
woord laat is minder duidelijk – zijn eigen interpretatie geeft over het doel van de
Chinese opstandelingen. „Een bepaald doel? Ja, ja, recht, om te leven, te werken, te
bouwen, rijk te worden, de vaderen in de gepleisterde graven te vereren, zich over het
altaar te buigen en te schacheren‟.162
Franke schuift van de ene verteller naar de andere, en iedere verteller heeft zijn
eigen kijk op het doel van de Chinezen. De vertellers houden vaak een dialoog met elkaar
in de vorm van een vraag-en-antwoord-gesprek
Wat willen deze mensen voor de wallen van Batavia?
Ze willen terug in hun nering en in hun huis; ze willen een verblijfsvergunning, die
zekerheid geeft.
Wie heeft hen te hoop gejaagd?
De wanhoop heeft hen naar hier gedreven.
Wie is hun leidsman? Het zelfbehoud zet de bakens uit.
En de angst dan?
Ziet ge niet, hoe die in hun ogen staan te trillen?163

Jan Willems vertegenwoordigt ongetwijfeld de goede Nederlandse burger, hij is
schepen, hij verstaat en spreekt Chinees, „hij voelt de angst, die in hun harten krampt‟ en
vraagt zich af hoe hij als schepen „Jan Rap‟ in toom zal moeten houden, want in de
kroegen wordt er veel gepraat over de toestand, waarbij de Chinezen ervan beschuldigd
worden de rijst op te kopen om de prijzen op te drijven. En hij voelt zelfs medelijden met
de opgepakte Chinezen die voor hem verschijnen. 164
De Compagnie is op haar qui vive, want de samenzwering in 1722 van de
opstandeling Erberveld, zoon van een rijke Duitser en een Thaise vrouw, ligt iedereen
nog vers in het geheugen.165 Van Imhoff onderschept een brief van de veldoverste, Tan
Wan-Soey, aan de kapitein-Chinees in de stad.166 Tan vindt dat de Hollanders
gesommeerd moeten worden om alle gevangen Chinezen los te laten. Verder verzoekt hij
de kapitein-Chinees om de Hollanders „van alle kanten te attaqueren‟ net zoals de buitenChinezen zullen doen.167 Natuurlijk vergroot de onderschepte brief de argwaan
tegenover de Chinezen – het is nu wel zeker dat de twee groepen Chinezen nauw in
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verbinding met elkaar staan om de Hollanders te verjagen en te verdelgen. „[De Chinees]
wil heer en meester zijn en wee dan onze vrouwen en kinderen; wee degeen, die een
blanke huid heeft!‟168
Als er brand in het Chinese kamp uitbreekt, rent „het grauw uit de sloppen en
stegen‟ naar het huis van de kapitein-Chinees, want
de goedang is vol met kostelijke waren, die hij ons, burgers, onthouden heeft. [...] Het
rijke chinezenhuis moet branden, wij willen het chinese dak in zien storten, wij willen het
zien vlammen, horen knetteren en wij willen zijn hitte voelen. Lang genoeg heeft het ons
de ogen uitgestoken. Haal den staartaap uit zijn hok en sleep hem naar de schepen!169

Even later roept men: „Haal ze uit hun holen en snij ze de strot af! Sleep ze aan de
staart over de straat en werp ze in de gracht. De dag der vergelding is gekomen‟.170 Hier
wordt duidelijk dat de Nederlandse burgers van Batavia zich al een hele tijd hebben
gestoord aan de Chinezen, met name aan hun rijkdom en het „feit‟ dat ze voedingswaren
in hun pakhuizen en toko‟s hebben opgestapeld om de prijs te verhogen. De Hollanders
worden in het boek bijzonder wreed voorgesteld, maar nog minder wreed dan Van Haren
ze uitbeeldt in zijn gedicht; ze zien in het huis van de kapitein een figuur in een omlijsting
van vuur en lachen: „Ha ha! Het is de schim van den staartaap. Laat hem tandakken [in
het vuur] en laat ons lachen.‟171
Hong Tsji wordt vermoord door de mannen die zo vaak in de kroeg zitten, maar Fa
doen ze niets. Franke beschrijft mooi de stilte na de moorden in het Chinese kamp, dat nu
een puinhoop is geworden, als de Chinezen buiten de wallen naar Midden-Java zijn
getrokken. De verteller laat ook zien hoe Batavia de Chinezen nodig heeft:
het werk van de nieuw te bouwen huizen in de stad staat stil, want vanwaar moeten de
stenen komen en het bamboe, het hout en de kalk, als het niet aangebracht wordt door den
gelen man? Hoe zal men rijst binnen de wallen krijgen, als niet de Chinees zijn rug onder
de balen kromt en vanwaar zal de groente komen, de vis en het fruit, nu Batavia geen
Chinezen meer heeft?172

Het eigenaardige is dat, nu „de gele man‟ is verdelgd, zijn schim op zijn beurt
vergelding zoekt door tussen Valckenier en Van Imhoff te schuiven en de beide mannen
tegen elkaar op te zetten. Op de dag dat Valckenier Van Imhoff, Elias de Haeze en Mr.
Isaak van Schimmen tot zijn arrestanten verklaart, „kan het verbrande Chinese kamp
tevreden zijn‟.173 De Hollander werkt nu weer op de steigers. Vroeger kon hij nooit aan
de slag, zegt de verteller, want „de Chinezen waren hem te slim af. Ze konden goedkoper
werken, want ze betaalden minder en steekpenningen waren hun niet vreemd‟.174
Valckenier, die ontslag had genomen en naar patria reist, wordt later in staat van
beschuldiging gesteld en teruggestuurd naar Batavia, omdat „de justitie in al zijn
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gestrengheid zal toegepast worden op een ieder, die debet is aan de troebelen met de
Chinese natie‟.175 Terwijl Valckenier opgesloten zit op de punt Robijn, maakt Van Imhoff
ruim gebruik van zijn uitgebreide volmachten. „De Chinezen moeten aangemoedigd
worden opnieuw naar Batavia te komen; men lijdt te grote schade door de afwezigheid
van deze ijverige mieren‟.176
Jan Willems en Fa trouwen met elkaar en krijgen samen een zoontje met blonde
krullen en helderblauwe ogen die een tikkeltje scheef staan. Met Hong Tsji had Fa al een
zoontje dat Tsji heet. Ondertussen begint zich buiten de wallen een Chinese wijk te
vormen, met toko‟s, werkplaatsen, eethuizen en magazijnen. Er komen weer Chinezen
naar Batavia, aanvankelijk aarzelend en daarna in grotere aantallen en van overal. 177 Daar
gaat Fa samen met Tsji naartoe, beiden in Chinese dracht gestoken.
Later opent ze een toko in het Chinese kamp voor Tsji en brengt er hele dagen door.
Op een dag verlaat ze de deftige patriciërswoning voorgoed. Als ze sterft krijgt ze een
grootse begrafenis, want „ze heeft gebouwd aan het Chinese kamp en daarmee Batavia
zijn oude gezicht teruggegeven‟.178
De Chinezen worden verbeeld als mensen die er altijd op uit zijn geld te verdienen. Er is
niets wat ze te moeilijk, te laag of te weinig de moeite waard vinden. Behalve dat ze
harde werkers en knappe vaklieden zijn, hebben ze hun contacten, zijn niet vies van
gesjacher en zijn met een kleine winst al tevreden, zodat ze alles goedkoper kunnen doen.
Om al die redenen zijn ze sterke concurrenten voor de Hollandse burgerij, die grotendeels
bestaat uit mannen die hun contract bij de Compagnie beëindigd hebben en nu werken als
bouwvakkers, timmerlieden en kroegbazen. Bovendien zijn de Chinezen ook nog met
zovelen. Er komen steeds meer Chinezen aan in Batavia. Het is niet moeilijk te begrijpen
dat de Hollanders ervan overtuigd zijn dat de Chinezen erop uit zijn de blanke man te
verdringen. Deze verongelijktheid en wrok, die daarna uitmonden in jaloezie, haat en
wraakzucht, spruit uit de vanzelfsprekendheid waarmee de Nederlanders menen recht te
hebben op Batavia, meer dan de Chinezen.
Aan de andere kant lezen we dat de Chinezen in de Ommelanden protesteren tegen
de volgens hen onrechtvaardige manier waarop ze behandeld worden, met name tegen de
knevelarijen en afpersingen door de ambtenaren van de Compagnie. Ze zijn zich ervan
bewust dat ze groter in aantal zijn dan de Hollanders en zien daarin de mogelijkheid de
Hollanders de baas te zijn. De Chinezen in de stad zijn eigenlijk alleen maar bang.
Hong Tsji, die in dit verhaal het protoype van de Chinees vertegenwoordigt, wordt
geportretteerd niet alleen als een knap vakman en een geslaagd zakenman, maar ook als
een begerig, inhalig man. Lange kromme nagels zijn in Indisch-Nederlandse romans vaak
een symbool voor inhaligheid, speciaal bij Chinezen. Ook in deze roman wordt de
aandacht van de lezer getrokken naar Hong Tsji‟s lange nagels. Zelfs zijn zoon krijgt,
naarmate hij succesvoller wordt, een pinknagel die uitgroeit tot „een glanzende, maar
begerige grijphaak‟.179 Het einde van de pinknagel van Hong Tsji is ook het einde van
zijn leven, als die nagel breekt in de worsteling met zijn moordenaars.
175

Franke 1947, pag. 164.
Franke 1947, pag. 186.
177
Franke 1947, pag. 200.
178
Franke 1947, pag. 290.
179
Franke 1947, pag. 232.
176

321

De Chinezenmoord in 1740

Geruchten spelen de hoofdrol in de aanloop tot de Chinezenmoord, zowel onder de
Hollanders als de Chinezen. In de kroegen en in de kerken wordt er een vijandbeeld van
de Chinezen opgevoerd. De Chinees zou de Hollanders verdringen van de plaats die de
Hollanders toekomt, de Bataviase burgerij voelt zich bedreigd door het „gele gevaar‟ dat
zich uit in het gedrag van de Chinezen die de rijst zouden opkopen en vasthouden en de
Europese burgerij zodoende zouden doen verhongeren. De Chinezen zouden zich ook van
wapens hebben voorzien. Omgekeerd denken de Chinezen dat de Hollanders erop uit zijn
hen te verdelgen. Die argwaan wordt versterkt als er, na plunderingen op de toko‟s van
Chinezen en andere mishandelingen, ook nog Chinezen worden opgepakt en naar Ceylon
verbannen. Geruchten doen de ronde als zouden ze niet naar Ceylon gebracht worden
maar in volle zee uit de boten worden geworpen. Een angstaanjagend relaas over
Chinezen in doodsstrijd tijdens de laatste momenten voor een gruwelijke
verdrinkingsdood is voldoende om het gerucht werkelijkheidswaarde te geven. Van beide
kanten is sprake van diepe argwaan.
Het gaat echter om meer dan argwaan. Het gaat om vergelding. In deze roman zijn
de aanleiding tot de Chinezenmoord, dus de opstand van de Chinezen in de Ommelanden,
en de moorden zelf vergeldingsacties van beide kanten: de opstand is een wraakactie op
de Hollanders, die hen knevelen en afpersen en van hun vrijheid beroven, en de
„massacre‟ is een vergeldingsactie van de Hollanders die zich al lang hebben gestoord aan
de Chinezen, die ze ervan beschuldigen al het werk van hen af te pakken en voedsel op te
kopen om de prijzen op te drijven. De kapitein-Chinees wordt niet afgebeeld als
gezaghebbend leider van zijn landgenoten zoals Siqua onder Joan Maetsuyker in Een stad
verrees van dezelfde schrijver, maar als verdachte medeplichtige – hij zou met de
veldoverste samenwerken – en daarna als slachtoffer. Voor „het grauw uit de sloppen en
stegen‟ is deze „staartaap‟ een van de boosdoeners die „honger en gebrek‟ over Batavia
brengen. Het grote huis van de kapitein-Chinees, met een Chinees dak en rijk
gemeubileerd, wil men in brand steken, want „lang genoeg heeft het ons de ogen
uitgestoken‟.180 Het is duidelijk dat dit een strafactie is waarbij de burgerij het recht in
eigen handen neemt.
Terloops wordt herinnerd aan de samenzwering tegen de Nederlanders door de
Indo-Europeaan Pieter Erberveld achttien jaar daarvoor, ook in Batavia. Het complot
werd bijtijds ontdekt en de samenzweerders werden „hardhandig berecht‟ – dit lijkt meer
op een vergeldingsactie vanwege de regering dan een straf, of misschien was er nog iets
anders in het spel – maar de schrik zat er nog goed in bij de burgers in de
patriciërshuizen en de regering.181
180

Franke 1947, pag. 102.
Erberveld werd op een afschrikwekkende manier terechtgesteld, samen met de Javaanse Raden
Kartadria en zeventien aanhangers, waaronder drie vrouwen. Wat niet gezegd wordt in Fa, is dat Erberveld
ook Chinezen in het complot nodigde. „Hun voornemen was de stad, benevens het kasteel en de
buitenposten te verrassen, den Gouverneur-Generaal met de Raden en alle Nederlanders en andere
Europeanen te Batavia te vermoorden, daarna eene nieuwe alleenheersching op te rigten, en dan alle
Chinezen, Makassaren en andere volken op Java aan te zoeken, om zich bij hen te voegen, en diegenen,
welke zulks niet wilden doen, insgelijks van kant te maken‟. Ook toen werd – net als na de Chinezenmoord
– dank gezegd voor de gelukkige afloop met „eenen plegtigen dank-, vast- en bededag‟. Van der Aa 1846,
pag. 321-322. De rol van gouverneur-generaal Hendricus Zwaardecroon (1718-1725) in deze zaak is
verdacht. Erberveld had een rijke vader die hem grote stukken land had nagelaten. Zwaardecroons
voorganger verhinderde hem alle gronden in bezit te krijgen. Zwaardecroon zelf trachtte het land ten oosten
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Het geruzie tussen Valckenier en Van Imhoff wordt aangewezen als een van de
redenen waarom de situatie zo uit de hand liep. De sympathie van de vertellers gaat uit
naar Valckenier. Bijna alles wordt vanuit zijn gezichtspunt bekeken. Wij kunnen dankzij
de vertellers in zijn hart en brein kijken. Er wordt begrip gevraagd voor zijn situatie. Hij
heeft de massacre niet verordend, maar hij heeft ook niets gedaan om die te voorkomen.
Hij had immers zijn handen vol aan de buiten-Chinezen en had de macht niet het
„losgebroken grauw‟ te beteugelen.182 Hij schuift de schuld op de rug van zijn neef, die
hem in alles had tegengewerkt. Als men naar Valckenier had geluisterd en bijtijds
maatregelen had genomen, zou er volgens Valckenier niets gebeurd zijn.
Franke zal de dissertatie van Vermeulen hebben gelezen, waar de auteur stelt dat
met een krachtig gewapend optreden dadelijk in het begin de Chinezen waarschijnijk niet
de gelegenheid gehad zouden hebben om Batavia te naderen en aan te vallen. Zoals
Vermeulen, wijst ook Franke de schuldige niet aan. Vermeulen trekt de conclusie dat er
geen samenwerking bestond tussen de Chinezen buiten en in de stad, maar meldt dat
velen in dit opzicht argwanend bleven. Zo zijn er ook in Fa verschillende vertellers die
menen dat deze samenwerking er wel degelijk was.
4.5.5. Samenvatting

Het beeld van de Chinezen wordt in Donkere dagen geschetst in gesprekken tussen de
diverse personages. In deze roman is het de burgerij die een zeer negatief beeld heeft van
de Chinezen. In Een stad verrees en vooral in Fa wordt het beeld geschetst door allerlei
vertellers, meestal Europeanen en hoofdzakelijk Hollanders, die in Batavia leven en
werken.
Belangrijke vertellers behoren tot „het grauw‟, vrijburgers die hun beste jaren aan
de Compagnie hebben gegeven en nu in de sloppen en stegen van Batavia wonen, levend
van Compagniesuitdelingen en rondzwervend door de straten. Ze brengen hun tijd
grotendeels door in kroegen, waar ze, dronken door de arak die nota bene door de
Chinezen is gestookt, klachten uitwisselen over de Chinezen, die een te sterke
concurrentie vormen. In de kroegen houden ze elkaar op de hoogte van allerlei geruchten
over de Chinezen, daarmee een bestaand vijandbeeld aanscherpend: de Chinezen zouden
hun huizen hebben opgevuld met wapens, rijst hebben opgekocht en opgestapeld om later
met grote winst te verkopen en met de Chinezen in de Ommelanden samenspannen om
zich later meester te maken van de blanke vrouwen en kinderen. Op hun manier vieren de
vrijburgers, in de kroegen en later, moordend en plunderend in de Chinese wijk, hun
vrijheid. Ze werken niet meer onder de ijzeren tucht van de Compagnie. Een belangrijke
opmerking is dat ze de Compagnie mee groot hebben gemaakt. Daarom hebben ze recht
op Batavia, op het werk dat daar te doen valt en op het voedsel dat daar te koop is, meer
dan de Chinezen, die sjacheraars zijn, werk stelen van de Europeanen, onder het loon
werken, niet „van het geloof‟ zijn en bovendien de bevolking uitzuigen.
Het zou dus gerechtvaardigd zijn de Chinezen te vermoorden, ook degenen die in
de stad verblijven, want volgens het ontstane beeld werken die samen met de opstandelingen in de Ommelanden, bovendien zijn het „maar‟ Chinezen en geen mensen. In
Donkere dagen wordt gezegd dat de burgers – hiermee worden dan altijd de Europese
van de Portugese Kerk te verkrijgen, waaronder ook Erbervelds grond. Hij had er dus veel belang bij om
Erberveld uit de weg te ruimen. Heuken 1997, pag. 127.
182
Franke 1947, pag. 116.
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burgers aangeduid, alweer een aanwijzing dat Chinezen en andere niet-Europese
bewoners van de stad niet meetellen en dat Europeanen denken meer rechten te laten
gelden op de stad – de Chinezen beschouwen als ongedierte, wandluizen die je kan doden
zoveel als je maar wilt, ze komen toch weer terug.
Het negatieve beeld van de Chinezen onder de burgerij betekent niet dat het gehele
beeld negatief is. Er is wel degelijk begrip voor de Chinezen en hun beweegredenen, al is
het in Fa niet helemaal duidelijk wie de sympathiserende vertellers zijn. Er wordt
uitgelegd waarom de Chinezen in opstand zijn gekomen – ze eisen vrijheid om zich te
vestigen waar ze willen en om handel te drijven. Veiligheid is zeer belangrijk voor ze,
maar ze weigeren als melkkoeien gebruikt te worden door de ambtenaren van de
Compagnie. Van beide kanten, zowel van de Chinese opstandelingen in de Ommelanden
als van de Europese burgerij, is sprake van ontevredenheid en verbolgenheid die tot haat
leiden en uiteindelijk tot wraakneming, die beide partijen gerechtvaardigd vinden.
Van de Chinezen wordt een tegenstrijdig beeld geschetst, helemaal overeenstemmend met datgene wat oud-officier W.A. van Rees in zijn Novellen, Levensschetsen
en krijgstafereelen (1881) over de Chinezen schreef, namelijk dat zij nodig waren voor
het reilen en zeilen van de maatschappij in de Archipel, maar tegelijkertijd veracht
werden. Hun belangrijke rol in de bouw van Batavia wordt niet ontkend en zelfs
benadrukt. De twee Hong Tsji‟s in de romans van Franke zijn illustratieve voorbeelden.
De eerste Hong Tsji is niet alleen bamichinees, maar hij is daarnaast ook geldschieter,
reder en aannemer. Hij werkt volgens de regels; notaris Hansom is zijn raadgever. Maar
hij valt zijn slavinnetje Rada lastig en dwingt haar zijn liefkozingen te tolereren. De
Chinezen zijn slim en handig, vindingrijk, werkzaam en volhardend, maar ze gebruiken
die volharding niet alleen bij hun arbeid maar ook om te intrigeren, te kuipen en te
sjacheren. Ze zijn dus niet helemaal eerlijk. Ze zijn bovendien begerig. Dat ze beter
werken kan hun misschien niet echt kwalijk genomen worden, maar ze willen ook
goedkoper werken dan de Europese burgers. De Chinezen geven de bevolking van
Batavia eten: ze kweken groente en fruit en handelen in rijst. Maar ze stapelen de rijst op
totdat zij die aan een hogere prijs kunnen verkopen, zonder zich iets aan te trekken van de
mogelijkheid dat ze daarmee hongersnood zouden kunnen veroorzaken. Het is waar dat
de Ommelanden door de Chinezen ontwikkeld zijn. Bijna alle suikermolens in de
Ommelanden zijn in het bezit van Chinezen. Het zijn ook Chinezen die als arbeiders op
de rietvelden werken en de suiker produceren die de VOC verhandelt. Maar er zijn te veel
suikermolens gebouwd, die te veel Chinezen aantrekken, die een te sterke concurrentie
vormen voor de Europese burgerij. Als de verteller het heeft over de oude dodenstad
buiten de stad, lijkt het alsof hij alleen positieve dingen te vertellen heeft over de
Chinezen, maar onder het lezen verandert die indruk.
In de witte dodenstad rusten vele Chinezen, zij allen hebben naar de mate van hun
krachten aan Batavia gewerkt. Dikwijls zijn ze begonnen als armzalige klontongchinees
en geëindigd als vermogend, algemeen geacht en gezien man. Ze hebben huizen gebouwd
en schepen uitgerust, grachten gegraven en aan de wallen gearbeid, gestreden voor de
Compagnie en zich verrijkt. Ze hebben handel gedreven met den blanken man en de
peper vanuit de binnenlanden gehaald, den Javaan uitgezogen en de rijst opgekocht, de
prijzen opgedreven en de stad van leeftocht voorzien.183
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Franke 1947, pag. 209-210.
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Een belangrijke rol in de gebeurtenissen wordt niet toegekend aan een persoon,
maar aan de Chinese kamp. De Chinese kamp is zo belangrijk voor het voortbestaan van
Batavia dat gouverneur-generaal Van Imhoff er in Fa zijn laatste gedachten aan wijdt. De
Chinese kamp, stille getuige van de moord op de Chinezen, symboliseert hun rol in de
maatschappij – prooi van degenen die menen meer rechten te kunnen laten gelden op de
grond waarop ze leven, slachtoffer van het beeld dat van hen is geschapen, hun
weerloosheid, maar tegelijkertijd ook hun weerbaarheid.
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4.6. De vrouwen

In de vorige hoofdstukken hebben wij het slechts over de Chinese mannen gehad, met
hier en daar een terloopse ontmoeting met een Chinese vrouw, terwijl vrouwen toch een
belangrijk deel van de Chinese inwoners van Nederlands-Indië vormden. Daarom is dit
hoofdstuk speciaal gewijd aan de vrouwen.
4.6.1. Inleiding

Er zijn niet veel bronnen die het leven van de Chinese vrouwen in de Indonesische
archipel beschrijven. Twee Chinese bronnen die nog niet zo lang geleden herontdekt zijn
en thans bestudeerd worden, zijn de archieven van de Chinese Raad of Kong Koan te
Batavia en de Kaiba lidai shiji, de „Registers van de pioniers van Batavia door de eeuwen
heen‟. Het bestaan van de Kong Koan werd voor het eerst officieel genoemd in koloniale
correspondentie toen op 25 april 1747, zeven jaar na de Chinezenmoord, de kapitein der
Chinezen een officiële residentie van de regering kreeg aangeboden in de Tiang Bendera
straat in de Maleise wijk.1 Er was een bijgebouw dat de Rumah Bicara („praathuis‟) werd
genoemd, waar de raadsleden bijeen kwamen om te vergaderen over allerlei problemen
van hun Chinese stadsgenoten. De kern van de archieven wordt gevormd door de notulen
van de bestuursvergaderingen van de Kong Koan, de Gong‟an bu. Van de archieven zijn
32 delen bewaard gebleven. Ze beslaan een periode van 1787-1950, met een hiaat van
1792 tot 1823. De notulen zijn tot 1920 in Chinese karakters opgetekend, na 1920 in de
Maleise taal. 2 We vinden daarin de registraties van huwelijken, echtscheidingen en
sterfgevallen,3 naast de aantekeningen van de door de Kong Koan behandelde geschillen,
en het is uit deze verslagen dat we veel te weten komen over de Chinese vrouwen in
Batavia in die tijd. De Kong Koan-archieven van Batavia bevinden zich thans in het
Sinologisch Instituut van de Universiteit Leiden.4
De tweede belangrijke Chinese bron, de Kaiba lidai shiji-registers, is ouder dan de
Kong Koan-archieven. 5 Ze zijn het werk van verschillende anonieme schrijvers en
beslaan de periode van 1610 tot 1795. Van deze kronieken ligt een met de hand
geschreven kopie in het Sinologisch Instituut van de Universiteit Leiden bewaard.6
Beide bronnen zijn uniek als schriftelijke nalatenschap van een grote Chinese
stedelijke gemeenschap. Met name de notulen van de vergaderingen van de Kong Koan
hebben grote waarde voor de reconstructie van de Chinese diaspora in Zuidoost-Azië.

1

Volgens Blussé en Chen (2003, pag. 2) moet dit geschenk gezien worden als een teken van steun van de
VOC-regering, die na de Chinezenmoord in 1740 alle moeite deed om de administratieve functies van de
Chinese officieren te vergemakkelijken.
2 Blussé en Chen 2003, pag. 2. Volgens Yuan (2002) beslaan de Kong Koan-archieven de periode van
1775-1950 en zijn ze tot 1909 alle in het Chinees geschreven.
3 Deze werden in de archieven opgetekend tot 1918. Daarna beheerde de Kong Koan slechts de Chinese
begraafplaats. Li 2003.
4 Ook in Semarang en Soerabaja werden Kong Koan opgericht ten behoeve van de registratie van de
huwelijken en overlijdens van de daar woonachtige Chinezen. Chen 2004, pag. 61.
5 Yuan 2003, pag. 30.
6 Newsletter Friends of the Kong Koan archieves, september 2001, zie www.kongkoan.org/newslet/2001sep/index.htm.
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4.6.2. Historische achtergrond

Migratie was en is onder Chinezen een normale zaak, en de Chinese taal heeft er ook veel
termen voor. In vorige eeuwen waren het vooral mannen die transmigreerden of
emigreerden. Zij lieten hun vrouw achter in hun dorp in China. Liem Thian Joe, schrijver
van het boek over de geschiedenis van Semarang, dat overigens bijna geheel over het
Chinese deel van de stad en de bevolking gaat, legt uit dat bijna niemand zijn vrouw
meenam op de tocht naar Java. De vrouwen moesten in China achterblijven om voor hun
schoonouders te zorgen. Als ze met hun mannen meegingen, ervoeren ze dat de reis
zwaar en moeilijk was. Bovendien werd de gewoonte om tijdens de reis naar het nieuwe
land de mannen van de vrouwen te scheiden als een grote hindernis beschouwd. 7
Ongehuwde mannen keerden na verloop van tijd terug naar China om te trouwen met het
meisje dat hun ouders voor hen had gekozen. Soms werd het meisje al van klein af
opgevoed in de huishouding van haar toekomstige echtgenoot. Na de
huwelijksvoltrekking ging de man alleen terug naar de plaats in de Archipel waar hij
werk had gevonden.
4.6.2.1. De peranakans

Tijdens de eerste eeuwen van de Manchu-periode (de Qing-dynastie, 1644-1912) was het
vrouwen verboden te emigreren. In de Kaiba lidai shiji staat een verslag over een in
China geboren vrouw, die in 1699 met haar echtgenoot Wang Jie meekwam naar Batava.
Ze was zo mooi en elegant dat zelfs de gouverneur-generaal haar en haar echtgenoot
uitnodigde in zijn residentie. Toen het schip dat hen naar Batavia had gebracht
vervolgens naar China terugkeerde, arresteerden de Chinese autoriteiten de persoon die
volgens hen verantwoordelijk was voor het brengen van de dame naar het buitenland. Hij
en andere „medeplichtigen‟ werden berecht en ter dood veroordeeld.8
Omdat ze niet vergezeld waren van hun echtgenote, waren de mannen, in de
woorden van Kwee Tek Hoay, schrijver van het belangrijke verslag over de oorsprong
van de moderne Chinese beweging in Indonesia rond de vorige eeuwwisseling, Atsal
Moelahnja Timboel Pergerakan Tionghoa jang Modern di Indonesia (De oorsprong van
de moderne Chinese beweging in Indonesië), wel „gedwongen‟ (terpaksa) een inheemse
vrouw te nemen. 9 Daarvoor kozen ze slavinnen uit. 10 Balinese vrouwen genoten de
voorkeur, omdat die er geen bezwaar tegen hadden varkensvlees te bereiden.11 Balinezen
zijn immers geen moslims, voor wie het streng verboden is varkensvlees te eten, terwijl
gerechten met varkensvlees favoriet heten te zijn bij Chinezen. Wouter Schouten merkte
in 1676 in zijn Oost-Indische Voyagie al het volgende op: „de Chineesen zijn meestendeel
tamelijck blanck; doch hare vrouwen bruynder en de sommige t‟ eenemael swart en
meest in het Eylant Baly geboren‟.12 De haardracht en kleding van de Chinese vrouwen
zoals Schouten ze beschrijft doen sterk denken aan die van Balinese vrouwen. Ze dragen
hun gitzwarte haar lang en zonder vlechten, maar met een knoop of slinger achter de nek
gebonden. Sommige vrouwen hebben een linnen of katoenen baadje aan of een „boesem7

Liem 2004, pag. 112.
Yuan 2003, pag. 31.
9
Kwee 2001, pag. 408.
10
Niemeyer 2005, pag. 60
11
Heidhues 1998, pag. 153. Buginese en Makassaarse vrouwen waren in trek om dezelfde reden. Yuan
2002.
12
Schouten 1676, pag. 25.
8
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kleetje los en luchtigh over de naeckte boesem hangen‟, bij anderen is het bovenlichaam
helemaal naakt. Verder dragen ze een soort van rok die ze met drie of vier slagen om het
lijf winden en die tot op hun voeten neerhangt.
Een van de meest bekende Balinese vrouwen is de bijvrouw van de kapitein
Chinees Siqua (in het Fujians wordt de naam als Gan Dji Ko geschreven,13 in pinyin als
Yan Er),14 die diende onder het gouverneur-generaalschap van Joan Maetsuyker. Deze
gouverneur-generaal had weinig belangstelling voor de Chinese gemeenschap in Batavia
en vond het niet nodig een nieuwe kapitein te benoemen na de dood van Siqua. Diens
concubine nam zijn positie over, en zo gebeurde het dat de Chinezen gedurende twaalf
jaar (1666-1678) geleid werden door een vrouw, en wel door een Balinese,15 wat tot veel
klachten leidde bij het mannelijk deel van de gemeenschap. De VOC besefte dat ze de
raad en medewerking van de Chinezen nodig had, en dat die alleen te verwachten waren
van mensen die gerespecteerd werden door hun eigen volk. Daarom benoemde ze, zo
vertelt de Indonesische historica Mona Lohanda in haar boek over de Chinese officieren
in Batavia, in 1678 tegelijk drie Chinese officieren. 16 Deze gebeurtenis wordt door de
meeste historici beschouwd als de oprichting van de Kong Koan. Alleen de Indonesische
onderzoekster Myra Sidharta, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de reddingsactie
van de Kong Koan-archieven, stelt het jaar 1717 voor als beginjaar van de Kong Koan,
omdat in dat jaar de Chinese officieren de bevoegdheid kregen om trouwvergunningen uit
te geven en echtscheidingen uit te spreken.17 De Chinese historica Yuan Bingling haalt
een geval aan dat in de Kaiba lidai shiji wordt beschreven. Volgens dit verslag werd in
1689 tot een vermeerdering van het aantal luitenants beslist nadat de echtgenote van een
zekere Lin Sen (er wordt niet gezegd of de echtgenote een inheemse, een peranakan dan
wel een Chinese was), die erom bekend stond mensen te kunnen genezen, tijdens een van
haar frequente bezoeken aan de gouverneur, hem ervan had overtuigd dat er door de groei
van de Chinese bevolking meerdere personen nodig waren om ze te besturen. Daarop
solliciteerden haar echtgenoot en nog iemand anders met goed gevolg naar de eervolle
positie, zodat de Chinese Raad vanaf dat moment vier luitenants had.18 Over dit geval
wordt door Lohanda niets vermeld.
De rechtsgeleerde P.H. Fromberg, kenner bij uitstek van de Chinese sociale
wetgeving, betoogt dat het nooit is voorgekomen, dat een Chinees op Java met een
inlandse vrouw, „als ware deze een gelijke die voor hoofdvrouw in aanmerking kon
komen‟, wettig gehuwd is.19 Maar Kwee gebruikt het woord „menika‟, huwen, en ook de
historicus en sinoloog Leonard Blussé vertelt dat er in de tachtiger jaren van de
13

Lohanda 1994, pag. 84. „Ko‟ was waarschijnlijk een soort van titel die gebruikt werd voor gerespecteerde
mannen. Tegenwoordig wordt de titel in familie- en intieme kring gebruikt voor jongens en mannen die
ouder zijn dan de spreker en betekent hij „oudere broer‟.
14
Yuan 2003, pag. 30.
15
Ook in de Kaiba lidai shiji wordt zij niet met naam genoemd en slechts vermeld als “Maoli Shi”. Maoli is
Chinees voor „Bali‟. In deze kronieken wordt zij niet beschreven als een bijvrouw van Siqua, maar als zijn
echtgenote. Als „Kapitan Toea‟ (Hoofdkapitein) had ze zitting in de Chineese overlegraad, de bicara.
Volgens de Kaiba lidai shiji waren haar uitspraken altijd buitengewoon wijs en rechtvaardig – dat ze zulk
een hoge positie bekleedde moest volgens de chroniqueur betekenen dat er in haar tijd geen bekwame
Chinese mannen aanwezig waren in Batavia. Yuan 2003, pag. 31.
16
Lohanda 1994, pag. 107.
17
Geciteerd door Lohanda 1994, pag. 107-108.
18
Eerder waren er al twee. Yuan 2003, pag. 31.
19
Fromberg 1911, pag. 4.
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achttiende eeuw door de Kong Koan in Batavia meerdere gevallen behandeld waren van
Chinese mannen die wilden trouwen met inlandse slavinnen.20 Dat was een langdurige en
vooral kostbare zaak. De slavinnen moesten eerst vrijgemaakt worden, zodat de kinderen
uit de verbintenis erkend zouden kunnen worden door de vader, en daarna moest hij een
Chinese vriend vragen het meisje te adopteren. Pas als aan deze voorwaarden voldaan
werd, kon de bruid gepresenteerd worden voor de Kong Koan en kon het huwelijk
voltrokken worden. Ook inheemse meisjes die geen slavinnen waren, moesten eerst
geadopteerd worden in een Chinese familie voordat ze konden trouwen met een Chinese
man. De adoptie was na 1780 verplicht gesteld, want de regering had in die periode een
decreet uitgevaardigd dat huwelijken tussen Chinezen en inheemsen verbood. Meisjes die
geadopteerd waren door Chinezen werden voor de wet ook Chinezen. Er zijn gevallen
vermeld in de archieven van de Kong Koan van Chinezen die huwden met slavinnen van
Nederlanders.21
Kinderen die resulteerden uit een verbintenis tussen Chinese mannen en inlandse
vrouwen werden peranakan genoemd. Ze werden opgenomen in hun vaders familie en
werden grootgebracht en opgevoed als Chinezen. Alle kinderen, of hun moeder de
wettelijke echtgenote van hun vader was, een concubine of een bediende, waren gelijk en
vrij. Peranakan meisjes konden dus niet verhandeld worden, maar alleen uitgehuwelijkt,
idealiter met Chinese mannen. Deze meisjes kregen alle het achtervoegsel „niang‟ (in het
Fujianees „Nio‟) achter hun naam. Wat hun moeders betreft, als die slavinnen waren
bleven ze dat, maar ze hadden erfrecht en genoten bescherming tegen misbruik. Zij
werden nooit een „niang‟ maar werden soms gin‟a genoemd, letterlijk „kleine kinderen‟
als aanduiding dat ze onder voogdijschap stonden en niet vrij waren.22
Zo ontstond, vertelt J. Moerman in zijn boek In en om de Chineesche Kamp (1928),
dat hij samenstelde voor zijn Nederlandse collega‟s, leraren van de HollandschChineesche Kweekschool te Meester Cornelis, „langzamerhand een nieuwe
bevolkingsgroep in Indonesië, de groep der Indo-Chineezen, een groep met een sterke
financieel ruggegraat, doch zonder eigen cultuur en die bezig is een cultuur van semiEuropeesch karakter te scheppen‟.23
In 1676 was er waarschijnlijk nog geen sprake van Chinezen met een semiEuropese cultuur. Wouter Schouten verhaalt in het vierde hoofdstuk van zijn OostIndische Voyagie tenminste over „rampsalige‟ en „heydense Chynesen‟, „ellendige
dienaers van den satan‟ die zozeer op dobbelen belust waren, dat ze hun geld, huizen,
meubelen, slaven en slavinnen en zelfs hun vrouw en kinderen verspeelden. De Chinezen
waren „beminners van een goet getal vrouwen‟ en trouwden meestal „Indiaense wijven‟.
Bij feestelijkheden waarbij geofferd werd aan „Joosje‟, volgens Schouten (en anderen)
geen god maar een „heyloos spoock‟, aten de mannen het eerst. Het overschot werd aan
de vrouwen gegeven, die „met de klieckjens agter af; en mede in „t ront geseten heel
vrolijck hun feestelijcke maeltijt hielden‟.24
20

Voor alle Chinese huwelijken moest toestemming gevraagd worden aan het Chinese bestuur. Als die
verkregen was, moest het paar een bedrag betalen voor het huwelijkscertificaat van het bestuur van
Boedelmeesters. Blussé 2003, pag. 10.
21
Blussé 2003, pag.11.
22
Yuan 2002.
23
Moerman 1932, pag 31.
24
Schouten 1676, pag. 24-25.
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In de archieven van de Kong Koan wordt ook verslag gedaan van gevallen van
Chinese peranakan-meisjes die wegliepen met Hollandse mannen. Uit het artikel van
Yuan Bingling blijkt dat de Kong Koan-kapiteins die in deze zaken moesten oordelen en
indien nodig straffen moesten uitmeten, gehoorzaamheid aan de ouders als hoogste plicht
stelden en huwelijken met Nederlanders niet aanmoedigden. We zien ook dat de resident
het laatste woord had en dat de uitspraak van de resident derhalve bepalender was dan die
van de Chinese kapiteins. Een van de zaken die in 1834 voorkwamen is die van Rao
Yueniang, die een Balinese moeder had. De moeder had Yueniang naar de Kong Koan
gebracht omdat zij was weggelopen met een Hollander. Yueniang werd ondervraagd, en
ze vertelde dat ze was uitgehuwelijkt door haar vader aan een Chinees. Maar het meisje
had reeds een afspraak gemaakt met een 'Roodharige' (een Hollander), een zekere Toean
Gelin, die haar geld beloofd had als zij met hem trouwde. Toen haar Chinese aanstaande
man haar enkele dagen voor het huwelijk betastte en seksuele omgang met haar wilde,
weigerde ze dat. Maar zij was al wel bezoedeld door de Roodharige. Ook had ze
verschillende kostbaarheden met zich meegenomen toen ze met de Roodharige wegliep.
De Kong Koan oordeelde daarom dat Yueniang de Chinese wetten had overtreden. Zij
was niet gehoorzaam geweest aan haar vader en zijn vertegenwoordiger (dat was de man
aan wie zij was uitgehuwelijkt) en had haar voogd niet geïnformeerd (het blijkt niet
duidelijk uit het verslag wie die voogd was en waarover ze hem had moeten informeren).
Bovendien was ze losbandig geweest. Ze moest als straf geslagen worden voor de Kong
Koan. Over Toean Gelin moest geoordeeld worden door zijn Nederlandse superieuren.
Rao Yueniang werd uiteindelijk niet geslagen, omdat de resident besloot dat het meisje
geen wet had overtreden en niemand ongehoorzaam was geweest.25
4.6.2.2. De njais

De vijf Chinese vrouwen en meisjes in Yuans artikel, die met een Hollander meegingen,
deden dat om de huiselijke situatie van mishandeling en seksueel geweld te ontvluchten.
Yuan Bingling gaf haar artikel overigens wel een titel mee („The Last Resort‟) waaruit
mag blijken dat de oplossing om met een Hollander weg te lopen volgens haar niet de
meest voor de hand liggende was.
Er was omgekeerd ook vraag naar Chinese vrouwen onder de Hollandse mannen.
De betrekking met die Hollandse of Europese mannen was er niet altijd een die officieel
tot stand kwam, maar had meestal een vrijblijvend karakter. De vrouw was dan een
„huishoudster‟, die echter niet slechts huishoudelijke taken op zich nam maar ook in
seksueel opzicht aan de behoeften van de met haar samenlevende man tegemoet kwam.
Zo‟n vrouw werd „njai‟ genoemd, een bekende figuur niet alleen in talrijke IndischNederlandse romans, maar ook in werkelijkheid, want „de rol van de njai strekte zich uit
over de gehele breedte van de Europese koloniale samenleving van Nederlands-Indië‟,26
verklaart Reggie Baay, specialist in de Indische letteren en schrijver van een boek over de
njais met de alleszeggende titel De njai, het concubinaat in Nederlands-Indië (2008). De
25

Yuan 2003, pag. 43 In de Chinese wetgeving van de Qing-Dynastie, die teruggaat tot de wetgeving van
de Tang-dynastie van het jaar 737, waren Confuciaanse waarden duidelijk van invloed op de straffen die
uitgemeten werden aan personen van verschillende sociale of familiale status. Zo werd een vrouw die haar
man sloeg, gestraft met slaag, terwijl een man die zijn echtgenote sloeg niet gestraft werd, tenzij zij als
gevolg van zijn daad zwaar verwond werd. Op buitenechtelijke relaties door vrouwen stonden zwaardere
straffen dan op die begaan door mannen. Chinnery 2005a, pag. 53.
26
Baay 2004, pag. 100.
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meeste njais van Europeanen waren inheemse vrouwen, maar er waren, zoals uit het
voorgaande opgemaakt kan worden, ook Chinese njais. Japanse njais, vaak dochters van
Japanse emigranten met wie de Europeanen handelscontacten hadden, waren onder
Europese mannen zeer geliefd vanwege hun onderdanige en dienstbare houding, aldus
Baay.27
„Nyai‟ of „nyi‟ is in het tegenwoordige Indonesisch een aanspreektitel voor een
gehuwde of ongehuwde vrouw, of in het algemeen voor een vrouw die ouder is in leeftijd
dan degene die haar aanspreekt. 28 Pas als derde betekenis wordt in de Kamus Besar
Bahasa Indonesia gegeven: „bijvrouw van een buitenlander (in het bijzonder van een
Europeaan)‟. Uit de vele verklaringen van het lemma „njai‟ in het Indisch Lexicon is de
volgende bijna volledig:
1. (jav., kromo en ngoko), vereerende betiteling van fatsoenlijke vrouwen van eenige
jaren, gelijkstaande met „kjahi‟ of „kjai‟ voor mannen. Ook wordt zoo genoemd de
huishoudster en bijzit van een Europeaan. (Kjai in 't jav. ook wel gebruikt voor benaming
van een volbloed Chinees.); 2. in het mal. in geschiedenis en poëzie titel, dien men aan
bejaarde vrouwen en vrouwelijke geesten geeft. In het dagelijksch leven bijzit,
huishoudster, inzonderheid van een Europeaan, ook vrouw van een Chinees. Het woord is
29
uit het balin. en bet. daarin „jongere zuster‟.

De bekendste „vrouwelijke geest‟ – hoewel velen haar als een godin vereren – in de
Javaanse mythologie is Nyai Loro Kidul, ook wel Nyi Roro Kidul genoemd, die haar
paleis heeft in de Indische Oceaan ten zuiden van Java (de vertaling van haar naam luidt
„de godin van de zuidzee‟) en aan wie de sultans van Surakarta en Yogyakarta nog steeds
offers brengen. De godin figureert in de detectiveroman Het graf van den Mammon door
Boekan Saja (1943). Het geloof in Nyai Loro Kidul versterkt de macht van de vorst.30
Haar tegenpool – want zij wordt beschouwd als een boze geest – is Nyi Blorong, die
wordt aangeroepen door mensen die rijkdom begeren.31 De titel „Nyai‟ wordt behalve aan
vrouwen en geesten ook vaak gegeven (inderdaad als vrouwelijke vorm van Kyai) aan
voorwerpen waaraan een magische macht wordt toegeschreven en die dus vereerd
worden, zoals Nyai Ceper, de naam van een kleine gong die bewaard wordt in het dorp
Sukoharjo in Midden-Java. Er wordt geloofd dat Nyai Ceper, die nog ettelijke andere
namen heeft die bijna allemaal beginnen met „Nyai‟, eens in het jaar tot leven komt.32
Waarschijnlijk de beroemdste njai in de Indonesische literatuur is Njai Ontosoroh in
Aarde der mensen van Pramoedya Ananta Toer, die niet alleen bekend is door zijn
belangwekkende oeuvre maar ook door zijn strijd tegen onderdrukking van minderheden

27

Baay 2008, pag. 73.
In een zaak die voor de Bataviase Kong Koan kwam, werd een oude dame verhoord die „Nyai‟ werd
genoemd; in een voetnoot legt de onderzoekster uit dat nyai een voorvoegsel is dat door Chinezen in
Indonesië gebruikt wordt voor oudere vrouwen. Yuan 2003, pag. 32.
29
Indisch Lexicon 2005, pag. 372. Ik herinner me dat mijn vader mijn moeder ook weleens met
„Nyi‟aansprak, wat volgens hem „moeder‟ betekende.
30
Volgens de legende stammen de sultans af van Nyai Loro Kidul. In het Samudra Beach Hotel in
Pelabuhan Ratu in West-Java is een kamer voor Nyai Loro Kidul ingericht, alsook in Hotel Ambarrukmo in
Yogyakarta.
31
Ong 2002, pag. 184.
32
Haryo PS 2006.
28
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(waaronder de Chinese) in Indonesia. 33 Als Njai Ontosoroh wordt ondervraagd in
verband met de dood van haar Nederlandse levensgezel, zegt ze in vlekkeloos Nederlands,
een taal die ze niet mag gebruiken in de rechtszaal: „Wie heeft mij tot concubine gemaakt?
Wie heeft ons tot njai‟s gemaakt? Jullie, de Europese heren voor wie we moeten buigen.
Waarom worden we dan bij officiële gelegenheden uitgelachen en beledigd?‟34 Als het
Javaanse hoofdpersonage Minke, die met Njai Ontosorohs dochter trouwt (het huwelijk
wordt echter niet erkend door de autoriteiten), zich bezint over het probleem van de totok,
de Indo en de inlander, komt hij tot de conclusie dat deze elementen een netwerk van het
leven vormen, als een spinnenweb, en dat de concubine in het midden van het web zit:
In haar web ving ze alle beledigingen op die ze helemaal alleen moest verwerken. Ze was
niet de baas, al deelde ze een kamer met haar heer. Ze maakte geen deel uit van de
bevolkingsgroep waar de kinderen toe behoorden die ze zelf ter wereld had gebracht. Ze
was geen totok en geen Indo, en je kon zelfs zeggen dat ze geen inlandse meer was. Ze
was een berg van geheimen.35

Deze beschrijving is eveneens van toepassing op de Chinese njais van Europeanen.
Njais namen in Deli aan de Sumatraanse oostkust een aparte plaats in. Volgens de
historica Elsbeth Locher-Scholten werd een njai beschouwd als een verbindingsschakel
tussen twee bevolkingsgroepen: de Europese en de inheemse. Van haar werd verwacht
dat zij kennis van de taal, gewoontes en waarden van de inheemse bevolking doorgaf aan
haar meester en hem op die manier vertrouwd maakte met de tropische wereld en hem
hielp daarin te overleven. In Deli gold onder het Europese plantagepersoneel een
trouwverbod. Tijdens de eerste zes jaar van hun diensttijd mochten assistenten niet
trouwen. Pas tijdens hun eerste verlof naar patria mochten ze huwen en daarna hun
Europese vrouw naar Sumatra meenemen. Intussen werd het nemen van een njai
aangemoedigd. Een njai werd zelfs beschouwd als een probaat voorbehoedsmiddel tegen
geslachtsziekten. Zonder njai zouden de jonge Europeanen naar bordelen trekken met alle
schadelijke gevolgen van dien. Deze njais waren meestal Javaans of Japans, een enkeling
was Maleis. Chinese vrouwen mogen volgens Locher-Scholten worden uitgesloten, want
die waren er nauwelijks aan de oostkust. 36 We zullen zien dat volgens de literatuur
Chinese njais aan de Sumatraanse oostkust wel voorkwamen.
Ook in de notulen van de vergaderingen van de Kong Koan worden njais (in de
betekenis van „bijvrouwen‟) genoemd. Li Minghuan, hoogleraar aan het Instituut voor
Antropologie aan de Universiteit van Xiamen heeft aan de hand van de optekeningen van
huwelijken en overlijdens van de Bataviase Chinese vrouwen het ontstaan nagegaan van
een nieuwe gemeenschap, de peranakan. In de benamingen van vrouwen, meer bepaald
als achtervoegsels, wordt herhaaldelijk het woord „nga‟ gebruikt, vaak in combinatie met
„miaoli‟. Het Chinese karakter voor „nga‟ komt in geen enkel officieel woordenboek voor.
Het is een plaatselijk gecreëerde naam. Li is tot de conclusie gekomen dat „nga‟ hetzelfde
33

Aarde der mensen (oorspronkelijke titel Bumi Manusia) is het eerste boek in de zogenaamde „Burutetralogie‟, zo genoemd naar het eiland Buru waar Pramoedya Ananta Toer, beschuldigd van linkse
sympathieën na de chaos waarin Soeharto aan de macht kwam, veertien jaar gevangen werd gehouden en
waar hij zijn verhalen aan de andere gevangenen vertelde.
34
Toer 1999, pag. 352.
35
Toer 1999, pag. 356.
36
Locher-Scholten 1992, pag. 271.
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als „njai‟ betekent, een concubine. Samen met het woord „miaoli‟, dat een transliteratie
van „Bali‟ is, betekenen namen als „ngamiaoli‟ en „miaolinga‟ dus „concubine van
Balinese afkomst‟. In de raadzaal van de Kong Koan in Batavia hingen panelen waarop
namen waren geschreven, waaronder die van Gan Dji Nga, de reeds eerder genoemde
„nga‟ of concubine van kapitein Gan Dji.37
In zijn boek over de njai toont Reggie Baay zeventien portretten van njais. Drie
daarvan zijn Chinese vrouwen. Een van hen is Goei La Nijo Tan, de njai van Eduard
Julius Kerkhoven. Hella Haasse heeft haar verbeeld in de historische roman De heren van
de thee (1992), naar de geschiedenis van de Nederlandse plantersfamilie in West-Java, de
familie Kerkhoven. In de roman wordt ze Goey La Nio38 genoemd. Ze wordt in de roman
beschreven als mysterieus: er werd door haar familie nooit openlijk over haar gesproken,
men kon zelfs niet zeggen of ze nog leefde of al dood was. Tineke Hellwig, deskundige
op het gebied van Indonesische talen en culturen, hoort van Eduard en Goey La Nio‟s
nakomelingen tijdens een zogenaamde theereis met de afstammelingen van de
Kerkhovens, dat hun overgrootmoeder door een waas van mysterie was omgeven. 39
Terwijl Hellwig bij de nakomelingen van Goey La Nio en Eduard geen bitterheid, wrok
of rancune jegens hun Nederlandse voorvader heeft bemerkt, geeft ze aan dat het ook
makkelijk anders kan en dat er onder de volgende generaties genoeg zijn die zich
schamen voor hun niet-erkende voorvader en dat gegeven liever wegstoppen in een leeg
zwijgen.40 Overigens heeft Eduard Julius Kerkhoven zijn drie kinderen bij Goey La Nio
wel geëcht. Zijn andere kinderen (van Sundanese njais) liet hij goed verzorgd achter.41
De kinderen, „en via hen de moeder‟ goed verzorgd achterlaten scheen niet de
normale gang van zaken geweest te zijn. Njais van Europeanen, of zij nu Javaans,
Chinees of Japans waren, werden aan kant gezet door hun „heer‟ als hij genoeg had van
hen of, zoals vaak gebeurde, als hij wilde trouwen met een „echte‟ Europese. De njai had
er niets tegen in te brengen en kon zich slechts neerleggen bij zijn beslissing. Over wat er
met deze Indo-Europese kinderen gebeurde had zij ook al niets te zeggen. Het grote
verschil met kinderen uit een verbintenis van een Chinese vader met een inlandse
bijvrouw was dat deze, zoals reeds eerder opgemerkt, beschouwd werden als Chinezen en
dat ook hun moeders bepaalde rechten hadden en bescherming tegen misbruik genoten.

37

Li 2003.
M.i. is het verschil in spelling niet belangrijk. De naam „Goei‟ wordt ook in officiële documenten wel als
„Goey‟ geschreven en omgekeerd, terwijl „Nijo‟ een explicietere spelling is van „Nio‟.
39
Hellwig 1997.
40
Hellwig 1997. Ook in de familie van mijn eigen moeder wordt slechts fluisterend gesproken over mijn
overgrootmoeder, die een voorkind geweest zou zijn van een Nederlands administrateur bij het Mijnwezen
op Bangka en zijn Chinese njai.
41
Hellwig 1997.
38
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Een njai van Chinese afkomst met haar aapjes42

Het is interessant om na te gaan hoe de relatie was tussen de inlandse vrouwen en
Chinese mannen op andere eilanden zoals Bangka en Billiton. Volgens de door Heidhues
geraadpleegde bronnen zijn alle Chinese vrouwen op Bangka nakomelingen van Maleise
vrouwen en op het eiland geboren. Een koelie die genoeg geld had opgespaard gaf er de
voorkeur aan met een inlandse vrouw te trouwen. Deze vrouwen verkochten
benodigdheden voor dagelijks gebruik bij de mijnen en op die manier kwam het tot een
relatie. De man moest een aanzienlijke som geld betalen voor een Maleis meisje. Chinese
koelies die het zich konden veroorloven, maar dat waren er weinig, lieten een bruid uit
China overkomen. Zij waren Hakka-meisjes, die de reputatie hadden hard te kunnen
werken en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het gezinsinkomen. Het aantal
Hakka-bruiden was klein op Bangka. De Chinese vrouwen kwamen terecht in een
peranakan-omgeving die hun gewoonten en achtergrond niet begreep, voelden zich
doodongelukkig en gingen zo gauw mogelijk weer naar China terug. Op Billiton was het
waarschijnlijk aangenamer voor de meisjes omdat de Chinese bevolking daar homogener
was. Welvarende Chinese families op Bangka waren zuinig op hun dochters, maar het
was voor de arme families niet ongewoon om hun dochter voor adoptie af te staan aan
inheemse families. Omgekeerd gebeurde het wel dat een vooraanstaande Maleiër, zelfs al
had hij reeds een of meerdere dochters, een Chinees meisje adopteerde. De geadopteerde
dochters werden net als de eigen dochters opgevoed als moslim en later uitgehuwelijkt
aan zoons uit andere prominente famileis. Op die manier fungeerden vrouwen op Bangka
en Billiton als een schakel tussen inheemse en Chinese families. Heidhues meldt dat vele
Bangkanese inheemsen het uiterlijk hebben van Chinezen en andersom.43
42

Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1995, pag. 869. Bij de foto schrijft Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis
dat njais vaak geen kinderen mochten krijgen van hun heer en meester. Bij afwezigheid van kinderen waren
de aapjes de troetelkinderen van deze njai. „They were held responsible for their pregnancies‟, zegt ook
Locher-Scholten (1992, pag. 273).
43
Heidhues 1992, pag. 149-151.
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4.6.2.3. De echtgenotes, moeders en dochters

In de Nederlandstalige contemporaine historiografische bronnen en egodocumenten die ik
gelezen heb wordt nauwelijks melding gedaan van het wel en wee van de Chinese
vrouwen in de Indonesische archipel. Dat komt wellicht omdat Chinese vrouwen in de
hoogste kringen meestal niet naar buiten kwamen om een gast te begroeten en als ze dat
wel deden, droegen ze niet bij tot de conversatie. James Rush, schrijver van Opium to
Java, dat handelt over de opiumpacht in Nederlands-Indië, merkt op dat de rol van deze
Chinese peranakan vrouwen „largely ornamental‟ was. 44 Daar horen uiteraard
schitterende sieraden bij, meestal versierd met diamanten en andere kostbare edelstenen.
Volgens Moerman, de hierboven reeds genoemde leraar aan de Hollandsch-Chineesche
Kweekschool, zijn de sieraden geen kapitaalbelegging, want „over het algemeen is de
Chinees een te goed financier, om zooveel geld in dood kapitaal te beleggen‟. Hij denkt
dat de vrouwen ze dragen ter bevrediging van hun ijdelheid. En die sieraden zijn op een
andere manier toch ook een investering van hun echtgenoot: de indruk zal namelijk
gewekt worden dat hij er warmpjes bijzit en dat zal zijn krediet versterken.45
Op 7 oktober 1930, twee jaar voordat de tweede druk van Moermans boek In en om
de Chineesche kamp uitkwam, werd er een volkstelling uitgevoerd in Nederlands-Indië.
Daarvan kon Moerman enkele statistieken citeren. Uit de telling bleek dat er 1.233.856
Chinezen in Nederlands-Indië woonden, van wie 484.326 (bijna 40%) van het vrouwelijk
geslacht waren. Op Java maakten de vrouwen 45% van alle Chinezen uit, terwijl op de
Buitengewesten slechts een derde van alle Chinezen van het vrouwelijke geslacht was.46
Door verbintenissen met inheemse vrouwen, al dan niet bezegeld met een huwelijk,
groeide het aantal Chinese meisjes. Kwee Tek Hoay merkte op dat de peranakanChinezen van hun vader de tradities uit China overerfden en van hun moeder de inlandse
gewoontes. Tegen het einde van de negentiende eeuw en begin van de twintigste eeuw
was er een spectaculaire stijging van Chinese immigranten waar te nemen, onder wie
vrouwen. Zo ontstond in Indië een totok-gemeenschap, 47 die Chinees sprak en zich
oriënteerde naar China.
Opvoeden was niet de taak van de ouders, maar van de school. De vader was
voornamelijk gericht op het verdienen van inkomsten voor het gezin, de moeder had haar
huishoudelijke bezigheden en was voor alles de echtgenote van de man. 48 In rijke
peranakan families kregen alleen jongens les van Chinese privéleraren, van wie ze de
Chinese taal leerden.49 Pas toen de Chinese vereniging Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK)
scholen in Batavia stichtte,50 genoten ook meisjes onderwijs. Men was volgens Fromberg

44

Rush 1991, pag. 22.
Moerman 1932, pag. 209.
46
583.360 Chinezen (onder wie 263.144 vrouwen, dus ruim 45%) leefden op Java en Madura en 650.496
Chinezen (onder wie 221.182 vrouwen, dat is 34%) in de buitengewesten. Gonggryp 1991, pag. 211;
Moerman 1932, pag. 15.
47
Totok: volbloed, nieuweling. De term werd gebruikt voor zowel Chinezen als Europeanen.
48
Moerman 1932, pag. 163. Moerman signaleert in zijn boek het toentertijd net verschenen tijdschrift Fu
Nu Tsa Chih voor de vrouw. Het eerste nummer verscheen in 1932 en bevat de rubrieken Uit de
samenleving, Uit vrouwen- en meisjeslevens, Onderwijs en Opvoeding, Medische wenken en
Huishoudelijke Wetenswaardigheden. Het bewijst volgens Moerman dat de redactie inziet waarmee het zijn
lezeressen van nut kan zijn. Moerman 1932, pag. 42.
49
Suryadinata 1997, pag. 78.
50
In 1901 werd de eerste THHK-school opgericht. Govaars-Tjia 1999, pag. 63.
45
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tot de overtuiging gekomen dat door de vrouw te onderwijzen, het onderwijs een grote
opvoedende kracht zou uitoefenen in het hele gezin.51
Het Chinese huwelijk was in wezen monogaam, zo wordt door Moerman
beklemtoond. Er zijn echter afwijkingen: de „beter gesitueerden‟ namen soms meer dan
één vrouw in huis. De Semarangse suikerkoning Oei Tiong Ham, aan het begin van de
twintigste eeuw de rijkste man van Zuidoost-Azië, had vijf vrouwen en zesentwintig
kinderen. 52 Er is een groot verschil in positie tussen hoofdvrouw en bijvrouw. 53 De
hoofdvrouw wordt voor de man gekozen door de familieoudste, maar de bijvrouw kiest
hij zelf. Alleen het huwelijk met de hoofdvrouw vindt met compleet ceremoniëel plaats.
In geen geval is het geoorloofd de bijvrouw in een rode draagstoel en onder begeleiding
van muzikanten naar het huis van de bruidegom over te brengen; dat komt alleen de
hoofdvrouw toe.54 De kinderen van de bijvrouw erkennen de hoofdvrouw als moeder.
Slechts als de hoofdvrouw geen zoon heeft gebaard en de bijvrouw dat wel gelukt is,
wordt zij door de bijvrouw voorbijgestreefd. 55 De kinderen van een bijvrouw hebben
volgens de wet dezelfde rechten als die van de hoofdvrouw. Zelfs de kinderen van een
onwettige vrouw, dat wil zeggen een vrouw met wie de man een clandestiene verhouding
heeft, hebben rechten: de vader kan gedwongen worden het kind te erkennen en het
vaderschap op zich te nemen als hij dit niet vrijwillig doet,56 maar in de praktijk werden
de zoons die uit een dergelijke verhouding geboren waren na de dood van de vader bij het
verdelen van de erfenis vaak gediscrimineerd door hun halfbroers.
Dochters waren in China niet gewenst. Meisjes en vrouwen werden als volkomen
onmondig beschouwd, want „de vrouw is, ongehuwd, van haar vader of ouder en broeder,
gehuwd van haar echtgenoot, weduwe geworden van haar zoon afhankelijk‟.57 Als een
meisje getrouwd was, stond ze ook nog onder absolute controle van haar schoonmoeder.
Pas als ze zelf een zoon had gebaard, werd haar leven aangenamer voor haar, maar haar
lot werd pas helemaal goed als ze zelf een schoondochter kreeg. 58 Dit gold ook voor de
Chinese vrouwen in Indonesië.
Het huwelijk was in vroegere tijden geen zaak van de jongelieden, maar van de
ouders.59 Het was meisjes verboden zich aan de buitenwereld te laten zien zodra ze de
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puberteit hadden bereikt. Zelfs als het meisje uit mocht, bleef ze verborgen achter de
gordijntjes van haar draagstoel of ander vervoermiddel. De ouders van de aanstaande
bruidegom moesten dan ook een bemiddelaarster in de arm nemen om naar een geschikte
huwelijkspartner voor hun zoon uit te kijken. Handelaren gaven de voorkeur aan dochters
van handelsrelaties, met de bedoeling de handelscontacten te verbreden.60
Meisjes die waren uitgehuwelijkt verdwenen ook letterlijk uit het gezichtsveld van
hun ouders. 61 Als het misging met het huwelijk, kon de vrouw volgens de traditie in
China geen scheiding aanvragen. Omgekeerd kon de man dat wel. Moerman citeert
Confucius, die de gronden voor een scheiding aangaf in een van zijn verhalen:
ongehoorzaamheid aan de schoonouders, losbandig gedrag, afgunst (op de andere
vrouwen die attenties krijgen van haar man), geen zoons kunnen krijgen, babbelziek zijn,
een ongeneeslijke ziekte hebben, en dieverij. Maar Confucius bepaalde ook dat deze
gronden ondergeschikt zijn aan drie omstandigheden, namelijk ten eerste als de vrouw,
toen ze uit haar huis gehaald werd een tehuis had en nu niet meer, zodat ze nergens naar
kan terugkeren, ten tweede als ze met haar man drie rouwjaren heeft doorgemaakt voor
zijn ouders en ten derde als de man met haar samen rijk is geworden. In een of meerdere
van deze situaties kan de man zijn vrouw niet verstoten.62 Overigens was in de tijd dat
Moerman zijn boek schreef de toestand voor de Chinese vrouwen in Indië al veel
verbeterd en hadden ze naast gelijke erfrechten ook het recht van scheiding gekregen.63
Uit de notulen van de Kong Koan-zittingen blijkt trouwens dat de Chinese vrouwen
in de Archipel al eerder een beter lot hadden dan hun seksegenoten in China. Als de man
bij de Kong Koan klaagde over zijn vrouw en een echtscheiding aanvroeg, werd eerst
nagegaan of die klachten wel gegrond waren en of de man niet ook fout was. Een man
moest zijn vrouw financieel ondersteunen zolang zij zich fatsoenlijk gedroeg.
Verwaarlozing van een echtgenote en voortrekken van een concubine werden niet
getolereerd. Omgekeerd moest een vrouw zich welvoeglijk gedragen, ze mocht niet
gokken of van haar gezin weglopen. In één geval waarbij de vrouw ging samenwonen
met een andere man, werd door de Kong Koan eerst nog aan de man gevraagd of hij zijn
vrouw terugwilde, daar zij spijt had van haar daad en om vergiffenis vroeg. Toen de man
te kennen gaf haar niet meer terug te willen, werden de vrouw en haar minaar gestraft met
honderd stokslagen „in overeenstemming met onze Qing-wet‟ en werd het huwelijk als
beëindigd verklaard. 64 Een vrouw kon haar echtgenoot voor het Kong Koan-gerecht
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brengen op beschuldiging van ontrouw, en in geval van echtscheiding kon ze het
voogdijschap over haar kinderen behouden.65
Zelfs in gevallen van overspel door de vrouw werd echtscheiding niet toegekend als
de vrouw daar niet in toestemde. In de notulen wordt ook geen melding gemaakt van
terugbetaling van de bruidsprijs.66 Dat moest alleen gebeuren als het meisje gedurende de
verlovingstijd, als het huwelijk reeds geregistreerd stond bij de Kong Koan, zwanger
raakte van een andere man en het huwelijk afgelast werd. Ook in andere gevallen stond
de Chinese vrouw sterker dan haar lotgenoten in China. Ze kon zelfs oudere mannelijke
familieleden voor de Kong Koan dagen op beschuldiging van aanranding en verkrachting.
In Moermans boek over de Chinezen in Nederlands-Indië ontbreekt een
beschrijving van het geloof dat de Chinezen aanhangen niet. Onder het „heirleger van zoo
geheten goden‟ 67 is er ook een godin. Ze wordt Kwan-Yin genoemd, de Godin der
Genade, maar is in India de mannelijke Boddhisadwa 68 Avalokiteçwara. Moerman
beschrijft Kwan-Yin als degene tot wie vooral vrouwen zich wenden in nood, de godin
die altijd bereid is om bij het minste teken van boetvaardige aanbidding in moederlijke
zorg de hand tot redding uit te steken, „nimmer wrekend, immer genadig en beloonend,
de geheimzinnige macht, waarbij iedere vrouw in den uitersten nood nog heil kan vinden
en die na diepsten val toch weer opricht en steunt‟. 69 Een andere populaire god bij
vrouwen en kinderen is Tsao Wang, de Keukengod. Moerman vertelt dat zijn altaar in
geen enkel Chinees huis ontbrak. Op de 24ste van de laatste maand van het jaar (volgens
de Chinese kalender) begint men aan hem te offeren. Dit moet op de juiste manier
gebeuren, want tegen die tijd maakt de Keukengod zich klaar om zijn jaarlijks verslag
over de familie in de Hemel te gaan afleggen. Om te voorkomen dat hij al te veel zal
babbelen en nare dingen zal vertellen, offert men hem kandijsuiker of zoete pap. Zijn
lippen zullen dan aan elkaar kleven of zijn mond zal nog zo vol pap zijn, dat hem het
spreken bemoeilijkt wordt.70 Zoals we uit het relaas van Moerman kunnen afleiden, zijn
het vooral de vrouwen die tot Kwan-Yin bidden, en het zijn ook de vrouwen wier taak het
is om aan de Keukengod te offeren. Zowel Kwan-Yin als de Keukengod zien wij
figureren in de roman van Simon Franke over Fa, een Chinese in het achttiende-eeuwse
Batavia.71
Uit het weinige dat er over de Chinese (peranakan-)vrouwen en hun geschiedenis
geschreven is, kan worden afgeleid dat zij zich niet gedroegen als willoze, makke
lammetjes. Vaak werden ze niet goed behandeld door hun familie en echtgenoot, aan wie
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zij gehoorzaamheid verschuldigd waren, maar toch konden ze hun plan trekken. Dat is op
te maken uit bijvoorbeeld de vrolijkheid van de vrouwen van de Chinezen in Wouter
Schoutens verslag, die met de restantjes van de maaltijd van hun mannen toch een
feestelijke maaltijd hielden. Hun ondernemendheid blijkt onder andere uit de
ongeschiktheid van de Chinese vrouwen om als arbeidsters op de tabaksplantages op
Sumatra te werken. Zij hadden geen goede (van de kant van de plantagebeheerders
bekeken) invloed op hun mannen, die ze ertoe overhaalden om de plantage te verlaten
zodra hun contract afgelopen was. Ze hadden trouwens geen goede invloed in het
algemeen, want ze zouden geld uitlenen tegen woekerrente en onderling ruzie maken.72
Hoe zou het beeld van de Chinese vrouwen in de bellettrie zijn? Zijn zij ook zo
ondernemend, stoutmoedig en onvervaard? In het volgende betoog zal op die vraag een
antwoord worden gegeven. Verhalen over inlandse vrouwen die de begeerte opwekken
van Chinese mannen krijgen daarin ook een plaats, al zeggen die verhalen meer over de
mannen dan over de vrouwen.
4.6.3. Kort overzicht van de literatuur

In dit overzicht worden de literaire prozateksten, zoveel mogelijk in chronologische
volgorde volgens het jaar van verschijnen, met titel en een korte inhoudsbeschrijving
gepresenteerd. In het daaropvolgende deel wordt het beeld van de Chinese vrouwen en de
(niet-Chinese) vrouwen van de Chinezen in de belangrijkste romans, verhalen en
egodocumenten besproken. Sommige daarvan zijn reeds in eerdere subhoofdstukken
besproken en worden in de korte inhoudsbeschrijving slechts kort genoemd.
4.6.3.1. De Chinese vrouwen

In Brieven aan Minette (1884) laat de brievenschrijfster Nellie, alter ego van Mevrouw
J.M.P. van Kol-Porney (echtgenote van het sociaal-democratisch kamerlid H.H. van Kol)
weten wat haar mening is over de „vrouwen onder het Chinese volk‟. Ze geeft ook in niet
mis te verstane woorden weer hoe ze de Chinese mannen vindt. Een kêtjoegeschiedenis
van I. Groneman, geschreven in dezelfde decade als Brieven aan Minette, namelijk in
1887, wordt in dit hoofdstuk opnieuw besproken, ditmaal geconcentreerd rond de
vrouwenfiguren in de roman, de twee Chinese pandhoudsters.
Onder het pseudoniem Adinda schrijvend laat Thérèse Hoven in de roman Vrouwen
lief en leed (1892) het personage Augusta vertellen dat de ongetrouwde Chinese meisjes
niet op straat komen. Omdat zij binnenshuis moesten blijven, verzon men manieren om
hen aan de man te brengen, of in ieder geval te adverteren als huwbaar. Over zo‟n manier
wordt verteld in M.T.H. Perelaers Het kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië
(1888). Daar bestaat „het uithangbord voor een jong meisje‟, zoals het hoofdpersonage
het uitdrukt, uit een bodemloze bloempot, die met de bovenopening naar voren op het dak
van een Chinees huis tussen de pannen ingemetseld wordt. 73 Reeds in 1829 had G.H.
Nagel in het hoofdstuk „In het Chineesche kamp‟ in zijn Javaansche tafereelen (1829)
over hetzelfde gebruik geschreven. Een pot die in omgekeerde richting op het dak is
geplaatst, dus met de bodem naar voren gekeerd, betekent dat het meisje de huwbare
leeftijd nog niet bereikt heeft. Als een dochter trouwt, wordt haar pot van het dak
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gehaald. 74 Onder haar eigen naam schrijvend vertelt Thérèse Hoven in een verhaal
getiteld „‟t Was maar een baboe‟ in de verhalenbundel In sarong en kabaai (1892) over
een lichtelijk andere manier van kennisgeving: op het dak staan zoveel bloempotten als er
dochters zijn. De pot van een getrouwde dochter wordt omvergeworpen. Vier
bloempotten waarvan er slechts één rechtop staat, betekent dus dat de gezinsvader vier
dochters heeft, van wie drie reeds getrouwd zijn. Maar belangrijker is de boodschap die
van de rechtstaande bloempot uitgaat: er woont in het huis nog een huwbare dochter! In
sarong en kabaai is een verzameling verhalen waarvan vooral het verhaal „Bij onze
gestaarte broeders‟ interessant is, omdat daar een beschrijving wordt gegeven van de
Chinese vrouwen: het zijn „fraai aangekleede poppen, stijf van „t goud en bijna
onbeweeglijk‟.
Een Chinese vrouw over wie uitvoerig wordt verteld is Tan Ing Nio in „Lim Goan
Soei. Een benadeelde erfgenaam‟, een van de verhalen in Uit de Indo-Chineesche
samenleving (1895) door J.W. Young. Young was tolk voor de Chinese taal.75 Voordat
hij zijn verhalen liet uitgeven, waren er al werken van hem verschenen over de huwelijkswetgeving, de adoptiewetten en het erfrecht van de Chinezen. Een ander verhaal uit
Youngs bundel dat hier besproken zal worden is „De gelofte van Si Sing Nio‟.
Justus van Maurik heeft weinig geschreven over de Chinese vrouwen in het Indië
dat hij in zijn reisaantekeningen Indrukken van een Tòtòk (1897) beschreef, terwijl hij
toch herhaaldelijke keren op bezoek is geweest bij vooraanstaande Chinezen. De enige
vrouw van wie hij een uitvoerige beschrijving geeft is de vrouw van een luitenantChinees in Soerabaja. Zij wordt letterlijk van kop tot teen beschreven: van haar kapsel tot
haar muiltjes.
Alfred Birney, de Haagse tweede generatie Indo-schrijver, noemt de njais in Délilahs Hans Tongka‟s carrière (1897) „onvergetelijker dan hun evenknieën uit het werk
van P.A. Daum‟.76 En terwijl Birney zelf de Chinese njai van de grootvader van de ikpersoon in zijn roman Vogels rond een vrouw (1991) met een mysterieus waas omgeeft,
zijn de twee Chinese njais in Dé-lilahs roman allerminst geheimzinnig. De roman is reeds
besproken in subhoofdstuk 4.4. over de koelies, maar zal hier nogeens aan de orde komen
met de twee Chinese njais, Kim en Yum, als middelpunt.
Als er wordt geschreven over Chinese vrouwen, wordt er bijna altijd iets gezegd
over de juwelen die ze dragen. Dat gebeurt zowel in Hans Tongka‟s carrière als in
Augusta de Wits Java, feiten en fantasiën (1905), oorspronkelijk in het Engels
geschreven voor de Singapore Straits Times, waar verteld wordt dat de vrouw van een
rijkgeworden Chinees juwelen draagt, schittert als een regenboog. Heel wat soberder
gekleed is Tan-tsi, de heldin in J.H. van Balens roman Donkere dagen; historische
Indische roman (1909), waarin de Chinezenmoord in 1740 de achtergrond vormt voor de
beschreven gebeurtenissen.
Onder het pseudoniem Victor Ido schreef Hans van de Wall, bekend als
toneelschrijver, een „roman uit de Indo-Europeesche samenleving‟, De paupers (1915).
Net als in zijn toneelspelen wordt hier de hoofdrol toegekend aan een kleine „boong‟. In
De paupers is dat Boong Portalis. Hij voelt zich aangetrokken tot Kwan, een
„Chinezinnetje‟, op wie zijn vriend Krol verliefd is. Kwan gedraagt zich niet erg
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ingetogen, hoewel ze volgens de zeden van die tijd streng afgesloten van de buitenwereld
moet leven.
Het is niet duidelijk uit welk milieu de Chinese speelvriendinnen van de moeder
van Arthur Ducroo, het ik-personage in Het land van herkomst (1935) van E. du Perron
afkomstig waren, maar ingetogen zijn ze zeker niet. Ze waren lawaaieriger dan de
Sundanese vrouwen en hun „kreten van aanmoediging, vreugde en bluf klonken hier veel
scheller‟. Mooi waren ze ook geenszins: „Zij waren pafferig en dik of mager en houterig,
maar altijd lelijk‟.77
De Chinese vrouwen die figureren in de verhalen en romans van Beb Vuyk zijn
zonder uitzondering gewone huismoeders met kleine kinderen die hun man helpen in de
toko. De ik-vertelster praat met ze, maar echte communicatie is er nagenoeg niet, want
„waarover kun je praten met een Chinese vrouw met kleine gebonden voeten?‟ vraagt ze
zich af in „Journaal van een prauwreis‟ (1939).78
Nogal wat verhalend proza dat in de periode tussen 1930 en 1942 geschreven is,
speelt zich af op eilanden buiten Java. Dat is het geval met veel romans en verhalen van
Beb Vuyk die zich afspelen in het oostelijke gedeelte van Indië en de Deli-romans van
M.H. Székely-Lulofs en Jo Manders, maar ook met de romans van J.C. Mollema, die
over het leven in de tinmijnen op het eiland Billiton gaan. Interessant zijn de romans van
J. van Hulzen en Frieda van Felden, die allebei vertellen over de ervaringen van een
leerkracht op respectievelijk Borneo en Sumatra. In Een reis op twee halfronden (Van
Hulzen 1939) moet Herman Volkerts in Bandjermasin op Borneo lesgeven op de
Hollands-Chinese School (HCS). De meeste ouders vonden het niet goed dat hun
dochters naar school gingen, „de taaie adat bood nog weerstand aan het modernisme, dat
uit het nieuwe China opmarcheerde‟.79 Als de vrouw van de onderwijzer door de stad
wandelt, wuift ze naar de meisjes achter de ramen, die hun gezichten tegen de tralies
drukken. Ze hoort dat die meisjes daar tot hun huwelijk, en nog lang daarna, gevangen
zouden zitten. Als ze naar school mochten, werden sommige al uit de vijfde klas van
school genomen. Maar het ik-personage bemerkte reeds een kentering, want ieder jaar
kwamen er meer meisjes op school.
De HCS in Van Feldens roman In alle talen (1940) staat in een fictieve plaats,
Kota-Oentoeng, waarschijnlijk op Sumatra, want in het begin van het verhaal wordt de
schooljuffrouw aangesproken door een ruwe maar goedmenende planter, die denkt dat ze
aan inlandse kinderen moet lesgeven en die haar moed probeert in te spreken met de
opmerking: „Europese kinderen benne lamlendig en de Chinezen, dat is tuig‟.80 Er zitten
veel minder meisjes in de klas dan jongens. Maar met de meisjes heeft de juffrouw een
speciale band. De meisjes mogen nooit zonder geleide op stap. Zelfs voor familiebezoek
aan de andere kant van de Chinese kamp worden ze nog gechaperonneerd door mama of
een getrouwde zus. Het gevolg is, dat ze in hun vrije tijd bijna altijd huisarrest hebben en
hunkeren naar een uitstapje.81
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J.C. Mollema, die hoofdadministrateur was van de Billiton-Maatschappij, schrijft in
Loten van denzelfden stam (1941) over gebeurtenissen die zich afspelen op het tineiland
Billiton. De twee Chinese vrouwen in de verhalen hebben geen namen en spelen alleen
op de achtergrond mee, maar beide zijn de aanleiding tot de dramatische gebeurtenissen
in de verhalen.
Van Simon Franke verscheen in 1946 Een stad verrees, roman uit het oude Batavia.
In deze roman wordt de aanleiding tot de Chinezenmoord in 1740 uit de doeken gedaan:
er zijn te veel Chinezen in Batavia, „de Chinese dodensteden groeien onrustbarend‟. 82
Een jaar na Een stad verrees verscheen van dezelfde auteur Fa, de roman van een
Chinese in het oude Batavia (1947). Beide romans zijn reeds besproken in het
subhoofdstuk over de Chinezenmoord, maar komen hier nogeens aan de orde vanwege de
belangrijke rol die de vrouwen erin spelen, namelijk Rada, een slavinnetje, en de
bijvrouw van de kapitein-Chinees Siqua in Een stad verrees, en Fa in de roman Fa.
Een van de liefste Chinese meisjes in de Indisch-Nederlandse literatuur is misschien
wel Mary Tan. Ze is de jongere zus van Jan Tan, de leider van een opiumkongsi in
Opium-kongsi “De rode draak”, een Indische politieroman, van B. Schrauwen (1946).
De roman is reeds besproken in subhoofdstuk 4.3. over pachters. Een jaar later dan
Opium-kongsi “De rode draak” verscheen Oogstland, een kroniek van oude plantagiën
(1947) van Montanus (pseudoniem van J. Visser83), waarin een van de merkwaardigste
Chinese vrouwen een rol speelt. Ze wordt Tante Jo genoemd, maar heet officieel
mevrouw de Weduwe Lucie Lagneau.
In de weinige boeken over de oorlog die tot 1950 werden geschreven spelen enkele
Chinese vrouwen een kleine figurantenrol. In Blubber (1948) van J. W. Hofwijk
(pseudoniem van Will. J.V. Kint84) komt een Chinese hulpverpleegster voor. Ze verricht
goed werk, maar over haar wordt niet meer gezegd dan dat zij en haar collega‟s „zichzelf
volkomen wegcijferende flinke meiskes‟ zijn. Er werkten ook Chinezen voor het Leger
des Heils. Zo was er Rendah, een Chinees meisje, dat bij een huiszoeking door zeven
Japanners de Korpsvlag in veiligheid bracht door hem tussen dekens op het bed te bergen.
Dat is alles wat over haar wordt verteld in Kruisridders in tropenland (1948) van A. van
Vlaardingen. In hetzelfde boek komt even terloops een rijke Chinese jongedame ter
sprake, die uit China naar Semarang was gekomen om zich in Semarang te laten
behandelen door een zekere Dr. Wille, oogarts bij het ooglijdershospitaal van het Leger
des Heils in Semarang. Zij was aan beide ogen blind. Dr. Wille slaagde erin het zicht in
een van haar ogen terug te brengen. Het andere oog kon niet meer gered worden en liet
een lelijke vlek zien in de iris. Dr. Wille tekende een nieuwe iris in het oog. Toen haar
vriendin, die haar van China uit naar Semarang begeleid had, de mening opperde, dat de
om haar blindheid verbroken verloving nu wel weer gauw „aan‟ zou zijn, zei de patiënte:
“‟k Denk er niet aan; toen mijn ogen lelijk waren geworden, wilde hij niets meer van mij
weten; nu ze weer mooi zijn, wil ik hem niet meer hebben.”85
De roman Schandaal op Poeloeh-Tampah van Arnold Clerx (1950) gaat helemaal
niet over de oorlog. Het is een wat vreemd verhaal over een verwarde hoofdonderwijzer
die allerlei bestellingen doet bij een Chinese schrijnwerker, Ho genaamd. Ho‟s dikke,
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jonge vrouw heeft een onplezierige luide stem, hoog en snerpend, die ze laat horen als ze
niet aan het snoepen is uit een vettig, bruin papier of ongewenste dingen op straat spuugt.
Ze draagt gouden armbanden die rinkelen iedere keer als ze een snoepje uit het papier
tevoorschijn haalt.
4.6.3.2. De vrouwen van de Chinezen

Met „de vrouwen van de Chinezen‟ wordt hier de vrouwen bedoeld die van andere dan
Chinese afkomst zijn – Javaans, Europees of Indo-Europees – en noodgedwongen dan
wel vrijwillig een seksuele relatie aangaan met een Chinese man.
We beginnen met M.T.H. Perelaer, schrijver van de reeds eerder besproken
opiumroman Baboe Dalima, die in Op sneê verguld (1885) 86 de Europese vrouwen
bekijkt vanuit het gezichtspunt van Chinese en inlandse mannen. Op een dansreceptie
waren de dames uiteraard in avondjapon gekleed. Ze lieten een „tentoonstelling van
naakte schouders, enz.‟ zien, waar de inlandse en Chinese hoofden niet veel aan vonden;
zij aanschouwden de „bij hen zoo gehate promiscuïteit der geslachten in het openbaar‟
met een onverschillig oog.87 In Baboe Dalima (1886) komt hetzelfde beeld terug. Baboe
Dalima, de hoofdpersoon in Perelaers meer dan zevenhonderd pagina‟s tellende
„opiumroman‟, is van alle Javaanse vrouwen wel degene die het meest het hart van een
Chinese man in vuur en vlam weet te zetten. Helaas brengt haar dat geen geluk.
Behalve Javaanse, worden ook Indo-Europese vrouwen door Chinese mannen
blijkbaar zeer aantrekkelijk gevonden. De aantrekkingskracht was meestal niet
wederkerig, tenminste niet bij Ypsilanti Nesnaj, de Indo-Europese njai van de
Nederlander George Vermeij in P.A. Daums „Nummer elf‟ (1890). Met „nummer elf‟
wordt „pil nummer elf‟ bedoeld, een benaming voor vergif. Daarmee maakt Yps de
Europese vrouw van Vermey van kant.
In I. Gronemans Uit en over Midden-Java, Onuitgegeven en uitgegeven brieven
over opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche belangen (1891) weidt de
brievenschrijver uit over de woekerpraktijken van de Chinees, die niet alleen uit is op het
geld van zijn schuldenaars, maar ook op hun liefste bezit: hun dochters.
Het Javaanse meisje Sima in het verhaal „‟t Was maar een baboe‟ in de
verhalenbundel In sarong en kabaai (1892) van Thérèse Hoven, wordt op twaalfjarige
leeftijd baboe van Futsie, de jongste dochter van de majoor der Chinezen. Ze blijft daar
werken ook nadat Futsie getrouwd is. Sima krijgt veel aandacht van Futsies echtgenoot,
Hoan-Si-Tho. Later loopt ze weg en wordt ze in huis genomen door een blanke man. Als
die met een Europese vrouw trouwt, sterft Sima van verdriet.
De meeste inlandse meisjes moeten net als Ypsilanti Nesnaj niets hebben van
Chinezen. Ook niet de dochter van een „inlander‟ in P.A. Daums roman Aboe Bakar
(1892). Als zij Aboe Bakar tegenkomt, ziet ze in hem haar redder en vertrouwt ze hem
toe dat haar vader haar wil verkopen aan een Chinees. Dat is niet naar haar zin, want ze
wil bij een orang selam88 in huis en niet bij een vuile kafir. Maar als de Arabier haar thuis
brengt om zijn vrouw Minah te dienen, is ze diep teleurgesteld.89
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Een Europese vrouw bezitten wordt beschouwd als het opperste succes van een
Chinees, misschien vanwege hun onbereikbaarheid. Het is helemaal niet gemakkelijk
voor een Chinees om in de gunst van een Europese dame te komen, zoals we zien in de
roman Piong Pan Ho (J. Dermoût 1894), die reeds besproken is in subhoofdstuk 4.2.
Piong heeft veel contact met Europeanen, maar de Europese vrouwen kijken op hem neer
en behandelen hem als verreweg hun mindere. Anneke, de dochter van zijn Nederlandse
vriend Wije, reageert vol schrik en afschuw als Piong haar een aanzoek doet. Toch
schijnen er bereidwillige Nederlandse meisjes te zijn, want de resident van Semarang die
Piong zo streng berispt, heeft het in zijn uitval tegen Piong over de „Europeesche
bijzitten‟ van de Chinezen in Soerabaja.
Veel romans vertellen over inlandse njais, die de Chinezen van hun ouders
afgetroggeld hebben. Voorbeelden zijn Pàh Troeno (1901) en Een koffie-opziener (1903)
van Boeka (pseudoniem van J.C.C. Hansen jr.). Gemene Chinezen lopen er ook rond in
het treurige verhaal van Isoline, Javaan en Chinees, eene opiumbekeuring (1902), waarin
een jonge Javaanse, dochter van een aan opium verslaafde dorpeling, de opiumpachter
die haar als bijvrouw wil hebben doodsteekt. Haar vader doodt daarna de Chinese
opiumverkoper met dezelfde kris.
Om terug te komen op de Indo-Europese vrouwen: niet allemaal zijn deze afkerig
van een Chinees. Menig „nonnaatje‟, met wie een dochter van „liplappen‟ bedoeld wordt,
heeft volgens een Kapitein Welters in Nonna Doortji (1906) van C. Bijl de Vroe „hare
maagdelijke reinheid achtergelaten bij een of anderen rijken Baba‟ nog voordat ze op
haar zestiende of zeventiende jaar een huwelijk aangaat met een Europeaan, want „die
gele kerels zijn dol op ‟n nonna-boutje‟. 90 Over de aantrekkingskracht van blanke
vrouwen werd al eerder iets gezegd; volgens een zekere Carel van der Duijnen in De
khimono; benevens twee andere Oost-Indische verhalen (1908) van Creusesol
(pseudoniem van I.P.C. Graafland) zou het verkrijgen van de gunsten van een blanke
vrouw voor Chinezen het toppunt van liefdesgenot zijn.91 En terwijl Piong Pan Ho een
flinke reprimande krijgt van de resident voor wat de resident zijn „brutale en onbeschofte‟
gedrag noemt – hij zat samen met de Europese Anneke in zijn rijtuig – schijnt het
omgekeerde wel geoorloofd te zijn; Europese mannen mogen wel trouwen met Chinese
vrouwen. Dat zien we in Het boek van Siman den Javaan (1908) van E.F.E. Douwes
Dekker. In deze roman komt een Nederlands administrateur voor die een Chinese
echtgenote heeft en ook een Chinese bijvrouw. Met deze laatste heeft hij een zoon die hij
niet erkent, maar die hij wel een aanstelling geeft als padileverancier.
Een verhaal dat heel anders is dan alle andere hier genoemde is „Uitersten‟ in de
verzameling Een badreisje in de tropen van Carry van Bruggen (1909). Het is een
romantisch verhaal dat echter geen gelukkig einde kent, en gaat over een jonge Française
en een „kleine Chineesche student‟, die elkaar op de boot ontmoeten die hen uit Europa
naar Singapore moet brengen. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar beseffen
blijkbaar dat hun liefde uitzichtloos is – de Chinees is reeds zeven jaar verloofd met een
meisje in China. Als de boot de rede van Singapore nadert, zijn de Chinees en de
Française achtergebleven in de diepe, zwarte zee.
Vrouwen van gemengd bloed spreken blijkbaar zeer tot de verbeelding van
mannelijke schrijvers, hoewel het niet zeker is of Kepingin, schrijver van Liefde en
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wraak eener Creoolsche op Java (1920), van het mannelijk geslacht is. Zeker is wel dat
de naam een pseudoniem is.92 In de roman is het belangrijkste personage de dochter van
een Fransman en een Indo-Europese vrouw, die een volbloed Hollander en een Chinese
nonna als ouders had. De nonna had een Chinese vader en een Javaanse moeder. Deze
mengeling is van zeer grote invloed op de manier waarop de „creoolse‟93 zich gedraagt,
vooral wat seksuele lusten betreft.
In de bestsellerroman Koelie (1932) van M.H. Székely-Lulofs is de vrouwelijke
Soendanese koelie Saïma de link tussen de Javaanse en de Chinese koelies. De Chinezen
betalen goed voor haar diensten, terwijl de Javaanse koelies alleen haar lichaam willen
maar geen geld hebben en al helemaal geen goud. Een van de Chinezen, met wie Saïma
een afspraak had, moet daar met zijn leven voor betalen. Hij komt op een bloedige manier
aan zijn einde.
Een bijzonder merkwaardig verhaal over kleine Javaanse meisjes die worden
voorbereid om verkocht te worden aan dikke, rijke, geile Chinezen staat in de roman Jan
Fuselier (1934) van Simon Franke, een schrijver die een groot aantal kinderboeken op
zijn naam heeft staan. Volgens het verhaal willen de Chinezen graag heel jonge, heel
kleine meisjes, maar die mogen niet een veel te nauwe schede hebben – het
geslachtsorgaan moet voldoende ontwikkeld zijn.94 Om dat te bewerkstelligen is de hulp
nodig van „de nonna‟, die in de keuken, onder het sorteren van groene lombok setan voor
de sambal95 en het zingen van een Javaans liedje haar grote teen in het geslachtsorgaan
van het kleine meisje brengt, dat bij haar staat en met grote fluwelige droomogen in de
verte staat te turen. De moeders vinden het onschuldig en acceptabel, want „kleine
meisjes moeten klaar gemaakt worden voor de Chinees. Dat is nu eenmaal zoo‟.96
De scheldnaam „soendel tjina‟ werd toegepast op vrouwen die seksuele omgang
hadden met Chinezen. Behalve Saïma in Koelie is ook Njai Sarina in de gelijknamige
roman (1941) van Simon Franke een „soendel tjina‟, evenals Sarina‟s „collega‟ Tokina,
die bijzit is geweest van de bami-Chinees. Njai Sarina is een tragische figuur. Ze wordt
van de ene man naar de andere man gestuurd en nooit is dat haar eigen vrije keuze, al
zegt de makelaarster wel dat ze kan krijgen wie ze wil. Het komt erop neer dat de
makelaarster haar lot en haar eigenaar bepaalt, en zij kiest allicht degenen aan wie het
meest te verdienen valt. Zo wordt ook Sarina de njai van de bami-Chinees Chang-Lu. Er
zit niets anders voor haar op dan met hem mee te gaan, hoewel Chang-Lu reeds oud en
heel dik is, en een lange kromgebogen pinknagel heeft.
De titel van Johan Fabricius‟ roman doet het al vermoeden: Halfbloed (1946) gaat
over Indo-Europeanen. Het hoofdpersonage heet Boeng. Zijn ex-vriendin Lien wordt
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onderhouden door een Chinees, die tegelijkertijd een oogje heeft op Boengs zusje. Boeng
zelf wil ook wel graag kijken naar Chinese meisjes. Hij heeft een keer een half uur
doorgebracht met een getrouwde Chinese vrouw, die hem ook zeer aantrekkelijk schijnt
te vinden. De verteller gaat zich te buiten aan beschrijvingen van verleidelijke „jonge
Chinese vrouwtjes‟.
4.6.4. Het beeld van de Chinese vrouwen in literaire prozateksten

In het volgende stuk zullen wij nagaan hoe het beeld is dat van de Chinese vrouwen en de
vrouwen van de Chinezen wordt geschetst in Indisch-Nederlands literair proza. De
romans zullen gegroepeerd rond een bepaald onderwerp besproken worden. Enkele
romans en verhalen waarin de Chinese vrouwen een prominente rol spelen, worden apart
besproken.
4.6.4.1. Kwan, een ‘heerlijke meid’, en andere, minder heerlijke Chinese
vrouwen

Vaak worden de Chinese vrouwen als „lief‟ gekarakteriseerd. Dat beeld wordt onder
andere getekend in Brieven aan Minette (1884). De brieven zijn door „Nellie‟ geschreven.
Nellie voelt zich een echte Hollandse. Ze kijkt neer op alles wat niet Hollands is. Zelfs
voor ronddrentelen voelt ze niets, want „daartoe hebben wij te zuiver Hollandsch bloed in
de aderen‟.97 Toch vindt zij de vrouwen onder het Chinese volk, „wiens uit- en inwendig
leven uit niets anders bestaat dan proza, zelfzucht en materialisme‟, goed en lief en
zachtzinnig, niettegenstaande „de eeuwenlange druk waaronder de vrouwen verkeerden‟,
hun gebrekkige opvoeding en „het allesbehalve stichtelijke voorbeeld, dat de mannen
haar geven‟.98 Over die „kruipende, gluipende‟99„Mongool, die hier onder den naam van
Chinees rondzwerft‟ 100 en zijn landgenoten heeft Nellie bijzonder weinig positieve
dingen te zeggen. Niet alleen is die Mongool een model van lelijkheid, hij is ook lafhartig,
leugenachtig, sluw en terugstotend van uitdrukking. Ze vindt dan ook dat hij „met
zweepslagen de deur uitgezet moet worden‟.101 Overigens krijgen ook andere volkeren
een veeg uit de pan, zoals de verre „domdierlijke Negers‟ en de „aapachtige
Roodhuiden‟.102
De Chinese vrouwen in Een kêtjoegeschiedenis (1887), het tweede deel van
Vorstenlandsche toestanden van I. Groneman, zijn verre van lieftallig. De twee vrouwen
die in deze roman figureren zijn pandhoudsters, en over pandhouders wordt over het
algemeen niet positief geschreven. De eerste pandhoudster is de „altijd hulpvaardige,
maar sedert de laatste tijd onverbiddelijk vasthoudende‟ njonjah Hoe Kong-liem. Ze was
weduwe en niet rijk, ze bewoonde geen paleis maar een smal en diep stenen huis in een
nauwe straat. Het huis was zeer stevig gebouwd, meer als handelshuis dan voor gemak of
levensgenot. Volgens de verteller spreken daaruit twee hoofddeugden, die geen volk
beoefent zoals de Chinezen: onvermoeide arbeidzaamheid en eerbied voor hun ouders.103
Er wordt in eerste instantie niets aangenaams of negatiefs gezegd van njonjah Kong-liem,
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wel van haar buren, die niets doen om hun buurvrouw te helpen. Njonjah Kong-liem laat
het leven bij de overval. De sieraden die zij bij zich in huis heeft, worden door de kêtjoes
weggehaald en naar een andere pandhoudster gebracht, njonjah Boen-tèk. Nadat hij van
de diefstal heeft verhaald, trekt de verteller van leer tegen de pandhoudsters en hun „altijd
grijnslachende vakgenooten‟. In een lange brief, gepubliceerd in De Locomotief van 21
juni 1888 en opgenomen in de verzameling Uit en over Midden Java. Onuitgegeven en
uitgegeven Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche belangen
over verschillende gebeurtenissen waarbij het slecht afloopt met de Javaanse slachtoffers
van Chinese woekeraars, noemt hij ook een Njonja E., die „een mooi zaakje, van
minstens 250 percent zuivere winst‟ doet. Daarvoor huurt ze duistere helpers in, onder
andere een „min of meer hollandsche niet gediplomeerde en evenmin gepatenteerde en
dus volkomen onbevoegde „prokureur‟‟, meneer I.104 Er zijn ook wel „z.g. Hollanders‟,
die zich ten koste van de Javaan trachten te verrijken, maar „gelukkig zijn volbloed
nederlandsche woekeraars slechts uitzonderingen‟.105
Het verhaal „Bij onze gestaarte broeders op visite‟ in de bundel verhalen van
Thérèse Hoven, In sarong en kabaai (1892) gaat in zijn geheel over een feest gegeven ter
ere van de oud-majoor der Chinezen The Boen Keh. Het betreft dus niet zomaar een
visite. Het is een prachtig feest, want, zegt de vertelster, Chinezen werken en zwoegen
jarenlang en vergenoegen zich met kleine woningen en schrale kost, maar zijn ze er
eenmaal bovenop, dan nemen ze het er goed van en dan komt hun Oosterse liefde voor
weelde en pracht te voorschijn. „Dan sparen ze geen geld, om den Europeaan en ook den
Inlander te toonen, wat een Chinees kan en durft te doen, als hij zijn schaapjes op het
droge heeft‟.106 Een van de zijgalerijen van het grote huis was voor de Chinese dames
gereserveerd. „Daar zaten ze als fraai aangekleede poppen, stijf van „t goud en bijna
onbeweeglijk. De meesten hadden lieve, zachte gezichtjes, doch geen schalksche
glimlach of vriendelijke oogopslag verhelderden haar trekken.‟ Ze droegen hun haar in
een kondeh (een wrong), versierd met allerlei kleinodiën: gouden kettinkjes, van wol
gehaakte bloemen maar versierd met diamanten, en ook droegen ze lange oorhangers en
gouden, met paarlen en juwelen bezette, kettingen om de hals. Hun toilet bestond uit een
nauwe rok en een lang, tamelijk wijd jak van satijn of zij, meest gebloemd en met echt
gouddraad en verschillende kleuren van zijde geborduurd. Ze bemoeiden zich weinig met
de overige gasten. De vertelster vond deze Chinese nonna‟s met hun vreemde, doch
schilderachtige kleding een der meest interessante kijkjes van het feest.107
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De echtgenote van een Chinees officier108

Justus van Maurik heeft niet veel vrouwen beschreven in Indrukken van een „Tòtòk‟
(1897), maar als hij dat doet, doet hij het ook goed. Hij is buitengewoon gecharmeerd van
de vrouw van de luitenant-Chinees in Soerabaja. Ze is knap, met mooie donkerbruine
ogen die een „zeer zachte, lieve uitdrukking geven aan haar fijn besneden gelaat,waarop
een natuurlijke blos ligt, die haar reeds aangename trekken nog sympathieker maakt‟.109
Ze heeft prachtige tanden, die ze toont als ze lacht, en ze lacht dikwijls, goedig en
vriendelijk. Bovendien heeft ze ook een muzikale stem.
Haar toilet is eenvoudig, maar rijk. In een hoofdstuk over vrouwen mag Van
Mauriks beschrijving van haar kleding natuurlijk niet achterblijven.
Als bovenkleed draagt zij een crèmekleurig, mooi geborduurd, zijden badjoe met een
kanten plooisel om den hals en kanten manchetten, die halverwege haar sierlijke handjes
bedekken. Uit den korten donkerrooden rok van zware gebloemde zijde komen haar
kleine keurige met bonte figuren geborduurde rijglaarsjes te voorschijn en in haar
gitzwarte coiffure fonkelen diamanten kapspelden naast een roode roos. Ofschoon zij
groote brillanten oorhangers, ringen en armbanden, een schitterende broche en diamanten
knooopjes aan haar „badjoe‟ draagt, is zij toch in „t minst niet opgepronkt of overladen;
haar geheele costuum is smaakvol en harmonisch van kleur.110
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Zij heeft uiteraard zeer beschaafde manieren, is een uistekende gastvrouw en toont
zich in alles een vrouw van stand.
In „n Badreisje in de tropen (1909) van Carry van Bruggen komt een heel ander
type voor dan de ingetogen, wat stijve Chinese poppetjes die in het verhaal van Thérèse
Hoven voorkomen, of de vrouw van de luitenant-Chinees in Van Mauriks verhaal. Deze
vrouw in het verhaal „Een delict‟ heeft geen naam, maar de manier waarop Van Bruggen
haar beschrijft schetst haar ten voeten uit. Ze ging gekleed in de gewone eenvoudige
volksdracht van de Chinese vrouw, bestaande uit een blauw baadje en een wijde blauwe
broek en droeg geen andere opsmuk dan haar groen-stenen oorbellen, die van haar toch
een fleurige verschijning maakten. Maar wat vooral opviel was haar snerpende krijsende
kakatoestem, waarmee ze in slecht Maleis tekeerging tegen de lelijke, amoreuze
huisjongen van de dokter. Die had haar „listiglijk en gluipsch‟ in haar kuit geknepen en
was bovendien haar man te lijf gegaan.111 In Het land van herkomst (E. du Perron 1935)
hebben de Chinese vrouwen die kaartspelen met de moeder van Arthur Ducroo net zo‟n
schelle stem. En in Schandaal op Poeloeh-Tampah (Arnold Clerx 1941) komt nog een
vrouw voor die een onplezierige luide stem heeft. Zij is de jonge vrouw van de Chinese
meubelmaker Ho. Ze is dik, en dat is geen wonder, want iedere keer als het
hoofdpersonage haar ziet is ze aan het snoepen uit een bruin papier dat „vettig
doortrokken‟ is. Zelfs als ze praat kauwt ze nog door, ondertussen „onverschillig wat
ongewenste dingen op straat‟ spugend. Wat het hoofdpersonage blijkbaar nog erger vindt
is dat ze hem nooit iets aanbiedt.112 Ze draagt een zilveren ceintuur waardoor een grote
rode zakdoek is getrokken, zodat die met twee punten omlaag hangt op haar puilende
buik. Behalve het ceintuur draagt ze gouden armbanden die rinkelen iedere keer als ze
iets uit het zakje haalt. Als het hoofdpersonage, een hoofdonderwijzer, weggaat, neemt
hij voor Ho‟s vrouw altijd waardig en nadrukkelijk zijn witte helmhoed af en blijft hij een
ogenblik staan om haar goed en opmerkzaam te beschouwen voordat hij verder gaat, en
om zonder mankeren zeer ernstig te fluisteren: „Genadig en barmhartig is de Here,
lankmoedig en groot van goedertierenheid‟.113
De jonge Chinese meisjes in De paupers (1912) van Victor Ido worden beschreven
ongeveer zoals die in het verhaal „Bij onze gestaarte broeders op visite‟ van Thérèse
Hoven, als „fijne, glinsterende, exotische bloemenfeetjes‟, vooral in vergelijking met de
„grove inlandsche gemeente‟. Een van die bloemenfeetjes is Kwan, de vijftienjarige
dochter van een peranakan Chinees en „‟n heerlijke meid‟. Er is voor het eerst sprake van
Kwan als op een avond met maneschijn een groep jonge Indo‟s, waaronder Boong
Portalis en Krol, geniet van een gezellig samenzijn. Ze vatten het plan op bepaalde
meisjes een krontjong-serenade te brengen, onder andere Kwan, op wie Krol verliefd is.
Als ze er gearriveerd zijn herinneren ze zich dat er wajang bij de kapitein-Chinees is, wat
betekent dat onder de toeschouwers veel Chinese vrouwen en meisjes zullen zijn.
Op zo‟n feest zitten de vrouwen apart van de mannen. Jonge meisjes zitten bij
elkaar, niet bij de volwassen vrouwen. Op het feest bij de kapitein-Chinees zaten de
vrouwen in het hoofdgebouw in een grote kring te praten en te snoepen, maar hun
dochters zaten op banken op het grasveld om het podium. De meisjes droegen
schitterende juwelen aan de oren, in het haar en om de hals, om de polsen en op hun
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strakke zijden baadjes. Deze glansden in het helle licht van de fakkels en „deden heur
halfontloken lichaamsvormen duidelijk uitkomen‟. Bovendien hadden ze „beeldige
gezichtjes, prachtig van kleur, de kleur van theeroosknoppen, met kleine handjes en
voetjes, teer en broos als van porseleinen poppen‟.114 De mooiste was „de kleine‟ Kwan,
die niet zo klein bleek te zijn, maar „net rijp genoeg om geplukt te worden‟, met een
„prachtig lenig lichaam‟ en „jonge, onder haar blauwzijden baadje even uitpuilende
borstjes‟. 115 Omgekeerd vond het meisje de mooie Indo met zijn gespierde en slanke
gestalte zo aantrekkelijk dat ze inging op zijn avances en zich zelfs liet schaken.
Krol zag het succes van zijn vriend met lede ogen aan en vroeg zich af of Boong
misschien een talisman had. Want Boong was wel knap, maar volgens Krol keken
inlandse en Chinese vrouwen juist niet in de eerste plaats naar uiterlijke schoonheid bij
een man. Tot dan toe had hijzelf Kwan met allerlei geschenkjes gepaaid, met geen ander
resultaat dan een lachje en een bedankje.
De twee tragisch eindigende verhalen waarin Chinese vrouwen voorkomen in J.C.
Mollema‟s verhalenbundel Loten van denzelfden stam (1941) zijn reeds in subhoofdstuk
4.1. aan de orde gekomen. De vrouwen zijn allebei getrouwd, maar zij leiden hun man
naar de ondergang. De eerste is de zeer jonge vrouw van een oudere houtkapper, die
eigenlijk op een ander verliefd is en weigert seksuele omgang met haar man te hebben.
De houthakker vermoordt zijn schoonvader en zwager, omdat die hem altijd vernederd
hebben. De tweede vrouw wordt aanbeden door haar man, Lim-boeng-sen, maar heeft
een minnaar wiens vader aan opium verslaafd is. Lim ziet zich genoodzaakt zijn vrouw
en zichzelf voor gezichtsverlies te behoeden en pleegt zelfmoord.
Ook in Halfbloed (1946) van Johan Fabricius komen Chinese vrouwen voor. Want
hoezeer Boeng, het hoofdpersonage, de Chinese mannen ook haat, de vrouwen vindt hij
buitengewoon verleidelijk. Op een wajang Tjina-voorstelling ziet Boeng de mooie, jonge
Chinese vrouw terug met wie hij een paar maanden eerder een avontuurtje had, toen zij
kon ontsnappen aan de waakzaamheid van haar man en met Boeng meeging. Deze vrouw
is wat men nu „sexy‟ zou noemen en wordt op de volgende manier beschreven:
„verleidelijk omsloot de witzijden Shanghai-dress 116 haar jeugdige slanke lijf – een
welgesteld en zelfbewust dametje was ze! Haar oogen, argeloos en sluw tegelijkertijd,
kinderlijk en toch vervuld van duizenden jaren weten, twee donkerglinsterende
juweelen‟.117
Zij is blijkbaar niet de enige Chinese die zich heeft laten verleiden door Boeng. Er
wordt gezegd dat hij weet hoe hij de Chinese vrouwen moet aanpakken, „deze nog steeds
angstvallig behoede en door strenge tradities van eeuwen in hun zelfstandigheid
belemmerde jonge Chineesche vrouwtjes, die nu onrustig aan hun ketens rukten‟. Hij
vergelijkt ze met „een kostbaar, doch moeilijk te besluipen wild‟. Maar zijn ervaring heeft
hem geleerd dat als het lukt de waakzaamheid van hun „cipiers‟ te verschalken en
onverschrokken te handelen, men daar rijkelijk voor beloond wordt. De Chinese vrouwen
worden beschreven als sensuele katjes die nooit ordinair worden, niet kussen en nooit
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„hevig‟ worden maar altijd koel en verfijnd blijven. Tegelijkertijd zijn ze onvermoeibaar
in het spel der liefde en zijn „op een eigenaardige wijze trouw‟.118 Dat laatste schijnt te
kloppen; de vrouw in de witzijden Shanghai-dress wordt nerveus als ze Boeng herkent en
kijkt hem vertwijfeld aan omdat de bewaking deze keer te streng is. Net als ze, althans
volgens Boeng, besluit om het erop te wagen wordt Boeng van de voorstelling
weggeroepen door zijn vriend.
Mary Tan, de zus van de leider van de opiumkongsi „De rode draak‟ waarover
verteld wordt in Opium-kongsi “De rode draak”, is ondanks de twijfelachtige reputatie
van haar broer een buitengewoon bekoorlijk, fris meisje dat zich opgewekt en
ongedwongen gedraagt. Zij weet niets af van de „zaken‟ van haar broer. Nono Remrev, de
Indisch-Nederlandse taxichauffeur die de taak krijgt pakjes met opium af te geven bij de
kopers, raakt bij het zien van Mary‟s portret al hopeloos verliefd op haar. Mary is niet
alleen lief, maar ook mooi, en ze kleedt zich als een wandelend modeplaatje. Nono vindt
haar kinderlijk jong en tegelijkertijd mooi en rijp als een bloeiende orchidee in het
maanlicht. Als de politie de kongsi uit de weg heeft geruimd en Jan Tan heeft
doodgeschoten, blijft ze Nono trouw. Haar vader, die dus ook de vader is van Jan Tan, is
een unicum in de wereld van de gemene, valse Chinese zakenlieden: hij biedt Nono een
baantje aan, maar die moet van onderaf beginnen.
Lucie Lagneau oftewel Tante Jo komt voor in de roman Oogstland, een kroniek van
oude plantagiën (1947) van Montanus (pseudoniem van J. Visser). Zoals de titel aanduidt,
worden in het boek allerlei oude plantages en landerijen aan ons voorgesteld, speciaal in
West-Java. Enkele daarvan zijn in het bezit van mevrouw de Weduwe Lucie Lagneau. Zij
is klein en mager, beweegt weinig en heeft een schraal stemgeluid en koude, heersende
ogen. Haar naam doet het niet vermoeden, maar ze is eigenlijk een Chinese. Als klein
kind was ze gekocht door een zekere Adolf Lagneau, die nadat hij ontslag had genomen
uit het leger met veel succes „woeste gronden‟ ging ontginnen. Omdat hij het zijn vele
neven en achterneven niet gunde dat zij iets van zijn bezittingen zouden erven, kocht hij
het dochtertje van een Chinese waronghouder en liet het erkennen als zijn eigen kind met
de naam Lucie Lagneau. Zij was „schrander en bevattelijk‟ en op achttienjarige leeftijd
blijkbaar erg mooi, „bekoorlijk als een bloesemtak‟, zegt de ik-verteller, een notaris met
de naam Pristine. 119 Ze trouwde met een veel oudere verre neef van Lagneau van de
Luxemburgse tak. Toen ze ontdekte dat haar man haar bedroog, verliet ze hem en begon
ze aan „een leven van fantastische uitspattingen en verkwisting in de fameuze
internationale centra van vermaak […] en gaf aanstoot door excessen op elk gebied‟. 120
Zo kocht ze een Provençaals kasteel alleen om het te laten afbreken, kocht
wereldberoemde juwelen van berooide aristocraten en huwde jonge minnnaars. Toen haar
man zijn nek gebroken had en stierf, stuurde ze haar minnaars een foeilelijk portret van
zichzelf met op de achterzijde een berekening van wat elk van hen haar gekost had,
schoot eigenhandig haar mans geliefde paarden dood en keerde voorgoed terug naar Java.
Daar leefde ze teruggetrokken en zelfstandig en zorgde voor het beheer van haar
goederen. Iedereen was onderdanig tegenover haar.
De ik-verteller in deze roman raakt bevriend met Tjan Bian Ing, die behalve notaris
ook landheer van Wadoek Djero is, door diens grootvader gesticht, en gaat in het
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„kongsiehuis‟ van de familie op het platteland logeren. Het land behoorde eerst aan een
Europeaan, een zekere Sierix,121 en is, men weet niet precies op welke manier, van hem
overgenomen door Tjans grootvader. Het lijkt wel duidelijk dat Tjans grootmoeder daarin
een belangrijke rol heeft gespeeld.
Over zijn grootmoeder en Chinese vrouwen in het algemeen zegt Tjan: „zij is de
werkelijke macht in de Chinese samenleving. Er gebeurt niets zonder dat zij wordt
geraadpleegd, en weinig zonder dat ze het heeft goedgekeurd. Van achter uit het huis
regeert ze twee, drie generaties, zonder zich veel te vertonen. Vaak kan ze lezen noch
schrijven, maar ze is vol harde levenswijsheid, en begrijpt de mensen‟.122 De verteller
vermoedt dat grootmoeder ook de hand heeft gehad in de oplossing van een geschil
tussen grootvader Tjan en de regering over de zand- en grintopbrengst van de rivier de
Tjilondok. Als de rivier bevaarbaar was zou de opbrengst aan de Overheid toekomen, en
anders aan de landheer. Er kwam een notaris aan te pas en een getuige (dat is de verteller)
en er werd een vlot gemaakt waarop de twee mannen plaatsnamen. Maar voor het
landhuis zonk het vlot. De verteller denkt dat het door een trucje kwam, dat door de
grootmoeder was uitgedacht. Waarop Tjan zegt: „Oordeel niet te hard. Zulke vrouwen als
mijn grootmoeder hebben in China sinds eeuwen voor het bestaan der familie moeten
vechten, tegen honger en terreur, met list en vasthoudendheid. Dat heeft hen hard en sluw
gemaakt. […] In elk geval is het gevolg geweest, dat mijn grootouders zijn bijgezet in een
marmeren praalgraf, en Sierix ligt op een vergeten dorpskerkhof‟.123
De Chinese vrouwen in de romans die hierboven zijn besproken kunnen grofweg
onderverdeeld worden in twee groepen: de groep van de meisjes en vrouwen die als
lieftallig worden geportretteerd en de groep van hen die als anders dan lieftallig worden
beschreven. De eerste groep is die waarin de vrouwen in In sarong en kabaai van Thérèse
Hoven thuishoren, de aangeklede poppen met de lieve, zachte gezichtjes, verder de vrouw
van de luitenant-Chinees in Soerabaja die beschreven wordt door Justus van Maurik,
Kwan en haar vriendinnetjes in De paupers van Victor Ido, de vrouw in de witte
shanghai-dress met wie Boeng in Halfbloed een avontuurtje heeft en Mary Tan in Opiumkongsi “De rode draak”. Het valt op dat de vrouwen, behalve de vrouw van de luitenantChinees en Mary Tan, op feesten te bewonderen zijn die door de toenmalige Chinese
jetset werden gehouden. Met andere woorden, deze meisjes en vrouwen behoorden ook
tot de upper class van de Chinese maatschappij. De vroegstbeschreven meisjes droegen
mooie kleren en sieraden, waar ze hun uiterlijk en misschien hun stijfheid wel voor een
deel aan te danken zullen hebben – de kleding lijkt niet erg comfortabel – en ze konden
zich niet anders dan voornaam en netjes gedragen, ook al omdat ze in gezelschap waren
van hun echtgenoot of ouders. De meisjes en vrouwen van Thérèse Hoven durven niet
eens te lachen, wat de vrouw van de luitenant-Chinees wel graag en veel doet. Maar de
laatste is gewend te recipiëren en zal een ervaren gastvrouw zijn, niet alleen voor Chinese
gasten maar ook voor Europeanen, die vriendelijk ontvangen moeten worden. Kwan en
de vrouw in de witte shanghai-dress zijn, als ze zich eenmaal aan het toezicht van hun
ouders respectievelijk echtgenoot kunnen onttrekken, ook niet erg bedeesd. Tussen het
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verschijnen van Hovens verhaal (1892), waarin de aangeklede poppetjes voorkomen, en
Haflbloed (1946), waarin de vrouw in de shanghai-dress een figurantenrol speelt, ligt een
periode van meer dan een halve eeuw. Niet alleen de kleding van de vrouwen zal in die
tussentijd veranderd zijn, maar ook de mentaliteit. Als we de verteller in Halfbloed
mogen geloven, zijn de Chinese vrouwen in die roman rebels (ze rukten onrustig aan hun
ketens, stelt hij vast) en wreken ze zich op die manier op de tradities die hen al die tijd
thuis hebben gehouden. Dat is reeds het geval in De paupers, waar een reden wordt
gegeven voor Kwans gedrag – de meisjes werden altijd thuis gehouden en daardoor was
hun leven zeer eentonig. De verhalen die ze hoorden over wat er in de wijde wereld
gebeurde, maakten hen nieuwsgierig. Ze waren het gezelschap van hun tantes en baboes
die hen moesten bewaken beu, en wilden weleens met jonge mannen praten die geen
familieleden van hen waren. Kwan in De paupers is nog steeds een onschuldig, naief
meisje, ze vertrouwt Boong omdat hij zich heeft voorgesteld als een vriend van haar
vader. Het verhaal wordt verteld alsof ze niet precies wist wat ze deed, ze liep
ondoordacht met Boong mee tot aan de straatpoort en liet zich door hem meevoeren. De
vrouw in de witte shanghai-dress in Halfbloed daarentegen „had heel goed geweten wat
zij deed‟ en zich niet verweerd toen Boeng aanbood haar naar huis te brengen en daarna
nog een ommetje te maken. Mary Tan in Opium-kongsi “De rode draak” lijkt een vrouw
van de wereld te zijn, ondanks haar onbedorven uiterlijk. Zij gaat alleen op stap om te
winkelen, roept zelf een taxi aan en neemt de tram (het verhaal speelt zich af in
Soerabaja). Het is een beetje vreemd dat Mary zo geëmancipeerd is terwijl de vrouw in
de shanghai-dress, in een andere roman die in hetzelfde jaar is verschenen (1946) zo kort
wordt gehouden. Maar we hebben gezien dat ze zich daar op haar eigen manier tegen
verzet.
De pandhoudsters en Njonjah E., de vrouw met de kakatoestem, de
speelvriendinnen van Ducroo‟s moeder en de snoepende vrouw van de schrijnwerker
behoren tot de tweede groep Chinese vrouwen. Ze zijn meestal lawaaierig en schetterig
en zijn duidelijk van lagere komaf dan de vrouwen van de eerste groep. Behalve van de
pandhoudsters, is het niet duidelijk of ze allemaal werken. De vrouw van de
schrijnwerker schijnt haar tijd te verdoen met snoepen, terwijl de schaterlachende
vrouwen in Het land van herkomst blijkbaar alle tijd hebben om te dobbelen. De
pandhoudsters en Njonjah E. zijn vooral laag in moraal en doen wat dat betreft niet onder
voor hun mannelijke collega‟s.
Lucie Lagneau is anders dan de andere vrouwen, ze is een gecompliceerde persoon
en niet makkelijk in te delen in een van de twee groepen. Ze was de dochter van een
waronghouder en ging op school in het dorp tot ze achttien was. Haar adoptievader
overleed niet lang nadat hij haar geadopteerd had. Een westerse opvoeding zal ze niet
gehad hebben, ze sprak gebroken Hollands en moeizaam Frans. Ze is vergelijkbaar met
Kwan en de shanghai-dressvrouw in de zin dat ook zij rebels is, maar nog vele graden
erger. Misschien is wraakzuchtig een beter woord. Toen Lucie Lagneau niet gelogeerd
werd in het Grand Hôtel de l‟Étoile d‟Or, liet zij alle aandelen van het hotel opkopen,
ontsloeg de directie en liet de rode statieloper die bestemd was voor vorstelijke gasten
ontrollen als zij het hotel binnentrad. Het doodschieten van haar mans paarden is ook een
wraakneming. Ondanks haar manier van leven, die ieder ander opwindend geleken moest
hebben – zij shockeerde en amuseerde de „beau-monde van Europa‟ door haar „brutale
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excessen‟ – bewoog zij zich stijf en onzeker en leek zij zich altijd te vervelen. Men heeft
de indruk dat zij niet zichzelf kon zijn.
Op oudere leeftijd doet Lucie Lagneau denken aan de grootmoeder van de landheer
Tjan in dezelfde roman: hard, sluw, berekenend, wijs geworden door ervaring. Maar de
grootmoeder heeft nog iets meer: terwijl Lucie kille, taxerende, glansloze ogen heeft – en
de ogen zijn de spiegel van de ziel – bezit Tjans grootmoeder wijsheid en de drang om de
belangen van de familie voorop te stellen.
4.6.4.2. Sima, het ‘dauwdruppeltje’, en andere vrouwen van de Chinezen

De roman Baboe Dalima (1886) door M.T.H. Perelaer (1886) is reeds elders besproken.
Daarin wordt verteld dat de zoon van de Chinese opiumpachter, Lim Ho, „in lichten laaie
van onkuisch minnevuur‟ ontvlamd is voor Dalima, de baboe van de resident van
Santjoemeh. Dalima houdt echter van Ardjan en voelt alleen afkeer voor de Chinees met
zijn verdorven gemoed. Alleen door een list kan Lim Ho haar bezitten. De alwetende
verteller geeft Lim Ho‟s gedachten op de volgende manier weer.
De weerspannige deern voor mijn wil te doen bukken;… haar, die mij verfoeit, met mijne
kussen te kunnen overdekken;… in de armen van haar, die mij veracht, de hoogste
wellust te genieten;…. om haar daarna, naar lichaam en ziel verlept en verflenst, te
kunnen wegtrappen,… ziet… dat is de „sambal‟, (gepeperde toespijs) die ik bij mijn
verlangen naar haar najaag! En bij Kong! Aan dat verlangen zal ik bot vieren! Hoe? Dat
weet ik nog niet. Met list of met geweld? Om het even; als het noodig zal zijn, met beiden
tegelijk!124

Onder de schuilnaam Maurits schreef P.A. Daum „Nummer elf‟ (1890). Ypsilanti
Nesnaj is een Indo-Europese njai. Ze ziet er niet echt Europees uit, op een gegeven
moment beschrijft de verteller haar als „meer zuiver inlands dan een inlandse‟. 125 Yps
heeft niet veel op met Chinezen; van hen had ze herhaaldelijk aanzoeken gekregen, „maar
die had zij echter steeds met verachting en een grote mond vol scheldwoorden afgewezen.
Zij had zo‟n geweldige hekel aan dat volk; zij had er een afkeer van als de
mohammedaan van het spek, dat de Chinezen eten‟. Overigens vond ze Europeanen ook
maar niets, die waren alleen goed voor het geld, net als de Chinezen. Ze vond het wel
jammer dat ze zo‟n afkeer had van Chinezen. Als ze die kon overwinnen, kon ze veel
geld krijgen. Daarvan kon ze de schulden van haar moeder betalen aan haar vriendin,
„een hoogst gewone inlandse vrouw‟. Later overwint Yps inderdaad haar afkeer en kan
haar moeder haar schulden afbetalen.126
I. Groneman heeft het in zijn Uit en over Midden-Java, Onuitgegeven en uitgegeven
Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche belangen (1891) over
„mindere Europeanen en inlandsche kinderen‟ die hun brood zoeken, omdat ze niets
beters kunnen vinden, „als opiumsmokkelaars of klandestiene speelbankhouders, in dienst
van Chinezen; als huurkoetsiers in javaansche kleeding (uit schaamte) en erger, terwijl
half-europeesche moeders hun dochters verkoopen aan al of niet gehuwde Mongolen of
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aan wier er tot bijzit van gediend wil zijn en brood wil geven voor maagdelijk of
vrouwelijk schoon‟.127
De Javaan raakt zijn hele oogst kwijt aan zijn „mongoolse vriend‟, observeert de
briefschrijver. Zelfs het dorpshoofd heeft schuld bij hem, en de Chinees weet juist op „t
etensuur bij hem in te vallen. Het dorpshoofd heeft een goed huis en een knappe
aankomende dochter, wier batikwerk alleen al de kost wel waard zou zijn. Later zal zij
misschien ook wel zijn bijzit zijn, denkt de briefschrijver. Hij vermoedt dat ze goed
behandeld zal worden, want de Chinezen weten dat een goed arbeider zijn loon waard is.
De dochter van het dorsphoofd zal niettemin haar vrijheid verloren hebben „in een land,
waar de slavernij al lang wettelijk is afgeschaft‟.128 Hij voegt eraan toe: „Misschien zal zij
later haar kindertjes als vuile peranakan-chineesjes zien opgroeien, in dienst van hun
vader; maar zij zullen hun moeder eens te eten geven, als deze van ouderdom volstrekt
niet meer werken kan‟.129 Het is moeilijk uit te maken of zijn opmerking negatief dan wel
positief bedoeld is.
„‟t Was maar een baboe‟ is een verhaal in de verzameling verhalen van Thérèse
Hoven, In sarong en kabaai (1892) en wordt verteld op een kinderlijk naïeve toon.
Waarschijnlijk probeert de verteller door de ogen van de hoofdpersoon te kijken. Dat is
Sima, die toen ze heel klein was in het huis van een Chinees woonde die ze Pa noemde.
Maar met Chinees nieuwjaar kregen de andere kinderen geborduurde zijden baadjes en
zagen er prachtig uit, terwijl zij altijd gewone katoenen baadjes droeg en een gewone
sarong. Daaruit concludeerde Sima dat Pa haar vader niet was.130
Toen ze een jaar of twaalf was, nam de vrouw van de Chinees haar naar het grote
huis van de majoor der Chinezen. Daar zag ze zo veel goud en diamanten als ze nooit
eerder bij elkaar gezien had. De vrouw van de Majoor Chinees was al oud, maar toch
droeg ze veel juwelen en zag ze er schitterend uit in haar geelsatijnen kleren, en haar
dochters waren ook heel mooi. Sima werd baboe van de jongste dochter, Futsie. Sima
bleef voor haar werken ook toen Futsie al getrouwd was. Haar man, Hoan-Si-Tho, was
altijd heel lief voor Sima en gaf haar dikwijls geld om een baadje te kopen.
Op een dag riep hij haar bij zich en zei: „Hoor eens Sima, ik heb je wat te zeggen.
Futsie is heel mooi, maar jij bent mooier, jij bent zoo mooi als de sterren en Futsie is net
als de bleeke maan en ik houd meer van de sterren. „t Groote huis, dat is voor Futsie,
omdat zij de maan is en de bijgebouwen, die zijn voor de sterren en omdat jij de mooiste
ster bent, mag jij er „t eerst in‟.131 Hij vroeg haar om zijn vrouw te worden, omdat zij de
ogen had van een koningstijgerin, terwijl Futsies ogen als die van een koe waren. HoanSi-Tho beloofde Sima haar mooie baadjes geven net als Futsie. Maar toen ze diamanten
vroeg, zei Hoan-Si-Tho dat hij haar die niet kon geven. Hij kon haar wel goud geven. Ze
mocht ook niet meegaan naar de grote feesten, omdat ze niet in het grote huis woonde.
Op een dag wilde Futsie haar slaan. Sima verstopte zich in de achtergebouwen en HoanSi-Tho kwam haar zoeken. Hij noemde haar zijn papegaaienkuifje en zijn rijstdiefje en
zijn dauwdruppeltje, maar Sima liep weg.132 Op haar vlucht viel ze flauw, waarna ze in
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huis werd genomen door een „vriendelijke blanke heer‟.133 Ze droeg een mooie sarong en
een wit baadje, net als de njonja‟s blanda en ze had eigenlijk evenveel in huis te zeggen,
als Futsie bij Hoan-Si-Tho. Nu was ze zelf een maan. Maar later vindt de heer „de zon‟:
een Europese vrouw. Sima trouwt met de jongen van de blanke officier maar krijgt geen
kinderen, waarop haar man haar verlaat voor een andere Javaanse. Sima gaat naar de
kampong opsir, waar de Nederlandse officieren wonen, en begluurt de officier en zijn
gezin. De volgende ochtend wordt ze dood in hun tuin gevonden.
De plaats van gebeuren in Pàh Troeno (1901) door Boeka is het dorp Toenggah,
waar het gezin van Troenokromo woont, hier meestal Pàh Troeno genoemd. Door
toedoen van Chinezen en van dessahoofden die onder invloed staan van de Chinezen gaat
het gezin ten gronde. Troeno‟s vrouw, Bohsainum is vroeger tandak (danseres) geweest
en „als zoodanig‟ schoof ze. 134 Om aan geld voor opium te komen verhuurt ze hun
dochter Kasira aan de njonja controleur. Om zijn verdriet te onderdrukken begint Troeno
ook opium te schuiven. Zijn vrouw werkt af en toe samen met hun andere dochtertje op
de koffieonderneming. Op een dag verdwijnt Kasira. Als ze na een lange tijd weer
thuiskomt vertelt ze dat een oude vrouw, die onder de bedienden van de Hollanders met
opschik en sieraden vent, haar op zekere middag met allerlei fraaie beloften heeft
meegetroond naar een huis waar ze is gebruikt „tot botviering der vuige lusten van een
laaghartigen Chinees‟.135 Dat is een ramp, want morgen zal de gehele dessa weten dat zij
de bijzit is geweest van een Chinees en geen nette jongeling zou haar meer tot vrouw
willen nemen. Kasira kon er alleen maar weg omdat ze werd weggejaagd door de vrouw
van de Chinees.
Chinezen zijn in het dorp niet welkom. Als een dorpeling zijn schuld niet kan betalen, doet de Chinees een bod op de oogst van de „tegals‟ (droge akkers) van de persoon,
uiteraard voor een spotprijs. „Chineezen brengen ongeluk,‟ menen de dorplingen, ook al
omdat ze op meisjes vallen. De loerah, die bemiddelt bij het werven van mooie meisjes
voor Tan Tiauw, de pandhuispachter, probeert Pàh Troeno ertoe over te halen Kasira af te
staan, maar Pàh Troeno heeft daar geen oren naar, ook al is zijn dochter „gevallen‟.
Even gaat het goed met het gezin, totdat er een regel is dat alleen vrouwen die op de
koffieonderneming arbeiden daar mogen werken. Bovendien wordt de hele ketelaoogst 136 van Pàh Troeno gestolen. Iemand komt namens Tan Tiauw een voorschot
aanbieden aan Pàh Troeno. Dat slaat Pàh Troeno af. Maar zijn vrouw heeft een ander idee:
de Hollandse opziener van Kali Bidji heeft belangstelling voor Kasira. Dan denkt Troeno:
„Al bleef het in zijn oog eene laatste wanhopige daad om zijn kind aan een Hollander te
geven, toch moet hij erkennen, dat het thans bepaald eene uitkomst zou zijn.
Honderdmaal beter was het voor het meisje, de bijzit te zijn van een Hollander, die in een
God geloofde dan te moeten dienen ter voldoening van de lusten van een Chinees met
zijnen duivelachtigen godsdienst‟. 137 De moeder is het eigenlijk alleen om het geld te
doen, ze hoopt „een aardig melkkoetje te maken van het huishoudsterschap van hare
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dochter‟.138 Ze wordt daar later in teleurgeteld, want de opziener verbiedt Kasira geld af
te geven aan haar moeder. De opziener betaalt 30 gulden voor Kasira, en haar zusje wordt
uitgehuwelijkt voor 40 gulden. 139 Zo zijn beide meisjes veilig voor de Chinese
pandhuispachter.
In deze roman zijn het niet alleen de Chinezen die ervan beschuldigd worden
meisjes te stelen van hun ouders. Ook de Arabieren krijgen het etiket opgeplakt van
vrouwenontvoerders. Als er een meisje weg is, zo zegt een bekende van Pàh Troeno,
vindt men haar gewoonlijk in de Chinese kamp, indien ze niet door Arabieren is
weggehaald. Pàh Troeno is hier zeer verwonderd over, en de ander vertelt dat Arabieren
geen goede mensen zijn, ze nemen meisjes mee en men vindt ze dan niet meer terug,
omdat ze naar een schip zijn gebracht en weggevoerd. 140 Hollanders worden ook
genoemd. Die zijn vooral dol op dansmeisjes. Op het einde van een feest ter ere van het
eindigen van de vastenmaand worden enkele meisjes door hen meegetroond, om te
verdwijnen in de duisternis.141
De slechterik in Een koffie-opziener (1903), ook van Boeka, is Tan Soen, de
eigenaar van de koffieplantage „Njolong Manis‟. Voor 80 gulden kocht hij het elfjarige
dochtertje van een vrouw, die huishoudster van een Hollander is geweest. Van hem had
ze dit dochtertje. Toen hij kwam te sterven kreeg ze een vrij grote som, maar het geld
raakte ze binnen korte tijd kwijt „zooals dat gewoonlijk gaat‟, niet alleen door mannen die
de vrouw naliepen en zo lang haar minnaars werden, maar ook door Chinese vrouwen
„die haar tot spelen wisten over te halen‟ en nadat zij haar hartstocht voor het spel hadden
opgewekt, haar vervolgens „onbarmhartig plukten‟.142
Na een paar dagen liep het meisje weg, „nadat de bedienden haar den ganschen
nacht hadden hooren gillen en schreeuwen‟. 143 Ze was naar het huis van haar moeder
teruggegaan. De Chinees zocht haar daar, maar het kind wilde niet mee. De Chinees ging
naar de wedono en die liet moeder en kind arresteren, omdat de Chinees ze had
beschuldigd van diefstal. Hij had zelfs de nummers van de bankbiljetten. Dat waren
natuurlijk de tachtig gulden die ze had gekregen voor haar dochtertje. De Chinees won de
zaak en de moeder werd veroordeeld tot drie maanden dwangarbeid. Het meisje wist niets
beters te doen dan met de Chinees mee te gaan naar huis. Na haar straf kwam de moeder
regelmatig haar dochter bezoeken „en dan van haar heer en meester eenig geld te
vragen‟.144
Het moge duidelijk zijn dat in de ogen van Boeka‟s verteller Chinezen alleen maar
woekeraars en meisjesdieven zijn:
Een chinees, niemand of niets ontziende, zou er beter bij varen, naarmate zijn
schuldenaar het meer tegenliep. Juist daardoor kreeg hij hem zekerder in zijne macht,
zelfs niet terugschrikkend om afbetaling in natura in den vorm van menschenvleesch te
eischen. Want wat anders, dan vermomde slavenhandel en kinderroof is het bij zich in
huis nemen voor zijn gemak en wellustig genoegen van het lieftallig dochtertje van zijn
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slachtoffer, om later als de vader het geleende, reeds vervierdubbeld door opgeloopen
woekerrente niet kan aflossen, het kind tegen contante betaling aan een zijner
rasgenooten voor eigen gebruik of voor handel of export te verkoopen?145

De Chinees in het verhaal „Uitersten‟ (1909) van Carry van Bruggen is een heel
ander type dan de Chinezen in Boeka‟s romans. Hij krijgt in het verhaal geen naam. „Het
fijne Françaisetje‟ op wie hij verliefd raakt heet Blanche. De zeventienjarige Blanche was
in een klein, vredig dorp in Frankrijk opgegroeid maar haar ouders hadden een woning in
Singapore. De Chinees had in Parijs gestudeerd en wordt beschreven als een „bizonder
mooie jongen, slank als een Europeaan, z‟n gezicht mat-blank en rose-blozend‟. De
kapitein wist te vertellen dat hij een Mandarijnenzoon van hoge, oud-Chinese adel was.
De twee jonge mensen zagen elkaar iedere dag aan tafel en ‟s avonds op de dekwandeling
na het diner. Pas de vierde dag voordat de het schip Singapore zou bereiken, sprak hij
haar aan. Het was voor de tweede keer dat ze een Chinees ontmoette. Ze had eerder op
een tentoonstelling een Chinees gezien, maar ze was bang voor „dien hoekig-houtigen,
gelen man met z‟n sluiken vetten haarstaart, sluipend op zwarte met paars-zijden draken
bestikte viltschoenen‟. 146 Van de kloosternonnen die haar hadden opgevoed had ze de
nodige ideeën over de Chinezen overgenomen die maakten dat zij hen als „eindeloos-ver
en oer-geheimzinnig‟ zag. Ook deze student beangstigde haar lichtelijk, omdat hij zulke
„mystieke ogen‟ had, en omdat hij toch een Chinees was en uit dat verre, geheime land
kwam, maar tegelijkertijd trok dat haar juist aan. Op de laatste nacht voor het einde van
hun reis kust hij haar „heel zacht en zonder hartstocht en zonder haar hevig te omvatten'
en dat ervaart ze als „des levens opperste zaligheid‟.147 Het is een heel gevoelig, bijna
etherisch verhaal, dat eindigt met de suggestie van de vertelster dat de geliefden zich in
zee gestort hebben. De tegenstelling tussen de kleine, fijne Chinese student en de bonkige
Chinees van de tentoonstelling met zijn vette haar is belangrijk: de lezer moet zich
kunnen inleven in de gevoelens van de Française, en de jonge Chinees ook aantrekkelijk
vinden. Door hem af te schilderen als bijna Europees trekt ze hem als het ware in de
binnengroep van de Nederlandse lezer.
De ik-vertelster in Liefde en wraak eener Creoolsche op Java (1920) door Kepingin
is geen volbloed Chinese, maar een mix van allerlei bevolkingsgroepen die stuk voor stuk
aan een stereotype beantwoorden waar seks een belangrijk element van is. Toch wijt ze
de „demonische lust‟ in haar persoon en wezen hoofdzakelijk aan haar moeder, die was
voortgesproten uit het huwelijk tussen een totok Hollander met een „zoogenaamde
Chineesche nonna‟. Deze nonna was op haar beurt dochter van een naar Java
geëmigreerd Chinees en een Javaanse vrouw, hetgeen de „cynisch-wellustige aard van
den Mongool‟ paarde aan het „natuurlijke animalisme‟ in het geslachtsleven van de
Javaanse. De ik-figuur leidt vanaf het begin van haar puberteit een „onbeteugeld,
wellustig leventje‟. Ze krijgt haar arts zo ver dat hij zwicht voor haar charmes – we
krijgen niet de indruk dat ze daarvoor veel moeite moet doen, hoewel ze zegt dat ze een
„krijgslist‟ heeft moeten aanwenden – en zich „met hart en ziel wijdt aan het dienen van
haar verlangens‟. Ook met de luitenant-Chinees in Grissee kan ze het wonderwel vinden.
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Haar liefde voor haar vriendin Louise, met wie ze „zoo alleentjes onder elkaar, heerlijk
bijeen‟ kon zijn, uit ze in bewonderende woorden voor haar „schoone vormen‟.
In de Deli-roman Koelie (1932) van M. Székely-Lulofs speelt de Sundanese koelie
Saïma een belangrijke rol. Ze geeft zich aan Javanen, maar nog liever aan Chinezen, die
meer betalen. Van het geld dat ze krijgt, geeft ze niets aan Parman, de koelie aan wie ze is
toegewezen. Haar bereidwilligheid om zich te prostitueren met Chinese koelies komt een
van hen duur te staan: hij wordt door Javaanse koelies vermoord.
De kleine meisjes die klaargemaakt worden voor geile Chinezen in Jan Fuselier (S.
Franke 1934) zijn hierboven reeds genoemd. Maar Chinezen voelen zich niet alleen
aangetrokken tot kleine meisjes. In deze roman wordt in een fragment een vrouw
genoemd die de bron van begeerte is van een Chinese soldaat. Jammergenoeg is ze al
getrouwd, en dan nog wel met een Madoerees, een schrale, donkere, heetbloedige
Madoerees. De Chinese soldaat, klein en tenger, wordt gevonden in een ravijn met een
kriswonde tussen de schouders. Hij had zijn gouden ringen nog om zijn vingers, zijn
horloge nog om zijn pols. Hij was pas kort bij de compagnie. Hij woonde ergens in het
binnenland met zijn Javaanse moeder. Zijn moeder had hem altijd voorgehouden dat hij
Europeaan was omdat hij afstamde van een Europese vader. Dus hij had dezelfde rechten
als een blanke, als de Hollanders. Hij wilde ook net als de westerlingen behandeld
worden. Zijn vader was wel geen rasechte Europeaan geweest, maar een kruising van een
jongen uit de Jordaan en een vrouw uit Hongkong, maar die vader was Europees soldaat
geweest en zijn zoon was ook ingeschreven als Europeaan. Hij dacht dat hij niet
klinkender zijn Europese afkomst kon bewijzen dan door dienst te nemen, en wel bij een
Europese compagnie. Hij viel bijna in het niet tussen de forse blanke jongens uit Holland
en sprak nog slechter dan de Afrikaanse jongens.148 Hoewel hij erg zijn best deed om
door de anderen geaccepteerd te worden – hij voorzag de „Sinjo‟s‟ van allerlei
lekkernijen en trakteerde de Europeanen op drank en vrij roken – bleef hij de Chinees, het
mikpunt en de zondebok. Hij zou dat allemaal wel te boven komen, hij was pienter
genoeg: „het druppeltje chinees bloed in zijn aderen waarborgde het taaie
uithoudingsvermogen, dat noodig is om moeilijkheden te boven te komen‟. Maar hij was
wat de verteller noemt „een lekkerpieper‟. Hij had een ware honger naar vrouwen, en
altijd naar de vrouw van een ander.149 Zo werd hij onder andere verliefd op Nadjito, de
vrouw van de Madoerees. De Madoerees zat avond na avond tussen het kreupelhout van
het ravijn om de soldaat en zijn vrouw te bespioneren en op het juiste moment toe te slaan.
En dan gaat het „vanzelf‟; de kris is een wichelroede, wanneer de Chinees nadert zal ze
getrokken worden naar de schouders van de Chinees en de Madoerees hoeft maar te
volgen.150
Van Chinezen moet men profiteren, en dat doet An dan ook. Over haar wordt
terloops verteld in Het land van herkomst (1935) van E. du Perron. An is een halfbloed
prostituee die geheel voor inlandse doorging, maar ze was zich wel degelijk bewust van
het Europese bloed dat door haar aderen stroomde. Ze voelde zich daardoor
vriendschappelijk aangetrokken tot de familie Ducroo. An is niet altijd prostituee geweest,
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ze was een paar maal met een inlandse man getrouwd geweest, maar ook wel eens met
een planter meegegaan om hem enige tijd als njai te dienen; zij was ook „zo vrij van
geest‟ om met Chinezen mee te gaan, maar liet deze extra betalen.151
De roman Halfbloed (1946) van Johan Fabricius doet sterk denken aan Victor Ido‟s
De paupers (1915). In beide romans speelt een Indo de hoofdrol. In De paupers heet hij
Boong, in Halfbloed heet hij Boeng. Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk gesteld, vinden
beiden Chinese meisjes aantrekkelijk, al heeft Boeng het meer voor rijpe vrouwen. De
Chinees Tan Tsjoen Lin speelt een belangrijke rol in de roman. Boengs grootmoeder haat
de Chinees, niet omdat hij Boengs ex-vriendin, Lien, onderhoudt, maar omdat hij een
gevaar is voor Boengs jongste zusje, Non. De oude vrouw mompelt allerlei
scheldwoorden als ze „de oude vadzige Chinees met z‟n glundere spleetoogjes‟ in zijn
rood glimmende Mercedes „met voorname geruischloosheid‟ het pleintje waar ze aan
wonen ziet oprijden.152 Boengs andere zusje, Rosa, is steeds in gezelschap van rijke jonge
Chinezen of van zorgeloos pretmakende, goed verdienende Hollandse jongelui.153 Boengs
ex-vriendin vindt Tan „„n smerige ouwe aap‟154 en Boeng refereert aan hem als „dat gele
zwijn‟.155 Maar Rosa denkt dat de relatie met de oude Chinees Lien geen windeieren zal
leggen: „Als ze „m eerst goed vast heeft zal ze wel zorgen, dat hij een steenen huis voor
haar koopt en juweelen en de rest. En als ze dan alles heeft wat ze wil, zal [ze] hem op
een dag wel eens den bons geven‟. Op het eind van het verhaal maakt Non klaarblijkelijk
een afspraak met de oude Tan om met hem naar bed te gaan in ruil voor geld, waarmee
Non haar andere broer uit de gevangenis wil halen. Boeng vermoordt Tan.
In de eerste plaats zal hier gekeken worden hoe het beeld is van de niet-Chinese vrouwen
van de Chinese mannen, waarna en passant de representatie van de Chinese mannen aan
de beurt komt.
De meeste vrouwen en meisjes, of ze nu Javaans zijn of Indo-Europees, geven zich
niet aan Chinese mannen uit liefde, maar om geld. Dat is het geval met de rubberkoelie
Saïma in Koelie, de „soendel Tjina‟ Njai Sarina en Tokina in Njai Sarina en in zekere zin
ook Sima in In sarong en kabaai, en dat geldt eveneens voor de Indo-Europese meisjes
Yps in „Nummer elf‟, Lien in Halfbloed en An in Het land van herkomst. Jonge meisjes
die niet zelf over hun lot kunnen beslissen, worden ofwel verkocht aan Chinezen, zoals
bijvoorbeeld de dochters van de „half-europeesche moeders‟ in de brief van Groneman
overkomt, of ze worden aan een Chinees afgestaan door hun ouders als aflossing van hun
schuld. Toch is daaraan een voordeel verbonden, observeert Groneman: als ze oud zijn en
niet meer kunnen werken, worden ze door hun kinderen, „vuile peranakan-chineesjes‟,
onderhouden. Er zijn ook Chinese mannen die Javaanse meisjes laten ontvoeren, meestal
met een trucje. In Pàh Troeno wordt een inlandse oude vrouw genoemd die Kasira,de
dochter van Pàh Troeno, met allerlei mooie beloftes heeft meegenomen en overgeleverd
heeft aan een Chinees, en haar op die manier blootstelt aan diens „vuige lusten‟. Dat
gebeurt ook met Baboe Dalima, maar in haar geval is het de opiumsmokkelaar
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Singomengolo die haar met een vals bericht zover krijgt dat ze in de buurt komt van een
schuilhut waarin de aterling Lim Ho zich ophoudt, die haar verkracht.
Moeders staan wat toegankelijker tegenover het idee dat hun dochter met een
Chinees meegaat. Maar hun gaat het ook om het geld. Dat zien we bij Yps‟ moeder en bij
Bohsainum, de moeder van Kasira, en bij de moeders van de kleine meisjes die door „de
nonna‟ worden voorbereid op seksuele omgang met Chinese mannen. De moeder van het
Indo-Europese meisje dat voor 80 gulden is gekocht door een Chinees komt, nadat ze drie
jaar dwangarbeid heeft gedaan waartoe ze door toedoen van de Chinees is veroordeeld,
regelmatig bij haar dochter om van „haar heer en meester‟ geld te vragen. Hoe of het ook
zij, bijzit zijn van een Chinees schijnt rampzalig te zijn voor het meisje en voor haar
ouders, want dat vernietigt de hele toekomst van het meisje: nu zal geen enkele nette man
haar tot vrouw willen.
Sima is een bijzonder geval. Voor haar zijn koosnaampjes, goud, mooie kleren en
wonen in een bijgebouw niet genoeg: zij wil diamanten hebben en in het grote huis
wonen. Maar het liefste van alles wil ze toch bij de blanke officier wonen. Van Sima‟s
kant is het echte liefde – Sima zegt dat ze een afschuw voor de blanken heeft, „behalve
voor dien eenen, dien ze zoo lief had gehad‟.156 Ze heeft ook veel met hem meegemaakt,
want ze is hem achterna gegaan toen hij in Atjeh gewond raakte. Daardoor meent ze dat
ze eigenlijk meer rechten op hem kan laten gelden dan zijn Europese vrouw. Maar dat
laat ze niet blijken. Het enige dat ze doet dat als protest kan beschouwd worden is dat ze
bij wijze van afscheid van de officier de foto van haar concurrente verscheurt.
Het algemene beeld van de Javaanse en Indo-Europese vrouwen is dat ze
gemakkelijk zijn. De meesten houden het niet bij één „heer‟. Ze zijn ook niet erg
kieskeurig wat de afkomst van de mannen betreft. Om terug te komen op Sima: ze is eerst
bijvrouw van een Chinees, daarna njai van een Europeaan en tenslotte trouwt ze met een
Javaan. En ook dat gaat niet goed, niet omdat Sima niet krijgt wat ze verlangt, maar
omdat ze haar man teleurstelt, die graag kinderen had gehad om hem te helpen bij zijn
werk. Hij verlaat haar dan ook, net als de karbouw van Pa-Sidin die pas kleintjes kreeg
toen hij gepaard werd met een andere vrouw-buffel, legt de vertelster uit.
Met het zedelijk gedrag van de vrouwen zit het dus op het eerste gezicht niet goed.
Aan de andere kant betreft het vrouwen die op geen enkele andere manier in hun
levensonderhoud kunnen voorzien dan door als njai te dienen of zich te prostitueren,
zoals Saïma, de rubberkoelie, en de vrouwen die voor „soendel Tjina‟ doorgaan. Als hun
zelfs dat niet meer rest, kiezen ze voor de dood, zoals Sima doet, al laat Thérèse Hoven
het wel uitschijnen dat het bij Sima om liefdesverdriet gaat. Sima bad dat ze gauw zou
sterven, maar eerst wilde ze de blanke heer en Futsie nog eens zien. De laatste bleek
reeds gestorven te zijn, toen zij Hoan-Si-Tho een zoon had geschonken. „En Sima dacht,
dat Futsie zeker van verdriet was gestorven, net als zij ‟t nu ging doen‟. 157 Daarna zag ze
haar vroegere heer die heel gelukkig was met zijn gezin en aan haar niet meer dacht.
„Arme Sima, niemand had haar noodig!‟, roept de vertelster uit.158
Op het gedrag van de Europese vrouwen is niets aan te merken, al heeft de resident
die Piong Pan Ho een reprimande geeft het wel over „Europeesche bijzitten‟ van de
Chinezen, niet in Semarang waar Piong woont, maar in Soerabaja („Men had die
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aardigheden op Soerabaja begonnen‟). Anneke, die Piong Pan Ho eigenlijk wel mag, gaat
niet in op zijn avances, al biedt hij haar een goed leven aan. Blanche voelt pure liefde
voor de Chinese student die ze op de boot ontmoet. Dat is heel wat anders dan wat over
de „Creoolse‟ gezegd wordt. Zij spant de kroon wat betreft seksuele uispattingen. Het
beeld dat de schrijver wil opwekken is waarschijnlijk dat hoe gemengder het bloed is, hoe
losbandiger een vrouw zich gedraagt. De term „creool‟ is volgens Kathleen Gyssels,
imagoloog, uiterst „slippery‟ en kan van alles betekenen; in alle gevallen wordt het woord
geassocieerd met „the impure and the mentally insane, the decadent and “queer”‟. 159 Dat
schijnt ook in deze roman het geval te zijn. De „Creoolse‟ probeert niet alleen iedere man
te verleiden die ze aantrekkelijk vindt, maar besteedt ook veel aandacht aan haar mooie,
welgevormde vriendin Louise, met wie ze „menig uurtje in de logeerkamer heerlijk bijeen
[kon] zijn, ondertussen elkaars schone gestalten bewonderend‟.160
Het beeld van de niet-Chinese en vooral inlandse en Indo-Europese vrouwen is
eenduidiger en stereotypischer (gemakkelijk, amoreel, belust op geld – hoewel er nooit
bij gezegd wordt dat zij in veel gevallen gedwongen zijn geld te slaan uit hun situatie)
dan dat van de Chinese vrouwen. En terwijl de beschrijvingen van de Chinese vrouwen
zeer uiteenlopend zijn, worden de Chinese mannen in bovenstaande literaire teksten over
één kam geschoren: ze zijn zonder uitzondering gemene en laaghartige aterlingen, of ze
nu bami-Chinees zijn of handelaar. Ze maken misbruik van hun machtspositie, die
bepaald wordt door de hoeveelheid geld dat ze bezitten. En als het met geld niet lukt,
weten ze wel andere middelen om het meisje te bezitten. Dit lot treft uitsluitend nietChinese meisjes. Er wordt over de Chinese mannen zeer stereotypisch geschreven: het is
allemaal één pot nat.
4.6.4.3. De schraapzuchtige oude heks en de toegewijde moeder in Uit de
Indo-Chineesche samenleving (J.W. Young 1895)

Het verhaal „Lim Goan Soei, een benadeelde erfgenaam‟ begint als Lim Tik Soen met
een stoomboot uit China komt. Volgens de klassieke manier maakte hij al gauw carrière.
Lim kocht een hutje gemaakt van petroleumkisten en verpakking en zocht een vrouw om
op het huis te passen en voor hem te koken. Voor ƒ 100 kon hij een peranakan-vrouw
krijgen, Tan Ing Nio, een dochter van een Inlandse moeder. Zulke vrouwen waren zuinig,
maar ze waren ook minder trouw, „alsof ze van de moeders overnamen de gewoonte bij
de Inlandsche vrouwen om telkens van man te verwisselen‟.161 Een ander nadeel dat ze
ontleenden aan hun afkomst was dat ze de neiging hadden om over de man de baas te
spelen. Omdat deze meisjes zich alleen bij bijzondere gelegenheden op straat begaven,
probeerde Lim een glimp op te vangen van zijn toekomstige bruid tijdens het
zogenaamde Gravenfeest, als ze hielp met het schoonmaken van de graven van de familie.
De Javaanse moeder was niet zo gelukkig met het idee Lim als schoonzoon te
krijgen, ze had liever een Indo-Chinees als echtgenoot van haar dochter, vanwege het
eten, de gehoorzaamheid van haar dochter aan haar man – of liever gezegd het gebrek
daaraan – en ook was ze bang dat Lim „waterschuw‟ was. Alles kwam echter voor elkaar
dankzij de buurvrouw, die een goed woordje voor Lim deed. Er werd een tussenpersoon
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gezocht die het aanzoek overbracht, en toen volgens de voorspelling de verbintenis
gunstig werd geacht, kon het huwelijk plaats vinden.
Het jonge koppel was gelukkig met elkaar, zij openden een winkel en deden goede
zaken, maar een zwangerschap bleef uit. De huwelijksvoorspelling werd opnieuw
bestudeerd. Nu bleek dat de fout schuilde in het geboorteuur van Ing Nio. Toen hij te
weten kwam dat zijn vrouw, als hij niet thuis was, jonge mannen ontving in de winkel,
verliet Lim het huis. Zijn bezittingen schonk hij aan zijn overspelige vrouw.
Lim ging samenwonen met de inheemse Sarina, die hem weldra twee kinderen
schonk, een zoon, Goan Soei, en een dochter, Goat Nio. Tan Ing Nio werd de minnares
van een schatrijke jongeling die haar overstelpte met geschenken. De hele dag deed ze
niets anders dan zich optutten. Haar uiterlijk trok nieuwe aanbidders, die ook niet om
geld verlegen zaten. Zo vergaarde ze een aardig fortuin – en kreeg ze een slechte
reputatie. Maar hoe ouder ze werd, hoe eenvoudiger ze ging leven. Van de wufte vrouw
van voorheen, was ze een schraapzuchtige oude heks geworden.
Nadat Sarina en Lim Tik Soen waren overleden, nam Ing Nio de beide wezen in
huis. Iedereen prees de vrouw voor haar barmhartigheid. Maar liefdadigheid was Ing
Nio‟s doelstelling niet. Zij behandelde de kinderen slecht. Ze moesten vernederend werk
verrichten: naar de markt gaan, de tuin aanvegen, water dragen, koetsier zijn – daarvoor
neemt men immers een inlander – en ze kregen bijna niets te eten.
Tan Ing Nio wilde graag een tweetal slaven meer in huis hebben en besloot de
jongelieden in het huwelijk te doen treden. Alle vier kwamen ze bij haar in huis. Maar de
man van Goat Nio, een totok, was niet zo gedwee als Tan Ing Nio gedacht had. Hij had
goede vooruitzichten op een baan en zorgde ervoor dat hij en zijn vrouw ergens anders
konden wonen, ook al lukte dat niet zonder hevig protest van Ing Nio.
Toen Tan Ing Nio stierf liet ze geen testament na. Er kwam een ingewikkelde en
langdurige procedure op gang. De Boedelkamer werd van alle details op de hoogte
gebracht. Naar het Chinese gebruik dat alleen zonen erven, was Goan Soei de enige
erfgenaam. Maar, zo redeneerde een Chinese procureur, die zich al meerdere keren
verrijkt had aan de procedure, Goan Soei was geen echte zoon van Tan Ing Nio en was
naar Hollandse begrippen dus ook geen erfgenaam. Het werd een toeloop van advocaten,
want ook familieleden en zelfs een zoogbroeder van Tan Ing Nio die tijdens haar leven
nooit iets van zich lieten horen namen ieder een advocaat, en nog steeds was het niet
duidelijk welk recht moest gelden, het Chinese of het Europese. Volgens de Chinese wet
kon een Chinese vrouw niets bezitten en dus ook niets nalaten. In dat geval kwam alles
toe aan de staat. Aan het slot van het verhaal is het einde van het proces nog steeds niet in
zicht, maar blijkt dat de Europese zaakgelastigde, die het beheer kreeg over de fondsen en
het onderhoud van de percelen, al de hem toevertrouwde fondsen „in zijn eigen vermogen
opgelost‟ heeft. Uiteindelijk bezat Goan Soei zelfs te weinig om de kosten voor de
eredienst voor de dode vrouw te betalen. De familieleden moesten hun inhaligheid
bekopen met de dood: daar zorgde de geest van Tan Ing Nio voor.
Si Sing Nio, de heldin in het verhaal „De gelofte van Si Sing Nio‟ is de vrouw van Si Kim
Liang, die in een van de voorname straten van de Chinese wijk te Semarang woont.
Onder zowel Chinezen als Europeanen was hij een man van betekenis. Hij nodigde
hoofdofficieren en hoofdambtenaren van het Gouvernement uit op feesten bij hem thuis
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en als er eens een „mutatie‟ 162 plaatshad kocht hij tot aandenken de duurste
meubelstukken of fraaiste paarden.
Zijn echtgenote Si Sing Nio stond op vertrouwelijke voet met de dames van de
officieren.163 Zij deed ze genoegen met Chinese gerechten en medicamenten. Af en toe
reed ze in haar fraaiste équipage naar haar Europese vriendinnen. Zelfs naar haar Chinese
vriendinnen ging ze nooit te voet, ook al woonden die vlakbij. Ze liet zich altijd
vergezellen door een groot gevolg van vrouwen, die voor haar een parasol, een gouden
beteldoos, een gouden spuwpot en andere benodigdheden droegen. Kortom, ze was
gewend aan een luxueuze levensstijl.
Toen er ter plaatse een koortsepidemie heerste, werd ook haar zevenjarig zoontje
ziek. Het recept van de tempel hielp niet en de Chinese medicijnmeester was niet bij
machte de koorts te doen dalen. De Europese arts die uiteindelijk geroepen werd was
verontwaardigd omdat de ouders zo lang gewacht hadden en zei dat ze niet mochten
rekenen op genezing. Bij het horen van de slechte tijding viel Si Sing Nio in zwijm. Toen
ze bijkwam, scheurde ze zich de kleren van het lijf. Ze beloofde de god Sam Po Kong dat
ze op zijn jaarfeest blootshoofds en blootsvoets in de kleding van de armen aan de
processie deel zou nemen. Ze zou als teken van haar onderdanigheid voor het paard van
Sam Po Kong een bosje gras meedragen en, zoals een stalbediende, het touw vastpakken
waaraan het paard geleid werd.164
Het jongetje werd inderdaad beter. Iedereen was benieuwd of Si Sing Nio haar
gelofte zou nakomen. De Europese dames, die hoorden wat de gelofte inhield, konden
zich wel voorstellen, dat een moeder zich, „al is ze dan ook slechts een Chinese‟,165 op
een moment van zware beproeving tot zulk een dure plicht verbinden kon, maar
twijfelden er zeer aan of ze die ook zou nakomen. Si Kim Liang maakte zich zo bezorgd
162
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over het welzijn van zijn vrouw dat hij probeerde de optocht niet te doen plaatshebben,
maar de assistent-resident zag geen enkele reden om die te verbieden.
De dag van de optocht brak aan, en Si Sing Nio volbracht de wandeling naar de grot.
De terugtocht kon ze echter niet tot een goed einde brengen. Na twee maanden was ze
voldoende hersteld om haar vriendinnen op een picknick te trakteren. Het verhaal kent
een gelukkig einde als de zoon van Si Sing Nio, die een „dofheid van geest‟ had
overgehouden van zijn ziekte, helemaal genas, bijzondere intellectuele gaven aan de dag
bleek te leggen en trouwde met een meisje uit een gegoede familie in Soerabaja. Iedereen
was het erover eens dat dit kwam omdat zijn moeder zulk een zware gelofte gestand had
gedaan. Si Sing Nio werd als voorbeeld gesteld door vrouwen die hun dochters onderricht
gaven in de vrouwelijke zeden.
Tan Ing Nio en Si Sing Nio verschillen nog meer van elkaar dan Kim en Yum, de twee
Chinese njais in Hans Tongka‟s carrière (Dé-lilah 1898), met wie wij later zullen
kennismaken. Tan Ing Nio heeft een inlandse moeder. Ze komt uit een zeer bescheiden
milieu; om haar te trouwen is slechts een gering bedrag aan bruidsgeld nodig. Ze neemt
ook genoegen met een zeer eenvoudig onderkomen. Hoewel niet vermeld wordt uit welk
milieu Si Sing Nio afkomstig is, mogen we aannemen dat ze uit een gegoede familie
komt, omdat ze trouwt met een bemiddeld man die niet als eenvoudige klontong is
begonnen maar als leverancier van voedingsmiddelen voor het garnizoen carrière heeft
gemaakt. Tan Ing Nio is kinderloos en neemt de kinderen van haar ex-man alleen in huis
om goedkope bedienden te hebben, terwijl Si Sing Nio haar enige zoon met toewijding
verzorgt. De promiscuïteit die Tan Ing Nio aan de dag legt is Si Sing Nio totaal vreemd.
Het enige dat de twee vrouwen met elkaar gemeen hebben is dat beide van een luxueuze
levensstijl houden, die Tan Ing Nio opgeeft als ze besluit – de reden daarvan kennen we
eigenlijk niet – heel zuinig gaat leven. Ook Si Sing Nio wil voor één dag van alle luxe
waar ze aan gewend is, afstand doen. Haar bedoeling is duidelijk: op die manier wil ze
haar dankbaarheid uiten aan de grote Sam Po voor het herstel van haar enige kind. Tan
Ing Nio schijnt geen enkele vriendin te hebben, Si Sing Nio daarentegen heeft er vele, en
niet alleen Chinese.
De schrijver schijnt het verhaal van Tan Ing Nio te hebben gebouwd rond het
probleem van de rechten, speciaal van het bezittings- en erfrecht van de Chinese vrouw,
de ingewikkelde procedures van de Chinese Boedelkamer en het machtsmisbruik door
advocaten en zakengelastigden, Chinese zowel als Europese, die allemaal een graantje
mee willen pikken en voordeel willen trekken uit een lastige situatie. Het verhaal van Si
Sing Nio laat zien hoe Chinezen zich aanpassen ook wat hun geloof betreft; ze willen
vertrouwen hebben in de westerse geneeskunde en zijn bereid die geldelijk te waarderen,
maar blijven daarnaast vasthouden aan hun eigen geloof. Hun pad is er een die zich
slingert tussen de westerse en de Chinese tradities. En de Javaanse, want Si Sing Nio
kauwt sirih (betel), een inlandse gewoonte.
Er is geen eenduidig beeld van de Chinese vrouw te zien in deze verhalen van J.W.
Young, maar we zouden wel kunnen zeggen dat beide vrouwen weten wat ze willen,
hoewel hun doel voor ons, lezers, niet altijd te vatten is, en dat ze hun voornemens ook
ten uitvoer durven te brengen. Ze tonen wilskracht en sterkte.
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4.6.4.4. Kim en Yum, de verstoten njonja’s besaar in Hans Tongka’s carrière
(Dé-lilah 1898)

De hoofdpersoon in de tweedelige roman Hans Tongka‟s carrière van Dé-lilah is de
Duitser Hans Tongka, die als twintigjarige jongeman zijn ouders en vele broers en zusters
vaarwel zegt en naar Deli vertrekt. Daar komt hij als assistent te werken bij Barend
Vonck, de eigenaar van een tabaksplantage. Hij maakt meteen al kennis met Kim, die
reeds zeven jaar Voncks njai is. Vonck stelt haar op de volgende manier aan Tongka voor.
Deze chineesche vrouw is mijn huishoudster, dat wil zeggen, dat ik met haar in
concubinaat leef, en er niet mee getrouwd ben. Zij zorgt uitstekend voor mijne
huishouding, mijn eten, kleeren, enzoovoorts, in één woord, zij is een noodzakelijk
kwaad, en wij hebben in de wildernis zoo iemand hoog noodig. De preutsche buitenwerld
mag wel haar neus voor zoo iets optrekken, de dames mogen het slecht noemen, de
vromen mogen „t afkeuren, maar die menschen hebben gemakkelijk praten, zij hebben
nooit zoo behoeven te leven als wij. Trouwen kunnen wij niet. In de eerste plaats heeft
men nog niet voldoende om een wettige vrouw te onderhouden, en in de tweede plaats is
het lastig, om eene dame in de wildernis te brengen. En zoo‟n chineesche of javaansche
huishoudster is zeer gemakkelijk; als men er genoeg van heeft, kan men er dadelijk van af.
Je zult dus verstandig doen, door mijn voorbeeld te volgen, Tongka!166

Dat doet Tongka ook, maar daartoe neemt hij niet zelf het initiatief. Hij „krijgt‟ de
Chinese Yum van Willem Brill, die administrateur is van de „estate‟ naast die van Vonck,
en dik bevriend is met Vonck. Brill trouwt met een Europese en wil daarom de zwangere
Yum van de hand doen. Als Tongka ook nog het kind van Brill wil echten, krijgt hij
salarisverhoging en een nieuw huis.167
Yum en Kim zijn boezem- en dobbelvriendinnen en komen beide uit Penang, maar
zij lijken uiterlijk noch wat karakter betreft op elkaar. Terwijl Kim, die het midden houdt
tussen een Javaanse nonna en een Chinese njonja, beschreven wordt als slank van gestalte,
zeer fraai en fijn gebouwd, een gele kleur hebbend met mooie, grote amandelvormige
ogen,168 is Yum een heel klein, tenger persoontje, wel blank „maar een echt Chinees type‟,
met kleine ogen en een nogal dikke neus. Eigenlijk is haar jeugdige uiterlijk het enige
aantrekkelijke aan haar en ook dat raakt ze mettertijd kwijt.169 De vrouwen reageren heel
verschillend op het nieuws dat Brill is getrouwd en dat Yum weg moet. Kims reactie is
heftig, maar Yum reageert gelaten op Brills trouwplannen. Ze bewondert zelfs de
schoonheid van haar rivale, die van twijfelachtig allooi is.
Kim zorgt dat ze krijgt waar zij volgens haar, als njonja besaar en Voncks
levenspartner, recht op heeft. Ze herinnert Vonck, die zij „Brandt‟ noemt omdat ze
„Barend‟ niet goed kan uitspreken, op haar eigen manier aan zijn plichten tegenover haar,
met name het meebrengen van kostbaarheden: „De spelden heb je toch hoop ik niet

166

Dé-lilah 1898 deel 1, pag. 26-27.
Dit is precies wat Baay in De njai schrijft: dat het nogal eens gebeurde dat de inheemse concubine
samen met het kind werd overgedaan aan een andere Europeaan, die het kind als het zijne erkende, vooral
als de Europese vader van het kind een hoge positie bekleedde en vermogend was. Baay 2008, pag. 94.
Yum is geen inheemse maar zij en haar zoontje ontkwamen niet aan dit lot.
168
Dé-lilah 1898 deel 1, pag. 25.
169
Dé-lilah 1898 deel 1, pag. 68.
167

367

De vrouwen

vergeten? Anders krab ik je betoel de oogen uit‟.170 Als ze ruzie hebben, hetgeen nogal
vaak gebeurt, maakt Kim een scène en snauwt ze Vonck af.
Natuurlijk kan van Kim niet verwacht worden dat zij zich onderdanig gedraagt
tegenover wie dan ook. Ze stelt zich op een lijn als Vonck als ze over zijn
ondergeschikten praat en verdraagt geen enkele kritiek. Voor Chinese koelies heeft Kim
niet de minste compassie. Ze moedigt Vonck aan om koelies te mishandelen, kijkt met
genot toe als een koelie „bestraft‟ wordt en als een van de koelies sterft aan cholera, denkt
ze alleen aan het voorschot dat hij reeds heeft gekregen en dat hij nu niet kan terugbetalen.
De tandils beschouwen Kim als de grote mevrouw, ze noemen haar ook Njonja Besaar.
Als Kim met Vonck uitgaat, zitten zij samen in de buggy. De syce (koetsier) houdt een
parasol boven haar hoofd, opdat de zonnestralen haar niet zouden hinderen.174 Zij wordt
dus werkelijk behandeld met de egards die een njonja besaar toekomen.
Hoewel zij zich uitermate vrijpostig tegenover Vonck gedraagt, is Kim zeer aan
hem gehecht. Ze heeft geen enkele belangstelling voor een verhouding met iemand
anders. „Zoolang Brandt haar goed behandelde, haar volop geld gaf en met cadeautjes
overlaadde, zou „t van haar kant dwaasheid geweest zijn zulk een goed leventje op „t spel
te zetten door een minnarij met een ander‟. Deze houding vindt de verteller van „een
zeker fatsoen‟ en „zin voor realiteit‟ getuigen. Zulke vrouwen zijn bovendien „verstandig
genoeg om‟t goede te waarderen‟.175 We krijgen te weten dat Vonck aan Kims moeder
100 gulden heeft gegeven in ruil voor haar dochter. Dat is, zoals we hebben gezien in een
verhaal van J.W. Young, hetzelfde bedrag dat Lim Tik Soen betaalde om te trouwen met
Tan Ing Nio, die ook van gemengde afkomst is.
Als Kim eindelijk bereid is Yum de slechte tijding van het huwelijk van Brill te
brengen (nadat Vonck haar een mooi geschenk van Brill in het vooruitzicht heeft gesteld),
kleedt ze zich op zijn mooist:
In het haar had zij een krans van melatti en kraaltjes, zooals de chineesche vrouwen
gewoonlijk dragen, in de ooren, de vroeger beloofde juwelen, die tweeduizend gulden
gekost hadden. Zij was gekleed in een fluweelen kabaya met drie kostbare juweelen
spelden vastgemaakt, en met een rood geruiten zijden sarong aan. De kleine, blanke
voeten staken in chineesche slofjes.176

Het einde van Kims functie als njai komt als Vonck tijdens zijn verlof in Nederland
een lieve Nederlandse vrouw ontmoet. Kim begrijpt dat ze niet anders kan dan vertrekken,
maar voordat ze Goenoeng-Kidoel verlaat, maakt ze eerst in alle matrassen met een
scherp mes een kruis, opdat meneer geen kinderen krijgt. En als Vonck met zijn vrouw
het hoofdétablissement binnenkomt, staat Kim in een vuurrode fluwelen kabaya bij de
ingang van de poort en kijkt het paar met gloeiende ogen en de lippen stijf op elkaar
geklemd aan.177
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Yum ondertussen ondergaat gelaten haar lot, dat bepaald wordt door Brill, Vonck
en Tongka. Ook als haar kindje naar een klooster in Penang gestuurd wordt, protesteert ze
niet. In het begin is Tongka helemaal gelukkig met Yum en wil zelfs met haar trouwen,
maar een collega lacht hem uit en geeft hem de goede raad om nooit met een vrouw te
trouwen, zolang men haar buiten het huwelijk kan bezitten.180 Op het einde van de roman
is het juist deze collega die met Yum trouwt.
Tongka moet na een aanslag op zijn leven naar Penang om op te knappen. Daar
haalt Yum meteen de kleine Hans uit het klooster. Ze speelt met hem, „de kleine,
eenvoudige leelijke Yum, die van de eene hand in de andere was overgegaan, die trouw
en gehecht was op haar manier, zij wist ook wat moederliefde was, al was zij
honderdmaal eene Chineesche, en al behandelde men haar als een stuk koopwaar‟.181
Yums edelmoedigheid en zelfverloochening worden eens te meer benadrukt als
Tongka in Penang onder de bekoring raakt van een meisje en alles verliest wat hij heeft,
ook het geld van Yum dat zij verdiend had met het naaien van ondergoed. Om naar Deli
terug te kunnen verpandt Yum haar kostbaarheden. Hoe hoger Tongka stijgt in functie,
hoe meer hij Yum verwaarloost en hoe drukker hij het krijgt met het ontvangen van
mooie dames op de „estate‟. Toch blijft Yum „de fatsoenlijke bescheiden vrouw, die zich
nooit met andermans zaken bemoeit, die stil haar gang gaat, en „t niemand lastig maakte,
allerminst haar eigen heer‟.182
Yums zoontje, dat ondertussen weer bij haar terug is, maakt een lelijke val. Terwijl
Kim, die intussen met een tandil van de aangrenzende „estate‟ is getrouwd, meteen met
een huurkar komt om haar vriendin bij te staan, voelt Tongka er niets voor om
weggeroepen te worden van een feest. De kleine jongen overlijdt, waar Brill blij om is.
Pas dan komt bij Yum een gevoel van haat op jegens Tongka.
Yum is overigens helemaal niet te spreken over Kim, de „zwartoogige demon‟, die
haar vertelt dat ze een „selametan‟ op echt Javaanse manier heeft gegeven opdat Vonck
geen kinderen zou krijgen, en bij de grote Kramat (offerplaats) een zwarte bok geofferd
heeft opdat hij spoedig zou sterven, niet alleen omdat hij haar zomaar op straat had gezet,
maar ook omdat hij haar wilde overdoen aan Brill. Als Kim aanbiedt hetzelfde te doen
voor Yum, zegt Yum dat Kim een ellendig beest is, „ware je niet van mijn eigen
“bangsa”,183 hadde ik je niet als klein kind gekend, dan zou ik je verraden, en je met
genot zelfs aan de galg zien bengelen. [...] En ik schaam mij, dat je ook eene chineesche
bent, hoewel je eene javaansche tot moeder hebt, en de appel niet ver van de boom valt.‟
Ze zweert dat, al zou Tongka haar op de gemeenste wijze wegjagen, zij nooit een vinger
zal uitsteken om zich te wreken‟.184
Tongka zet Yum inderdaad op straat met alleen een armzalig bundeltje kleren en de
kleertjes van haar kleine zoon, plus het kleine houten paardje dat zijn laatste speelgoed
was. Kim sterft aan cholera en wordt met veel pracht en praal begraven.
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Volgens Joop van den Berg, literatuurdeskundige die altijd op zoek is naar vergeten
romans en vergeten schrijvers, heeft de roman van Dé-lilah het karakter van een
protestroman en is hij alleen al daarom belangrijk.186 Het boek laat in de eerste plaats zien
hoe het leven was op de plantages in Oost-Sumatra, en geeft daar geen prettig beeld van.
De vrouwen, en met name de njais, speelden in dat leven een grote rol. Njais, of ze nu
inlands waren of van Chinese komaf, werden onbeschaafd gevonden, in ontwikkeling
veel lager dan de Europese vrouwen, maar ze waren goed genoeg om te zorgen voor de
kleren en het eten van hun heer, terwijl ze ook een oogje moesten houden op de
bedienden, zodat er niet te veel gestolen werd. Ze waren er ook voor de „algemene
gezelligheid‟.
Hun lot verschilt afhankelijk van de goedhartigheid van de toewan, maar uiteindelijk moeten ze allemaal plaats ruimen voor de Europese vrouw met wie hij trouwt. Kim
en Yum hebben beide met hun „heer‟ geleefd vanaf dat die nog niets betekenden tot ze
toewan besaar werden. „Alles heb ik met je meegemaakt‟, zegt Kim tegen Vonck, als die
wat al te veel aandacht besteedt aan de Europese Susie, „van af dat je een arm assistent
was en niets te eten had, totdat je een rijke “toewan besaar” bent geworden, en nu je dat
bent, nu heb je van de arme Kim genoeg, en kijk je liever naar tótoks, met blauwe oogen
en kapokharen‟.187 En hoewel ze tegen Vonck zegt dat hij zich niet ongerust moet maken
en dat ze zelfs senang is dat hij gaat trouwen, reageert ze emotioneel als hij voorstelt dat
zij de njai van Brill wordt (dat is de man met wie Yum een kind had). Dat iemand, en dan
ook nog Vonck, ook maar zou kunnen denken dat ze op zo‟n voorstel in zou gaan vat ze
op als een grote belediging. Kim heeft uiteindelijk voldoende realiteitszin om te beseffen
dat ze er niets tegen kan doen als Vonck wil trouwen, maar ze blijft strijdvaardig, hetgeen
blijkt als ze in een opvallende rode kabaya bij de ingang van de poort staat wanneer
Vonck arriveert met zijn vrouw en zij het echtpaar aankijkt met van boosheid gloeiende
ogen en met de lippen stijf op elkaar.
Terwijl Kim tijdens haar njaischap goed behandeld wordt door Vonck, volop geld
krijgt, met cadeautjes overladen wordt en ook nog een soort van pensioen meekrijgt bij
het beëindigen van de relatie, wordt Yum straatarm op straat gezet. Toch lijkt het
njaischap in de ogen van zowel Europese als Chinese mannen geen schande te zijn: ook
nadat ze njai zijn geweest en verstoten zijn door hun Europese heer, hebben de vrouwen
nog een kans op een goede echtgenoot. Yum trouwt met de administrateur Van Lijnden
en Kim trouwt met een gerespecteerde tandil.
Er zijn drie njais die beschreven worden, de een wat uitgebreider dan de ander, en
ze zijn alle drie verschillend wat afkomst betreft. Yum is een zuivere Chinese, Kim is half
Chinees en half Javaans, terwijl er nog een andere njai is, de „ménagère‟ van de Zwitserse
administrateur Mappy. Mappy is zelfs voor zijn assistenten „een hond‟ en voor de koelies
een ware beul. Zijn njai is een Javaanse en in wezen is zij de baas van de „estate‟. Het is
aan haar te wijten dat allerlei gruwelen – kastijdingen, het gebruik van martelwerktuigen
– op de plantage plaatshebben, vooral tegenover de vrouwen, die zij haat.188 Kim heeft er
ook wel genoegen in toe te zien hoe koelies geslagen worden, maar zij is niet zo wreed
als de Javaanse njai van Mappy.
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Laatstgenoemde heeft ook het meest te zeggen over de „estate‟ van haar heer. Zelfs
Kim, die Vonck kan manipuleren, heeft niet zoveel macht als zij, terwijl Yum helemaal
niet meetelt. Yum heeft een gouden hart en cijfert zich helemaal weg, ze staat zelfs haar
zelfverdiende geld af aan Tongka om zijn schulden te betalen, hoewel hij die schulden
heeft gemaakt omdat hij zich liet bekoren door een Penangse schone. Yum begrijpt niet
dat Kim bang is dat Vonck gaat trouwen, want Yum weet dat ze als njais volstrekt geen
rechten hebben op hun heren. Yum is zo goedhartig, dat ze zelfs de schoonheid
bewondert van haar plaatsvervangster. Kim daarentegen vindt niets moois aan de dame,
met dat „witte haar, dat op kapok lijkt‟.189
Van Yum kan wel verwacht worden dat zij trouw is aan haar levensgezel, maar ook
Kim is dat. Chinese vrouwen zijn trouw en fatsoenlijk, en gaan niet gauw een „minnarij
met een ander‟ aan. Bovendien zijn ze verstandig genoeg om hun goede leventje niet op
het spel te zetten. Dit zien we ook bij de Chinese administrateursvrouw in de roman Het
boek van Siman den Javaan (1908) van E.F.E. Douwes Dekker, die de uitspattingen van
haar man voor lief neemt in ruil voor haar gemakkelijke bestaan. Yum is „onbeschaafd‟,
zoals Vonck zegt van alle njais, maar ze is ook „edel en braaf‟. Hoe gelaten ze haar lot
ook ondergaat, ze is flink en weet van wanten: bij een totaal uit de hand gelopen feest,
waarbij zelfs een gewonde valt, weet alleen zij precies wat er gedaan moet worden. Toch
schort er blijkbaar ook iets aan Chinese vrouwen, want van Yum wordt gezegd dat zij
wist wat moederliefde was, „al was zij honderdmaal eene Chineesche‟, 190 wat zou kunnen
betekenen dat men van Chinese vrouwen geen moederliefde zou mogen verwachten.
Volgens de Chinese Yum is het juist het Javaanse bloed dat in Kim vloeit dat de oorzaak
is van haar valsheid tegenover Vonck. Reeds voordat Kim wordt weggestuurd als Vonck
wil trouwen met Louise, dreigt Kim hem „stilletjes‟ van kant te laten maken door de
koelies, die zij zou omkopen.191 Kim bekent zelf ook dat ze haar kennis van wonderen of
„goena-goena‟ van haar „echt javaansche moeder‟ heeft, die heel „pinter‟ is in het maken
van medicijnen en in het toedienen daarvan. Dat zegt ze tegen de baboe, als die
verwonderd vraagt waarom Kim in alle matrassen in het huis van Vonck een kruis snijdt.
Ze vertelt Yum tot diens ontzetting ook dat ze een slametan „op echt javaansche manier‟
gehouden heeft opdat Vonck geen kinderen kan krijgen. Geheime krachten worden in
deze roman dus alleen aan Javanen, en dan speciaal aan Javaanse vrouwen,
toegeschreven. De meeste Nederlandse vrouwen komen er bekaaid af in dit beeld: Yum
die „een toonbeeld van reinheid en deugd‟ is, staat veel hoger dan de Europese vrouw die
Brill verkiest te trouwen,192 om het maar niet te hebben over de tingel-tangeldames. Al bij
al komt de Chinese vrouw er het best af bij Dé-lilah.
4.6.4.5. Het slachtoffer en de overlevende in Donkere dagen (J. Hendrik van
Balen, 1909)

In de romans waarin de Chinezenmoord in 1740 de achtergrond vormt, nemen juist de
Chinese vrouwelijke personages een belangrijkere plaats in dan de mannelijke. Dat is te
begrijpen – de Chinese mannen werden slachtoffer van de Chinezenmoord voordat er iets
over hen te vertellen viel. In Donkere dagen (1909) van J. Hendrik van Balen komen
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prominent twee Chinese vrouwen voor. De eerste vrouw heeft geen naam – ze is naakt en
ligt dood op straat. In haar levenloosheid symboliseert ze de weerloosheid – maar niet de
totale weerloosheid, zoals we zullen zien – van de Chinese vrouw tijdens de pogrom in
oktober 1740. De verteller beschrijft haar als jong, „misschien een meisje‟. Zij komt in
beeld als Marie Hoorenaar samen met haar moeder en de huismeester, Hendrik Nieburg,
een ritje maakt door Batavia. Even daarvoor heeft Marie, wier vader Raad van Indië is,
van een opgewonden Nieburg gehoord dat het volk bezig was de Chinezen te vermoorden.
Op een gegeven moment, als ze bij de Portugese kerk staan, kunnen ze niet verder rijden.
Op het ogenblik dat de koetsier zijn paarden inhoudt, stijgeren de dieren. Marie
Hoorenaar, die wordt afgeschilderd als een wrede, harteloze, genotzuchtige vrouw, toont
slechts een lichte ontroering als ze ziet waar de paarden voor terugdeinzen. In het midden
van de straat ligt het geheel naakte lijk van een jonge Chinese vrouw. Het lichaam ligt
voorover en in de zijde is een rode plek te zien van een wond. Een grote bloedplek komt
aan alle zijden onder het lichaam vandaan. Terwijl haar moeder zeer onder de indruk is
van het schouwspel en bleek en bevend in het rijtuig zit, kan Marie nog lachen om de
verontwaardiging van de langslopende dominee. Maar als ze ziet hoe soldaten en
matrozen die langs het lijk komen, er spottende blikken op werpen, ruwe scheldwoorden
roepen en gemene grappen maken, wordt het ook haar teveel.
Later wordt de hulpeloosheid van de naakte jonge Chinese nog duidelijker
benadrukt, als het belangrijkste Chinese vrouwelijke personage in de roman, Tan-tsi,
tijdens haar vluchtpoging over het lijk struikelt. Tan-tsi is weduwe. Haar man, Lim
Tekkan, is niet omgekomen tijdens de Chinezenmoord maar ervoor al, als dronken
Hollandse jongemannen een aantal kraampjes van Chinezen omverrijden en daarbij Lim
Tekkan doden. Een Hollandse matroos, die Tan-tsi niet als Chinese herkent omdat ze zich
verkleed heeft als een Javaanse, zegt dat ze niet moet schrikken van het lijk, omdat het
toch maar „een Chineesch wijf‟ is. Even later worden de fijne beenderen vermorzeld
onder de zware wielen van een kanon dat voortgetrokken wordt door een lachende bende
van burgers, soldaten, matrozen, Javanen, Maleiers, mannen zowel als vrouwen.193
Tan-tsi is getuige van de aanval op de woning van de kapitein Chinees, het afmaken
van de Chinezen die zich in het huis verborgen hielden en de daaropvolgende plundering.
Zij wordt in bescherming genomen door de tante van luitenant Engelhart, de echtgenote
van de opper-chirurgijn van het ziekenhuis.194
Als Engelhart naar Tangerang gaat om zich daar bij de troepen te voegen die de stad
tegen de Chinezen moeten beschermen, neemt hij Tan-tsi mee, verkleed als zijn Javaanse
slaaf. Zij valt door de mand als Nieburg haar kleine witte handen ziet. Maar druk als hij
het heeft met moorden en plunderen, onderneemt Hendrik geen stappen om Tan-tsi het
vluchten te beletten. Als Tan-tsi en Engelhart ‟s avonds buiten het kampement treden
zodat Tan-tsi zich bij de Chinezen kan voegen, vallen ze in een hinderlaag van de
Chinezen. Terwijl tot dan toe alle gevangenen door de Chinezen waren afgemaakt,
ontkomt Engelhart aan dat lot, omdat hij Tan-tsi heeft geholpen en bovendien Saïda, de
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slavin van Marie Hoorenaar, beschermd heeft tegen haar meesteres. De man van Saïda is
de gemachtigde van de Sultan, die aan de kant van de Chinezen staat.195
Als we de eerste keer over Tan-tsi lezen, zouden we niet vermoeden dat ze later een
belangrijke rol zou spelen in de roman. Ze wordt in het begin uitgebeeld als een
jammerende vrouw die hartverscheurend gilt als haar man sterft. Als Engelhart haar de
dag na het ongeval wat geld komt brengen, is ze Engelhart zeer dankbaar voor zijn hulp
en bijstand, „te meer daar zij niet gewoon was aan vriendelijkheid van onze [Hollandse]
zijde‟.196
Tan-tsi lijkt geen peranakan-Chinese te zijn, omdat ze geen „Nio‟ in haar naam
draagt. Ook over haar uiterlijk weten we niet veel, behalve dat ze sterk op een Javaanse
lijkt als ze de Javaanse klederdracht draagt en dat ze er knap uitziet, knap genoeg om de
aandacht te trekken van Hendrik Nieburg. Anders dan haar zwager, die zich een leven
zonder zijn geld niet kan voorstellen en zich daarom met zijn geld in de kelder verbergt in
de hoop niet ontdekt te zullen worden, verkiest zij te vluchten, vermomd als „een
Javaansche vrouw van goeden stand‟.197 Hoewel ze met haar man, Lim Tekkan, gelukkig
was geweest, koestert ze toch gevoelens van liefde voor Engelhart. In Tangerang zit ze de
halve nacht aan zijn rustbank om met een waaiertje de muskieten weg te jagen en hem
zodoende van een rustige slaap te verzekeren. Als de ochtend nadert, buigt ze zich over
hem heen en drukt zij de slapende Engelhart een hartstochtelijke kus op de mond.198 Het
afscheid van Engelhart valt haar zwaar, ze is zenuwachtig en bedroefd.199
Tan-tsi wordt uitgebeeld als een sterke en moedige vrouw. Ze is gedwongen de
gebeurtenissen gade te slaan – ze ziet hoe het zware kanon de dode jonge vrouw
vermorzelt, ze kijkt toe hoe een vrouw en het kind in haar armen gedood worden bij de
aanval op het huis van de kapitein-Chinees. Ondanks het vreselijke ervan boeit het toneel
haar. 200 Als ze op een gegeven moment dan toch bijna bezwijkt onder de emoties en
vermoeienissen, wordt dat door de verteller als iets volkomen begrijpelijks voorgesteld:
„Sterker zenuwen dan die van Tan-tsi zouden van streek zijn geraakt, op dit doodenveld
midden in de stad.‟201 Tan-tsi kan niet verder, welke moeite zij ook doet. Maar als ze iets
ziet bewegen onder het dode lichaam van haar buurvrouw, komt ze meteen in actie. Met
de baby in haar armen spoedt ze zich naar het hospitaal en als zij eindelijk een rustbank in
het ziekenhuis bereikt, valt zij daar buiten kennis op neer. Uit de gesprekken die zij met
Engelhart voert als ze plannen maken voor haar ontsnapping, blijkt dat zij niet lijdt aan
een minderwaardigheidsgevoel: ze zegt wat ze denkt en beredeneert haar denkwijze. Als
zij samen met Engelhart wordt gevangen door de Chinezen in Tangerang, toont zij totaal
geen vrees, „onbeschroomd keek zij den aanvoerder der opstandelingen aan en toen hij
daarop vroeg wie zij was en hoe zij daar kwam, antwoordde zij vlotweg op alles‟.202
195
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De dode Chinese die op straat ligt is zelfs in haar levenloosheid nog weerbaar: de
paarden die de koets waarin Marie Hoorenaar en haar moeder zitten voortrekken,
steigeren en weigeren verder te lopen als ze haar lijk voor zich zien liggen. En Marie
Hoorenaar, wreed en gevoelloos als ze is tegenover haar slavin Saïda, voelt iets in haar
hart trillen als ze ziet hoe de soldaten en matrozen zich bij het lijk gedragen. Wat een
levend persoon niet lukt, daar slaagt de dode Chinese wel in: ontroering opwekken bij het
harteloze wezen dat Marie Hoorenaar heet.
4.6.4.6. Een Balinese Chinese in Een stad verrees (Simon Franke 1946)

Een stad verrees verhaalt over de bevolking van Batavia in de jaren na het ontstaan van
deze stad. Centraal staan de Hollanse pennist Jan Willems en de Chinees met wie hij
zaken doet, Hong-Tsji. Hong-Tsji heeft een eethuis op de hoek van de Prinsenstraat, een
perceel in de Herenstraat, dat hij verhuurt aan Verbeek en zijn vrouw Cato, en buiten de
wallen heeft hij een suikermolen, die goed rendeert. In zijn eethuis maakt hij heerlijke
bami, „gebakken zoals dat behoort, met reepjes spek en rijk besproeid met ketjap.‟ Hij
tapt ook. In zijn eethuis wordt hij geholpen door een Balinees slavinnetje, Rada. Ze mag
de fooien behouden, Hong-Tsji heeft daar geen bezwaar tegen. Maar ze is niet gediend
van zijn liefkozingen, „als dat gebeurt, is het of Rada kleiner wordt en in haar ogen flitst
een vonk, die bewijst dat men haar droom niet mag verstoren‟. 203 Die droom maakt ze
later waar: nadat ze is vrijgekocht door Jan Willems en in een huisje woont dat hij voor
haar van Hong-Tsji heeft gehuurd, verlaat ze Jan Willems en voegt ze zich bij de
volgelingen van Soerapati. 204 Een Chinese wordt Rada dus niet. Maar wie wel een
Chinese is, en zelfs het hoofd wordt van de Chinezen in Batavia, is de Balinese vrouw
van de kapitein-Chinees Siqua. Gouverneur-generaal Joan Maetsuyker ontvangt dikwijls
bezoek van Siqua en weet dat zij machtiger is dan haar man, hij ziet de kapitein-Chinees
als „een slingerplant, die slechts bestaat bij de gratie van de boom‟. Die boom is zijn
Balinese vrouw, „de kurk, waar het gezag van den kapitein Chinees op drijft‟. En dat
terwijl Siqua zo machtig is, want hij is de „sobat keras‟ van de gouverneur-generaal. Maar
hij zit onder de plak van zijn vrouw. „De niets ontziende geldverdiener leest zijn wegen af
uit de koolzwarte ogen van zijn vrouw en haar kussen zijn het, die hem ontwerpen
inbranden.‟ Maetsuyker vindt dat vermakelijk, want „hij houdt van vrouwen, die wat
mans zijn‟, maar „de gele broeders weten van dit alles niet af. Die kijken neer op de
Balinese, die in hun ogen niet meer is dan een bijzit‟. Ze maken zich soms vrolijk om
haar, „maar nooit als ze er bij is‟.205
Jan Willems en Cato Verbeek, met wie hij trouwt nadat haar man is gestorven,
hebben dikwijls met de Balinese weduwe van Siqua te maken en weten allebei dat ze een
flinke vrouw is. Als ze een zoontje hebben gekregen, krijgen ze bezoek van haar. Nadat
203
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ze met grote statie de weg van haar woning naar het huis van Jan Willems heeft afgelegd,
de pajong boven het hoofd, het slavengevolg vlak achter haar, bekijkt ze met grote
aandacht de kleine Willem. Ze vraagt hoe laat hij precies is geboren. Cato en Jan Willems
raken sterk onder de indruk van haar.
Ze is niet jong meer, maar nog mooi. Ze heeft sterke ogen en haar trekken zijn scherp
getekend. In haar houding ligt iets, dat respect afdwingt. Het is best te begrijpen, dat de
Heer Maetsuyker haar met de functie van haar overleden man belast heeft. En ook kan
men er inkomen, dat Siqua soms op haar steunde. Er gaat een zekere invloed van haar uit,
waaraan men moeilijk ontkomt. Het is, of iets van Ciwa, die ze als Balinese aanhangt, in
haar gevaren is: of ze iets van zijn vernietigende, maar ook scheppende kracht in zich
heeft. Haar donkere ogen branden in die van Cato.

Als de Balinese kapitein-Chinees wil vertrekken, vraagt ze nogeens naar het
geboorteuur, alsof dat iets van groot belang is. Jan Willems begrijpt ineens wat het was
dat hem zo ongemakkelijk maakte: de kapitein heeft de blik en de stem van Rada. Weer
terug in haar huis denkt de kapitein: „Blank. Wanneer Soerapati Rada niet weggerukt had,
zou mijn kleinkind een andere kleur gehad hebben.‟206
De vrouwelijke kapitein-Chinees heeft geen naam in de roman, waarschijnlijk omdat de
geschiedenis die naam nooit gekend heeft, zoals blijkt uit de panelen in het Kong Koangebouw te Batavia, waar ze slechts opgetekend staat als Gan Dji Nga, de „nga‟ of njai van
de kapitein-Chinees Gan Dji of Siqua. In deze roman van Simon Franke wordt ze
geschetst als een mooie, statige vrouw die respect afdwingt. Ook de Chinese onderdanen,
die zich om haar vrolijk maken, durven dat toch niet te doen in haar bijzijn. Ze is een
goede zakenvrouw met wie niet te spotten valt. Ze wordt zelfs vergeleken met de god
Shiva, de Vernietiger, een van de drie belangrijkste goden in het hindoeïsme naast
Brahma en Visjnoe. Maar ze is ook een hartstochtelijke vrouw die haar man, de kapiteinChinees, sterk beïnvloedt.
Op een onverwacht moment in de roman wordt de vrouwelijke kapitein-Chinees
verbonden met Rada, Hong Tsji‟s Balinese slavinnetje, tot wie Jan Willems zich zo
aangetrokken voelde dat hij haar vrijkocht. Uit de zin die ze tegen zichzelf zegt nadat ze
het pasgeboren zoontje van Jan Willems en Cato heeft bekeken, blijkt dat Rada haar
dochter is. De vrouw van de kapitein-Chinees was voor haar trouwen – voor de Chinezen
is ze overigens nog steeds zijn bijzit – misschien slavin geweest, net als Rada. Zoals de
meeste inheemse vrouwen, heeft Rada geen romantische belangstelling voor Chinezen, in
deze roman in de persoon van Hong Tsji. Ze heeft voor de Balinese leider Soerapati
gekozen, gaat met hem mee en komt in de roman niet meer voor, terwijl de vrouwelijke
kapitein-Chinees zich door haar verbintenis met Siqua van een stijlvol leven heeft
verzekerd. Maar het zijn allebei sterke, strijdbare, temperamentvolle vrouwen.
4.6.4.7. Fa, de dochter van het Chinese kamp (Simon Franke 1947)

Fa, de roman van een Chinese in het oude Batavia verschijnt bijna veertig jaar na
Donkere dagen en een jaar na Een stad verrees, roman uit het oude Batavia. Alle drie
romans gaan over het oude Batavia in de zeventiende en achttiende eeuw. Als de twee
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romans van Franke verschijnen, bestaan Indië en Batavia in werkelijkheid dan al niet
meer. De romans lijken een terugblik te zijn op de glorietijd van de VOC; maar in het
verhaal van Fa gedragen de VOC-dienaren zich niet zo glorieus.
Het verhaal neemt zijn aanvang als Fa nog een klein meisje is. Haar moeder heeft
stompvoetjes, hetgeen moet betekenen dat zij rechtstreeks uit China naar Batavia is
gekomen. Over haar vader weten we alleen dat hij een toko heeft, maar of hij ook
rechtstreeks uit China kwam dan wel een peranakan is, komen we niet te weten. Fa is
reeds als meisje uitgehuwelijkt aan Hong Tsji.
Als Fa zwanger is gaat ze naar de tempel om tot Kwan Iem te bidden, de godin der
genade, omdat ze graag een zoon wil hebben „opdat de stam haar in zich op zal
nemen‟. 207 De orakelstokjes voorspellen haar dat ze een zoon zal baren, hetgeen
inderdaad gebeurt. Fa is gelukkig omdat zij Hong Tsji en haar schoonmoeder een
kleinzoon heeft kunnen geven. Maar de anti-Chinese sfeer is voelbaar aanwezig in de
stad. De rebellerende Chinezen in de Ommelanden vallen aan, en als de vlammen het
Chinese kamp veroveren wordt ook het stevige huis van Hong Tsji bestormd. Fa hoort en
ziet hoe Hong Tsji vermoord wordt, maar ze blijft rechtopzitten en de mannen deinzen
terug. Een van de moordenaars zegt dat ze lijkt op Kwan Iem, „een beeld, dat uit de
tempel naar hier gevlucht is, om het kleine kindje te beschutten‟. 208 Net als het huis op
instorten staat, komt Jan Willems om haar te redden.
Langzaamaan begint Fa zich te herinneren wat er gebeurd is, en het is of de stem
van Hong Tsji haar roept omdat hij zijn zoon wil zien. Ze moet gaan naar de plaats waar
eenmaal zijn huis gestaan heeft en doen wat een goede Chinese vrouw behoort te doen:
haar man gehoorzamen. Verkleed als Soendanese sluipt ze naar wat eens de Chinese wijk
was. Ze toont haar zoon aan de geest van Hong Tsji die zich aan haar openbaart en
belooft hem dat ze haar zoon zal opvoeden naar de gebruiken van de voorvaders, zodat
hij hen de verschuldigde eerbied zal kunnen bewijzen. Pas dan komt ook Fa tot rust en
ziet ze wat er van het Chinese kamp geworden is.
Jan Willems bouwt zijn suikermolen weer op. Ondertussen neemt Fa het bestuur
van het huishouden op zich. „s Avonds brengt ze Jan Willems de lamp en houdt ze hem
gezelschap. Totdat de dominee komt praten over Fa (het is dan al 1742) beseft hij niet dat
hij Fa al een hele tijd liefheeft.
Fa en Jan Willems trouwen in de kerk. Fa heeft de overtuiging dat Kwan Iem haar
naar deze plek heeft gebracht. Maar Fa‟s kleine zoon verbindt haar met het verleden; hij
is de verbindingsschakel tussen haar en de vaderen. 209 „Er is niemand van ons
overgebleven om de offers te brengen dan jij, mijn jongen, vergeet den eersten Hong Tsji
niet. Hoor hoe de stemmen van de vaderen om je roepen! Ze wachten op jou want jij
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alleen kunt ze helpen‟, vertelt ze de kleine Tsji.210 Zij wordt hoe langer hoe Chinezer en
leert ook de kleine Tsji Chinees te zijn: ze vlecht een zijden draad door zijn haarstaartje
en zij leert hem Chinese lettertekens schrijven. 211 Voor de zoon die ze heeft met Jan
Willems zingt ze de haar welbekende Chinese wiegenliedjes, maar ze weet dat hij nooit
naar de graven van zijn voorouders zal gaan om daar te offeren.
Hoe Chinezer ze weer wordt, hoe onbehaaglijker en onwenniger zij zich voelt
tussen de blanken en hun vrouwen, die zo anders zijn dan zij. „De geesten van de vaderen
herkrijgen hun oude macht over hun dochter‟. Samen met Tsji gaat ze, beiden in Chinese
dracht, naar het in aanbouw zijnde Chinese kamp, waar ze met behagen de geuren
opsnuift van het eten dat daar verkocht wordt. Volgens de verteller is ze, hoewel ze
„slechts een vrouw‟ is, voorbestemd om haar zoon groot te brengen in de geest van het
Hemelse Rijk.212
Met het huwelijk gaat het nog steeds goed, maar Fa blijft steeds vaker weg. Ze
wordt verscheurd door haar gevoelens. Van haar tweede zoon houdt ze even veel als van
haar eerste, maar ze wil Tsji van alles leren zodat hij de familietradities in ere houdt. Ze
leert Tsji zakenbrieven schrijven en heeft plannen voor een eethuis voor hem. Daarvoor
heeft ze een stuk grond op het oog dat eigendom is van Jan Willems. Als ze nog een keer
naar het huis aan de gracht gaat legt ze uit waarom ze is weggegaan: haar hart is ziek van
de gele man, de stemmen van de doden roepen haar en spreken tegen haar hart.213
Als Fa sterft, krijgt ze een grote begrafenis. Beide zoons lopen mee in de stoet.
Naast Tsji in zijn witte kledij en lange staart loopt zijn broer in stemmig zwart en op
schoenen. Beide zijn gerespecteerde inwoners van Batavia geworden.
Fa wordt geschetst als een vrouw met een fijne intuïtie. Ze voelt dat er een donkere
dreiging over het Chinese kamp hangt, ze hoort het aan het suizelen van de avondwind en
de melancholieke roep van de gekko. Ze ziet aan Hong Tsji dat hij zijn zelfvertrouwen
aan het kwijtraken is, aan zijn geruststellende woorden hecht ze geen geloof. Ook Jan
Willems voelt ze aan. Als die tot het besef komt dat hij Fa liefheeft, wacht zij niet op een
verklaring of een aanzoek, maar trekt zij een mooi badjoe aan en zet zij zich aan zijn
voeten neer, zodat hij haar haar kan strelen. Als ze al lang niet meer samenwonen, voelt
ze op een dag dat hij op sterven ligt en dat hij haar nodig heeft.
Fa doet zich niet flinker voor dan ze is. Ze geeft toe dat ze bang is, en als ze dat
woord laat vallen houdt Hong Tsji niet langer de schijn op dat hij ervan overtuigd is dat
het wel mee zal vallen. Fa is een goede Chinese, die weet wat er van haar verwacht wordt:
dat ze haar man een zoon schenkt, haar schoonmoeder een kleinzoon. Ze zorgt goed voor
het altaar van de keukengod om hem gunstig te stemmen, zodat de voorvaders van Hong
Tsji haar welgevallig zijn. Als ze naar de tempel gaat, weet ze precies hoe het hoort en
wie ze eerst een offer moet brengen: eerst de minderen en dan pas hogerop.
Als moeder houdt Fa van beide zonen, zowel de zoon met het staartje als die met
het blonde haar, maar ze weet dat ze ervoor verantwoordelijk is dat de kleine Tsji, die als
enige overgebleven is van zijn stam, de familietraditie van kinderlijke liefde voorzet. Zijn
vader heeft geen graf, tenminste niet bij de witte graven onder de kenariebomen, maar
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Tsji kan de vorige geslachten eren met zijn bezoeken en zijn offers. Fa leert hem de
ceremoniën. Ze leert hem ook hoe hij het eethuis moet beheren, zodat hij in de stappen
van zijn vader kan treden. Langzamerhand maakt Fa een keuze. Het nieuwe Chinese
kamp trekt haar uiteindelijk meer dan het voorname patriciërshuis aan de gracht.
Het eigenaardige is dat Fa, die geboren en getogen is in Batavia, pas na haar
huwelijk met Jan Willems, die nota bene evenals Fa een vreemdeling is, erkend wordt als
een kind van Batavia. „Batavia zal haar opnemen als een eigen kind. Ze zal Juffrouw
Willems heten en haar plaats zal daar zijn, waar hij is‟.214 Misschien heeft dat te maken
met haar kerkelijk huwelijk. Als ze in het Chinese kamp een toko heeft geopend en daar
de hele dag werkt, wordt van haar, een geboren Chinese, gezegd: „Men zou niet zeggen
dat ze de vrouw van een blanke is, zo geheel heeft ze de Chinese allure aangenomen‟.215
Fa is een sterke, zelfstandige vrouw. Als ze met Jan Willems over haar plannen
spreekt om een toko in de Chinese wijk te beginnen, vraagt Jan Willems waarvoor ze dat
eigenlijk doen wil, omdat hij immers voor Tsji zorgt. Daarop zegt Fa dat het beter is dat
ze het geld dat Tsji nodig zal hebben als hij later een eethuis wil opzetten, zelf verdient.
Jan Willems stemt ermee in, omdat de tijden voor hem ook moeilijk zijn.216 In haar toko
wordt Fa geheel en al zichzelf. Ze beheert haar toko alsof ze nooit anders gedaan heeft.
„Ze weet precies, wat ze wil, de kleine Fa‟.217 De manier waarop ze plannen maakt voor
Tsji‟s toekomst toont aan dat ze ook een intelligente vrouw is. Dat zagen we al aan de
manier waarop zij, voor haar huwelijk met Jan Willems, haar mening ten beste gaf als hij
met haar zijn zaken besprak en hem verbaasd deed staan door haar juiste kijk op de
dingen en haar heldere oordeel.
Op de achtergrond speelt een andere vrouw mee, de godin Kwam Iem. Haar is het
die Fa geheel vertrouwt, die haar troost biedt en naar haar bestemming leidt. De grote rust
die Kwan Iem haar beloofd heeft vindt ze niet in de dood, zoals wij zouden kunnen
vermoeden, maar in het huwelijk met Jan Willems. Kwan Iem begeleidt haar zelfs tot in
de kerk waar de huwelijksplechtigheid van Fa en Jan Willems plaatsheeft, en „het is, alsof
ze in „t geheel niet merkt, dat ze hier eigenlijk niet hoort‟. Op heel belangrijke tijdstippen
worden Fa en Kwan Iem zelfs één, en wel als Fa wacht op het onontkoombare. Eerst
breekt dat tijdstip aan als ze wacht op de aanval van het gepeupel op Hong Tsji‟s huis, en
een tweede keer als ze tot het besef is gekomen dat ze Jan Willems liefheeft en in zijn
huis wacht tot hij thuiskomt. Toch is Fa geen godin, ze is een vrouw van vlees en bloed
die zich lichamelijk helemaal geeft aan Jan Willems en niet genoeg kan krijgen van zijn
kussen.
Fa is bovenal een Chinese, die heel goed beseft wat haar verplichtingen zijn, eerst
als huwbaar meisje, daarna als schoondochter, als echtgenote en als moeder van de enige
overgebleven mannelijke nazaat van de Hong-stam. Normaal is het de taak van de vader
om de zonen de Chinese tradities bij te brengen, maar een vader heeft Tsji niet meer en
Tsji is de enige overgebleven mannelijke telg. Hij is Fa‟s prioriteit; met haar blonde zoon
komt het wel terecht, maar de kleine Hong Tsji moet de familielijn voortzetten, hij moet
de schakel blijven tussen de levenden en de doden. Bovendien is Fa ook praktisch
ingesteld. Hong Tsji moet een goed inkomen hebben, zodat hij op zijn beurt een gezin
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kan stichten. Daarom zet ze voor hem een zaak op, niet in de Europese wijk maar in de
nieuwe Chinese wijk, waar de toekomst ligt voor de in Batavia verblijvende Chinezen.
4.6.5. Samenvatting

De romans die hierboven besproken zijn, beslaan een lange periode. Het zou voor de
hand liggen als het beeld van de vrouwen tijdens die periode onderheving was aan
veranderingen. Of dat zo is, zullen we in het volgende samenvattende betoog nagaan.
4.6.5.1. De moeders van alle peranakans

Franke heeft voor zijn reconstructie van het oude Batavia hoogstwaarschijnlijk
verschillende oude bronnen geraadpleegd. Hij weet hoe de peranakan-bevolking is
ontstaan: uit Chinese mannen, die vaak VOC-ambtenaars moesten omkopen om toegang
tot Batavia te verkrijgen, en inlandse meisjes, meestal Balinezen. Sommige Balinese
vrouwen waren bereid met Chinese mannen een verbintenis te sluiten. Zij werden dan
hun concubine, bijvrouw of echtgenote. De vrouw van de kapitein Chinees Siqua was er
een van. Anderen vinden een Chinese man maar niets, zoals Rada. Maar Rada heeft dan
ook een hoger doel voor ogen, ze wil strijden in de gelederen van de grote Balinese held,
Soerapati. In romans worden Chinese mannen vanuit de ogen van inlandse meisjes
zonder uitzondering verbeeld als vet en vadsig, met een kwabbig lijf, met lange nagels en,
als ze bami verkopen, stinkend naar het spek dat ze voor hun klanten bereiden, en
varkensvlees is onrein voor inlandse mensen. Sommige inlandse en Indo-Europese
meisjes worden toch njai van zo‟n Chinees, maar alleen omwille van het geld. Ze zijn
daarentegen wel bereidwillige njais van Europeanen, ook al worden ze door hen
mishandeld.218 Is dat een soort van verlate vervangende wishful thinking van de kant van
de – meestal mannelijke – Europese schrijvers? Het zou triest zijn te bedenken dat
peranakan-Chinezen, zoals de romans ons willen doen geloven, voornamelijk afstammen
van vrouwen die geheel onwillig waren om een verbintenis aan te gaan met Chinese
mannen en die het uiteindelijk alleen deden om een handjevol geld.
Bij jonge meisjes hebben de ouders beslissingsrecht over het lot van hun dochters.
Sommige vaders lijken daarbij een andere zienswijze aan de dag te leggen dan de
moeders. In Pàh Troeno (1901) van Boeka bijvoorbeeld denkt Pàh Troeno, als hij van
zijn vrouw gehoord heeft dat ook de Nederlandse opziener belangstelling heeft voor zijn
dochter, dat het toch veel beter was voor het meisje om de bijzit te zijn van een Hollander
dan van een Chinees. De reden: de Hollander gelooft in een god en de Chinees aanbidt de
duivel. Eerder zagen we dat Pàh Troeno bereid was zijn dochter aan een Hollander te
geven als bijzit, omdat de Hollanders, anders dan de Chinezen en Arabieren, de meesters
waren op Java. De moeders malen niet om godsdienst of politiek en leggen zich er
blijkbaar bij neer dat hun dochter met een Chinees meegaat. Ze doen het om het geld,
want „waar zijn kleine meisjes voor? Om vroeg aan een Chinees verkocht te worden, een
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dikke, rijke, geile Chinees, een die bereid is zilver in de grage hand van de moeder te
tellen‟.219
4.6.5.2. Chinezen vs ‘blankhuiden’ vs inheemsen; peranakans vs totok

Op een subtiele manier worden in het beeld van Dé-lilahs vrouwen de drie etnische
groepen – de Chinese, inlandse en Europese – tegenover elkaar geplaatst. Van deze
vrouwen is Yum de centrale figuur, die ons via haar gedachten een blik gunt op de
verschillende groepen. Yum is het meest Chinees, ze is geen peranakan, en ze wordt als
de edelste figuur uitgebeeld. Ook als Tongka haar op de gemeenste manier zou
behandelen, zou zich nooit wreken, zegt ze zelf. Yum gedraagt zich in alle
omstandigheden rustig en waardig. Ze heeft een groot werkelijkheidsbesef en treedt als
het moet krachtig op. Daarbij is ze een liefhebbende moeder voor haar zoontje en een
goede vriendin voor Kim. Vonck zegt wel dat Yum graag naar Kims raad luistert, maar
Yum stelt zich ook zeer kritisch op tegen Kim en zegt haar zonder aarzelen wat ze van
Kim denkt. Daarbij laat ze niet na Kim erop te wijzen dat Kim hoe dan ook een Chinese
is, wat in haar voordeel speelt, terwijl Kims Javaanse afkomst de valse kant in haar
karakter veroorzaakt. Via Yums oordeel over Kim krijgen we een wat negatief beeld van
de inheemse mensen (vooral vrouwen) en een zeer positief beeld van de Chinezen in het
algemeen, want als Yum ziet hoe harteloos Tongka zich gedraagt tegenover haar kindje,
concludeert ze dat haar landgenoten veel beter zijn dan „die veel geprezen alom geroemde
natie der blankhuiden, die men Europeanen noemt of tótóks‟.220 Yum, „zuiver Chinees‟,
is verdraagzaam, trouw, bescheiden en zelfopofferend. Kim, de peranakan-Chinese, is
emotioneel, vrijpostig ook tegen haar „heer‟, jaloers en slinks.
Karakteristiek is dat ook totok-Chinezen en peranakan-Chinezen vooroordelen
koesteren jegens elkaar. Voor de totok-Chinezen zijn de peranakans te inheems en voor
de peranakans zijn de totok-Chinezen te Chinees. In het verhaal van J.W. Young, „Lim
Goan Soei. Een benadeelde erfgenaam‟, is de moeder van Tan Ing Nio bang dat haar
aanstaande Chinese schoonzoon niet schoon genoeg zou zijn en te streng voor haar
dochter, terwijl Lims Chinese vriend hem ervoor waarschuwt dat peranakan-vrouwen wel
zuinig zijn, maar ook bazig en het met de huwelijkstrouw minder nauw nemen. Dit wordt
in het bewuste verhaal ook bevestigd. Si Sing Nio daarentegen beantwoordt helemaal niet
aan het stereotiepe beeld van een peranakan-vrouw zoals Lims vriend het beschrijft.
4.6.5.3. De Kong Koan-vrouwen in de literatuur

Hoe zouden de Chinese vrouwen in de romans uiteindelijk gekenschetst kunnen worden?
Ze verschillen in vrijwel alle opzichten van elkaar. Ten eerste in hun Chineesheid. Niet
allemaal zijn ze even „Chinees‟. Sommigen zijn Balinees of Javaans en worden alleen
Chinees omdat ze een verbintenis zijn aangegaan – of dat vrijwillig gebeurt of niet doet
niet ter zake – met een Chinese man, anderen zijn zuiverder Chinees en komen
rechtstreeks uit China of uit naburige landen maar trouwen niet altijd met een Chinees. Er
zijn er die njai of echtgenote worden van een Europeaan.
Afhankelijk van de positie van hun man komen ze in verschillende milieus terecht,
variërend van heel simpel, zoals Tan Ing Nio, de peranakan-vrouw van Lim Tek Soen,
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die in een hutje van petroleumkistjes komt te wonen, later haar man in de toko helpt en
daardoor met aantrekkelijke jongemannen in aanraking komt, via Kim die verwend wordt
door haar Hollandse planter-heer maar later van de hand wordt gedaan, tot de elegante
rijkgeklede vrouwen en meisjes die met hun man en vader naar de Chinese wajang
mogen kijken op de feesten in het huis van de kapitein der Chinezen – of een die zelf
kapitein wordt, zoals de onbenaamde vrouw van Siqua.
Met de tijd zijn er ook geen grote veranderingen in het beeld van de Chinese
vrouwen en de vrouwen van de Chinezen waar te nemen. De enige verandering die
duidelijk te zien is betreft niet het innerlijk maar het uiterlijk: de fraai aangeklede poppen
in Thérèse Hovens verhaal „Bij onze gestaarte broeders op visite‟ zijn gekleed in een
nauwe rok en een lang wijd gebloemd jakje van satijn of zijde, de gehuwde vrouw in
Halfbloed draagt een strakke, witte shanghai-dress. Maar verder kunnen zij mooi en
sensueel, of vet en foeilelijk zijn, stijf formeel of lawaaiig onbeleefd, trouwe echtgenotes
of hartstochtelijke minnaressen, gehoorzaam aan hun ouders of rebels, en in deze doen ze
wel heel sterk denken aan de Kong Koan-vrouwen die een onhoudbare situatie thuis
ontlopen en er met een Roodharige of Javaanse bloemenverkoper vandoor gaan. Bijna
zonder uitzondering worden ze echter uitgebeeld als sterk, strijdbaar en weerbaar,
vrouwen die hun plan kunnen trekken, die in onverwachte situaties niet bij de pakken
neerzitten maar in actie komen. Maar de trots van de vrouw van de veel oudere
houthakker Njoen-Tjan, die weigert met hem seksuele omgang te hebben omdat ze
verliefd is op een ander, wordt door de verteller niet geweten aan haar Chineesheid. Hij
ziet juist haar „westersche blik en westersche vrouwentrots, die zoo zelden uit oostersche
oogen spreken‟.221 Wat ons zou kunnen doen afvragen of er uiteindelijk wel een etiket –
oosters of westers – geplakt kan worden op een representatie. En wat de tegenstelling
tussen Chinese en inlandse vrouwen betreft: in de figuren van Futsie en Sima, de twee
belangrijkste vrouwelijke personages in Thérèse Hovens verhaal „‟t Was maar een baboe‟,
wordt die als het ware opgelost. Naarmate ze meer ervaart, vergelijkt Sima zich meer en
meer met Futsie en wordt haar empathie met haar vorige meesteres groter. Uiteindelijk is
Sima‟s laatste conclusie voordat ze sterft, dat ze allebei van liefdesverdriet sterven. Sima
omdat haar Europese heer van een blanke vrouw hield en omdat haar Javaanse man haar
verliet voor een ander, en Futsie omdat haar Chinese man van een inlandse vrouw, Sima,
hield. Het zal wel niet toevallig zijn dat dit verhaal door een vrouw is geschreven.
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5. CONCLUSIES EN DESIDERATA

lafhartig – indringers - woekeraars – pestbuilen der maatschappij – hondeneters –
afzetters – roofvogels – bloedzuigers – buitengewoon ijverig – grenzeloos
hebzuchtig – ongedierte – duiveldienaars - wandluizen – uitzuigers –
vrouwendieven – sluw – pronkzuchtig – slangen – plunderaars – harde werkers –
brutaal – vloek voor de Javaan – omkopers – vals – vadsig – sober – hebben
initiatief – koesteren boze hartstochten – sjacheraars – geduldig – omkopers –
spaarzaam – houden er een geheimzinnige boekhouding op na – gewetenloze
fortuinzoekers – houden grootse feesten – varkens – mieren – zich vetmestende
menseneters – liefdevolle ouders – goede kinderen – wolf onder de schapen –
stinken naar de spek die zij bereiden – verfoeilijk lelijk – geil – mooi – schrander
– loze vossen – aterlingen – gladakkers – voelen zich te voornaam om te lopen –
schuim der (Chinese) natie – knappe vakmensen – willen niet loesie feesie lijden –
bedriegers zonder scrupules – storen zich niet aan de regels – moordenaars –
geldvereerders – gaaf – onbeschaafd – beschaafd – kwebbelaars – bijgelovig –
voor rede vatbaar – lawaaierig – menselijk en trouw – hebben lange nagels –
spreken de R als een L uit – rijden in mooie wagens – grijnzen – vervuld van
vuige lusten – gewillige minnaressen – trouwe echtgenotes – hebben een fletsgele
huid – dankbaar

In dit slothoofdstuk geef ik mijn conclusies over het resultaat van het onderzoek weer,
en laat ik weten wat mijn wensen zijn voor een vervolg.
5.1. Conclusies

Dit onderzoek gaat over het beeld van de Chinezen zoals het wordt geschetst in
Indisch-Nederlands literair proza in de periode van 1880 tot 1950. In de imagologie –
de kritische analyse van nationale stereotypen in literatuur en in andere vormen van
culturele representatie – is een beeld of ‘image’ de mentale of discursieve
representatie of reputatie van een persoon, een groep, een etniciteit of een natie. Een
beeld betreft hoofdzakelijk morele eigenschappen of karaktertrekken. Het is een
mentaal silhouet (dus geen volledige beeltenis) van de ander, dat we in gedachten
hebben. Onder ‘beeldvorming’ wordt verstaan: opvattingen en oordelen die mensen
hebben over zowel zichzelf, de eigen groep en cultuur, als andere groepen en culturen.
Beeldvorming is geen afspiegeling van de werkelijkheid, beeldvorming schept juist
een werkelijkheid.
Er is geen ander volk waarover in zulke uiteenlopende beelden is geschreven als
de Chinezen, en geen ander land als China. Zelfs op één en hetzelfde moment zijn er
verschillende beelden over China (‘alternating between sinophilia and sinophobia’,
volgens sinologe Irmy Schweiger) 1 in omloop. Recent (2008) was er wereldwijde
bewondering voor de manier waarop de Chinezen de openingsceremonie van de
1

Schweiger 2007, pag. 126.
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Olympische Spelen (en de Spelen zelf) hebben georganiseerd en hun openheid naar
het westen toe, bijvoorbeeld door het ‘Vogelnest’, bijnaam voor het Olympische
stadion in Beijing, en andere gebouwen door westerse architecten te laten ontwerpen.
Tegelijkertijd werd de Olympische toorts overal waar hij kwam, ontvangen met
protestdemonstraties tegen het politieke beleid van China jegens Tibet; de
luchtvervuiling werd als een zeer groot probleem beschouwd (dat de Chinezen de
meest grootschalige poging in de geschiedenis hebben gedaan om hun economie
energie-efficient te maken2 ging aan de meeste mensen voorbij) en altijd werd er wel
iets negatiefs gevonden om over te praten of om te lachen of verontwaardigd over te
doen. Dat is niet anders geweest met de beeldvorming van de Chinezen in het land dat
nu Indonesia heet, dat in het grootste gedeelte van de periode tussen 1880 en 1950, de
periode waar het in dit proefschrift om gaat, Nederlands-Indië genoemd werd.
De koloniale samenleving was er een die gebaseerd was op rassenonderscheid.
Als we ons die samenleving voorstellen als een kegel, bestond de brede basis uit de
inheemse bevolking. Helemaal bovenaan werd de punt van de kegel gevormd door de
Europeanen, waartoe (volgens de wet althans) ook de Indo-Europeanen behoorden.
En tussen de beide lagen waren de Chinezen gesandwicht. Zij waren in alle opzichten
de mediatoren tussen de boven- en de benedenlaag van de koloniale maatschappij. De
verschillende rassen mochten onder geen beding in harmonie met elkaar samenleven –
ze zouden weleens gemene zaak met elkaar kunnen maken en de macht van de
Nederlanders in gevaar brengen. Dat is in de geschiedenis, met name in de achttiende
eeuw, werkelijk gebeurd: de samenzwering tegen het Gouvernement onder leiding
van Erberveld joeg de Hollanders grote schrik aan. Achttien jaar later volgde een
grote opstand van de Chinezen in de Ommelanden van Batavia die gewelddadig
onderdrukt werd. In de volgende jaren voerden Chinezen die uit Batavia naar het
oosten van Java gevlucht waren, samen met de Javanen oorlog tegen het VOC-leger.
Ze verloren die oorlog, maar de Hollanders hadden een goede les geleerd.
De Chinezen waren niet alleen anders, maar vooral ‘vreemd’, niet behorend tot
de samenleving van de Archipel. Ze vielen op tussen de autochtonen, niet slechts door
hun uiterlijk en omdat ze anders gekleed gingen (wat later bij de wet verordend was),
maar ook omdat ze andere dingen deden. Ze waren niet alleen mediatoren tussen de
Nederlandse heersers en inheemse bevolking, maar tegelijkertijd ook een zeer handige
bumper om de klappen op de vangen die de Hollandse burgerij richtte tot het
Gouvernement, en ze waren meer dan eens zondebok. Omdat ze geld in het laatje
moesten brengen, werd er op ze gejaagd alsof ze wilde dieren waren: om er zeker van
te zijn dat alle Chinezen in Batavia het verplichte hoofdgeld betaalden, gingen
soldaten, Compagniesslaven en de havenwachter met zijn helpers op gezette tijden
‘Chinees-jaegen’. Het is merkwaardig dat de jagers het geld dat ze daarmee opstreken
voor zichzelf mochten houden. Het ging er dus niet eens om om de inkomsten voor de
VOC, of de stad Batavia, veilig te stellen. ‘Illegalen’ die erop betrapt werden met een
vals hoofdbriefje rond te lopen, werden buitengewoon zwaar gestraft. In de
negentiende en twintigste eeuw deden de Chinezen datgene wat de Nederlandse
kolonisators wel wilden, maar niet konden doen: belastingen vergaren en pachten
organiseren, met name de zeer lucratieve opiumpacht. Ze waren nodig om de
koloniale kas te vullen maar werden verguisd en veracht.

2

Speech van Barrack Obama, president van de VS, voor het Amerikaanse Congres, 24 februari 2009.
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5.1.1. Stereotypen

In literair proza wordt verteld dat de Chinezen, omdat ze er vreemd uitzagen (‘mal’,
vond menig verteller) werden gepest en geplaagd, er werd de spot met hen gedreven,
(‘smerige, vuile kee’ en ‘gele lammeling’ zijn enkele van de ‘liefelijkheden’ waarmee
Nederlandse mariniers en matrozen ‘onder groot gejuich en vroolijk getier’ de
Chinezen bedachten), ze spraken een andere taal, voortdurend wordt er de nadruk op
gelegd dat ze zelfs geen behoorlijk Maleis spraken omdat ze de R niet konden
uitspreken en daarvoor in de plaats een L zeiden. Weruméus Buning schetst ‘broeder
Langstaart’ ten voeten uit: zijn vuilwitte gelaatskleur, zijn schuine ogen, zijn malle
staart, geheel zijn ‘vrouwelijke’ uiterlijk maakt op de Europeaan geen aangename
indruk.3 Maar nergens is de vreemdheid van de Chinezen zo goed uitgebeeld als in De
khimono; benevens twee andere Oost-Indische verhalen (1908) van Creusesol, die
ettelijke zinnen wijdt aan het verschijnsel ‘Tjina-grijns’. Volgens Carel, de verteller in
De khimono, is een Tjina-grijns vergelijkbaar met een ‘honende, spottende
afscheidsgroet’, een openbaring van ‘de innerlijke barbaarschheid van den VerreOosterling’. De grijns is ‘als de karakteristiek van een wezen, welks gemoedsleven
vreemd is en blijven zal aan [dat van de Europeaan], een wezen, dat dien grijns
poëtiseert in den raadselachtigen glimlach van het Boeddha-beeld – goddelijk, van
bovenzinnelijke perversiteit – in welks zuiver regelmatige trekken het geheele
Mongoolsche ras zijn eigen voorkomen sinds eeuwen heeft geïdealiseerd’.4
Er werd neergekeken op een Chinees. Een Nederlander die een
vriendschappelijke relatie aanging met een Chinees werd met schele ogen aangekeken,
en iemand die onder een Chinees werkte werd de rug toegekeerd. Nederlanders
bezochten graag hun grootse feesten en sommige Nederlandse meisjes waren zelfs
bereid offers te brengen om toch maar een uitnodiging te krijgen (een kus voor een
Chinese jongeman die beweerde er met enige moeite aan te kunnen komen,
bijvoorbeeld), maar aan de andere kant werd hun ‘pronkzucht’ gekritiseerd. Het werd
ze kwalijk genomen dat ze zoveel mogelijk geld wilden verdienen in een zo kort
mogelijke tijd, om daarmee naar hun land terug te kunnen, terwijl de Europeanen niet
anders wilden. De Chinezen die wel bleven, van wie een aantal de pachten voor de
Nederlands-Indische regering dreven, stelden zich bloot aan allerlei kritiek, die erop
neerkwam dat ze allemaal bloedzuigers van het (Javaanse) volk waren. De zin
waarmee oud-officier W.A. van Rees de houding van de Nederlanders beschreef,
‘Zonder de Chineezen zou ons veel hebben ontbroken, en toch verfoeiden wij die
hondeneters’,5 is alleszeggend.
De beeldvorming van de Chinezen is een goed voorbeeld van wat imagoloog
Joep Leerssen een ‘imageme’ noemt, dat hij verklaart als een onderliggende
‘blueprint’ voor de concrete, tekstuele uitingen van datgene wat beschouwd wordt als
karakteristieken van een bepaalde natie of etnische groep. Een imageme vertoont een
tegenstrijdige polariteit en neemt de vorm aan van het ultieme cliché: ‘Natie X is een
natie van contrasten’.
Een cliché is een stereotype dat uitentreuren gebruikt is. Stereotypen zijn
overgeneralisaties die meer gebaseerd zijn op veronderstellingen, vooroordelen en
verkeerde informatie dan op feiten. Het stereotype van de Chinezen als
duivelaanbidders berust op een veronderstelling en een overhaast oordeel. Dat oordeel
velden de Hollanders op basis van de waarneming dat de Chinezen tot een god baden
met een zwart gezicht. Vanwege dat zwarte gezicht namen de Hollanders, onder
3

Weruméus Buning 1897, pag. 222.
Creusesol 1908, pag. 26-27.
5
Van Rees 1881a, deel 2 pag. 20.
4
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anderen Wouter Schouten, aan dat het de duivel was, of in ieder geval een kwade god.
Dat paste in een ander beeld dat ze van de Chinezen hadden, namelijk als slimme,
sluwe personen: als je het ‘heylloos spoock’ te vriend hield, hoefde je de goede goden
niet te behagen. Ze wisten niet dat een zwart gezicht in de Chinese cultuur juist op een
goede inborst duidt. Maar het kwaad was geschied: de Chinezen waren en bleven
eeuwenlang ‘dienaers van den satan’. Was het Christenen daardoor geoorloofd zulke
lieden uit de weg te ruimen, zoals in 1740 ook echt gebeurde? Dat wordt soms wel
gesuggereerd. In Donkere dagen (1909) van J.H. van Balen loopt een dominee
opgewonden door de stad in de nacht voordat de Chinezenmoord in Batavia aanvangt,
om iedereen luidkeels te vertellen wat voor kwaads de ‘kinderen Belials’ hebben
aangericht.
Stereotypen zijn karikaturen. Maar op het moment dat de representatie in schrift
staat, vertegenwoordigt die incomplete representatie het geheel. Het kleine aantal
karakteristieken, die eigenlijk van toepassing zijn op een individu, verschijnen in de
vorm van stereotypen in het collectieve concept van groepen, naties en rassen, dus in
een beeld. Stefan Landsberger, hoogleraar Chinese cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam, spreekt van een karikatuur, en zo is dat ook: het beeld van Chinezen en
trouwens alle andere bevolkingsgroepen, ook Nederlanders, is een karikatuur, die niet
alleen geldt voor één individu maar voor het hele volk.
In die zin is een schrijver ook een karikaturist. Het beeld dat hij in zijn teksten
presenteert is door hem getekend, maar is tevens het resultaat van beïnvloeding door
verschillende factoren (zie diagram hieronder).

Hij wordt, bewust of onbewust, beïnvloed door de maatschappij waarin hij leeft, het
gezin waarin hij is opgegroeid, zijn kennis van de wereld, uitspraken van anderen,
inclusief schrijvers, en niet te vergeten door zijn doellezer. Al die invloeden fungeren
als een bril waardoor de schrijver kijkt bij het schrijven van zijn tekst. Die tekst wordt
weer door anderen gelezen die, bewust of onbewust, stereotypen en beelden van hem
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overnemen, en zo begint het proces steeds weer opnieuw. Beeldvorming is dan ook
geen statisch gegeven, maar is het gevolg van een wisselwerking die op haar beurt een
doorlopend proces van beeldvorming veroorzaakt. Aan de andere kant kunnen
stereotypen zeer hardnekkig zijn en veranderingen weerstaan.
Beeldvorming is, als ze om de buitengroep gaat (op de begrippen ‘binnengroep’
en ‘buitengroep’ kom ik nog terug), nagenoeg altijd negatief. Maar voordat we die
beeldvorming nader beschouwen, maken we eerst een onderscheid tussen positieve en
negatieve beeldvorming. Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet altijd. Iemand
uitbeelden als slim en hardwerkend is positief. Veel geld willen verdienen hoeft niet
negatief te zijn. Niet positief is het beeld van een persoon die zijn slimheid en ijver
aanwendt om de inheemse bevolking uit te zuigen en op die manier veel geld te
verdienen. Kinderen van een Chinese vader en inheemse moeder ‘vuile peranakan
Chineesjes’ noemen is niet erg vriendelijk, maar meteen daarna zeggen dat diezelfde
Chineesjes eens hun moeder te eten zullen geven als die volstrekt niet meer kan
werken, is een stuk positiever. Een Chinees verbeelden als iemand die in een
prachtige koets rondrijdt is op zichzelf niet negatief, maar als de Chinees er ‘zo vadsig
mogelijk’ bij uitgestrekt ligt is dat geen lieflijk gezicht, en suggereren dat de koets
verkregen is door minder eerlijke praktijken is ook niet positief. Het lijkt wel dat, als
het om Chinezen gaat, de beeldvorming bijna nooit ten volle positief is. Er is meestal
een ‘maar’ dat het positieve uiteindelijk toch naar de negatieve pool ombuigt.
Hoe is nu in concreto het beeld van de Chinezen zoals dat uit het onderzochte
literair proza blijkt? De belangrijkste kenmerken heb ik in een lijstje gevat aan het
begin van dit hoofdstuk. Wat uiterlijke kenmerken betreft kunnen we kort zijn: vaak
zijn de Chinese mannen foeilelijk, en dan worden in de beschrijving hun fysieke
kenmerken meestal gekoppeld aan hun ras. Ze hebben een gele fletse huidskleur en
gluipende schuinstaande ogen. Of een vuil geel gezicht met uitstekende
wangbeenderen waarin scherpe zwarte oogjes blinken. Ze zijn vet en bami-Chinezen
stinken bovendien naar de spek die zij bereiden. Dit laatste is niet echt een uiterlijk
kenmerk, maar draagt in ieder geval niet bij tot de aantrekkelijkheid van de persoon in
kwestie. Hun lange, glanzende, dansende haarstaarten worden meestal wel mooi
gevonden. Zo is het enige mooie aan ‘Zucht aan een touw’, een van de personages in
een verhaal van J.C. Mollema, zijn dikke, gitzwarte staart; voor de rest is hij een
miezerig bleek mannetje met hoge jukbeenderen en ingevallen kaken. Gaandeweg, dat
wil zeggen in de romans die tegen het einde van de onderzochte periode verschijnen,
worden de Chinese mannen Europeser en dus aangenamer van uiterlijk. Wat de
vrouwen betreft, als ze uit de lagere klasse komen, worden ze meestal niet als erg
aantrekkelijk verbeeld. Maar de vrouwen en meisjes uit de upper class zijn als feeën
zo mooi en hebben buitengewoon mooie lichaamsvormen.
De innerlijke karaktertrekken (of de kenmerken die voor innerlijk moeten
doorgaan) zijn groter in aantal dan de uiterlijke, en overwegend negatief. Deze
kenmerken zouden geplaatst moeten worden op een ladder, waarvan de sporten van
beneden tot boven de fases in de carrière van de Chinezen uitbeelden. Daarbuiten zijn
er zowel goede als slechte eigenschappen die een soort van permanente geldigheid
hebben en die steeds weer opnieuw in het proza worden vermeld. Als we aldus van
onderaan beginnen, worden de Chinezen verbeeld als sober en spaarzaam, geduldig en
initiatiefrijk. Vooral koelies zijn dankbaar jegens hun Europese weldoeners, menselijk
en trouw. ‘Loosie feesie’ is iets dat zij niet te boven komen; zelfmoord plegen zien ze
als de enige mogelijke uitweg.
Naarmate ze meer succes hebben en zich op de sociale (en vooral economische)
ladder opwerken, krijgen ze negatieve stereotypen toebedeeld. Ze worden gezien als
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indringers, woekeraars en sjacheraars, parasieten, uitzuigers en plunderaars, ze kopen
Europeanen om en zijn een vloek voor de Javaan, ze zijn grenzeloos hebzuchtig en
behept met boze hartstochten en vuige lusten, ze zijn gewetenloze fortuinzoekers en
zelfs moordenaars en menseneters (naast hondeneters), kortom, de Chinese mannen
zijn aterlingen en bedriegers zonder scrupules.
Vaak worden ze vergeleken met dieren: ze zijn roofvogels, bloedzuigers,
ongedierte, wandluizen, mieren, slangen, varkens, vossen, wolven (onder de schapen),
gladakkers en katten. Zoals elders reeds betoogd, heeft die beeldvorming te maken
met de karakteristieken van de dieren in de Nederlandse of westerse cultuur, terwijl de
vergelijking met ongedierte en wandluizen suggereert dat de Chinezen ongestraft
vernietigd kunnen worden – ze komen toch weer in groten getale opdagen.
De Chinezen worden ook vergeleken met andere volkeren. De vergelijking met
de Joden werd al gemaakt vanaf de VOC-tijd. Wouter Schouten bijvoorbeeld, schreef
in zijn reisverhalen (1676) al dat de Chinezen waren ‘verdeelt even gelyck de Joden
haer bevinden over den gantschen aerbodem verspreyt’.6 Robert Nurks den Jongere
maakte een soortgelijke vergelijking: in het Chinese kamp oefenden ‘de zonen van het
hemelsche rijk, de belijders der leer van Confucius, als echte Aziatische Joden hun
velerlei bedrijf uit’.7 Veel straten in de Chinese wijk doen Justus van Maurik denken
aan de Amsterdamse Jodenbuurt; het verschil is dat de meeste huizen in de Chinese
wijk een vuil en onaangenaam uiterlijk hebben.8 Bijzonder is dat Nurks den Jongere
de Chinezen vergelijkt met de Duitsers; beide volkeren zijn volgens hem hovaardig en
hebben een kosmopolitisch en zwervend karakter. Omdat de Arabieren net als de
Chinezen behoorden tot de Vreemde Oosterlingen, worden deze twee volksgroepen
ook weleens met elkaar vergeleken. Arabieren en Chinezen worden als machtig
gezien en worden gevreesd door de Europeanen als hun voornaamste handels- en
politieke concurrenten. Voor Nurks den Jongere staat het vast dat de Arabieren
eerlijker zijn dan de Chinezen en zich meer bezighouden met het verspreiden van hun
geloof dan met het uitzuigen van de bevolking, 9 maar Augusta de Wit vindt de
Arabieren nog sluwere handelaren dan de Chinezen.10 De Arabier wordt volgens deze
schrijfster om zijn onmenschelijke hardvochtigheid nog meer gevreesd dan de
Chinees om zijn list.11
Als de Chinezen het eenmaal hebben gemaakt, zijn ze pronkzuchtig, arrogant en
brutaal (tegen de Europeanen) en storen ze zich niet aan de regels van het
Gouvernement. Enkelen zijn daarentegen Europees beschaafd geworden.
Sommige karaktertrekken, zowel slechte als goede, overstijgen de ladder omdat ze
toegeschreven worden aan de Chinezen in al hun functies en in alle stadia van hun
aanwezigheid in de Archipel. Lafhartigheid en sluwheid zijn er twee van. Verder zijn
ze allemaal geldvereerders, bijgelovig en, nog erger, ellendige duiveldienaars. Maar
6

Schouten 1676, pag. 24.
Nurks den Jongere 1882, pag. 28.
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Van Maurik 1897, pag. 130. In documentaire geschriften komt die vergelijking even vaak, zo niet
vaker, voor. N. G. van Kampen, die hoogleraar was in de Nederlandse letterkunde en de vaderlandse
geschiedenis aan het Atheneum van Amsterdam, heeft het in zijn Vaderlandsche karakterkunde over
‘de beschroomde Chinezen, de Joden van het Oosten’ (1828, pag. 644). Volgens H.J. Koenen is er een
reden waarom er niet veel Joden in de Archipel waren: de laatsten vreesden de concurrentie van de
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wat ze ook doen, ze zijn buitengewoon ijverig en werken hard. De mannen zijn
vrouwendieven of, zoals Wouter Schouten het uitdrukt, ‘beminners van een goet getal
vrouwen’. Of ronduit geil. De Chinezen zijn onbeschaamd en lawaaierig, maar ook
liefdevolle ouders (dit wordt slechts halfhartig toegegeven) en zorgzame kinderen.
5.1.2. Analyse

Om een samenvattende analyse te maken van de beeldvorming van de Chinezen in
Indisch-Nederlands literair proza zoals ik die heb nagegaan in het vorige hoofdstuk,
gebruik ik drie begrippen, waarbij het derde begrip een samensmelting is van het
eerste en het tweede begrip. Het eerste begrip komt uit de sociale psychologie en
betreft het bestaan van en het onderscheid tussen binnengroep en buitengroep. Een
binnengroep is de groep tot wie men behoort, denkt te behoren of wenst te behoren.
Men kan op hetzelfde moment verschillende binnengroepen hebben. De buitengroep
is de groep tot wie men niet behoort, of niet wenst te behoren. Met andere woorden,
de buitengroep wordt in natuurlijke omstandigheden bepaald door de binnengroep.
Een binnengroep krijgt men soms met de geboorte mee (de etnische groep, geslacht,
bepaalde uiterlijke kenmerken), maar vaker onstaan binnengroepen door ‘even just the
toss of a coin’, om het met sociaal psycholoog Henri Tajfel te zeggen. Wanneer je
samen met anderen in de regen op een bus staat te wachten, zijn die anderen je
binnengroepsleden. Je moppert samen als de bus maar niet komt, je scheldt samen als
de overvolle bus zonder te stoppen voorbijrijdt. Uiteraard zijn de passagiers in de bus
de buitengroep en is de chauffeur de vijand met wie van alles mis is. De uitdrukking
van Tajfel kan ook letterlijk genomen worden: als je door een munt op te gooien
bepaalt wie tot groep A behoort en wie tot groep B, heb je meteen twee
binnengroepen en tegelijkertijd twee buitengroepen. Dat is een kunstmatige manier
van het bepalen wie tot de buitengroep behoort.
Als men tot een binnengroep behoort, en iedereen behoort wel tot minstens één
binnengroep, ontstaat vanzelf binnengroepsfavoritisme. Men ziet zijn eigen groep als
superieur ten opzichte van andere groepen, en wil die superieuriteit ook bewijzen. Dat
doet men onder andere door negatieve oordelen over de buitengroep te spuien, in een
poging om zich positief te onderscheiden van buitengroepsleden en zich op die manier
te verzekeren van de steun van de binnengroep. Door vijandigheid tegenover de
buitengroep te tonen, laat men ook zijn loyaliteit met de binnengroep zien. Men heeft
zijn binnengroep ook nodig om zijn eigenwaarde op peil te houden.
Beelden van een (etnische) binnen- of buitengroep zijn niet stabiel maar
afhankelijk van allerlei factoren. Ten eerste zijn auto-images of zelfbeelden (beelden
die iemand van zijn eigen groep heeft) vaak heel verschillend van hetero-images
(beelden die iemand van een andere groep heeft). Bovendien worden verschillen
tussen de leden van de andere groep geminimaliseerd, met andere woorden, de
buitengroep wordt als homogener gezien dan de binnengroep. We hebben dan te
maken met het buitengroepshomogeniteitseffect. Dat houdt in dat een karaktertrek (of
een verschijnsel dat als karaktertrek beschouwd wordt) van één buitengroepslid
overgedragen wordt op alle andere buitengroepsleden. In de meeste gevallen wordt
die karaktertrek door de binnengroep als negatief gezien.
Bij het oordelen van een groep, hetzij binnengroep of buitengroep, spelen twee
soorten factoren mee: dispositionele of interne factoren en situationele of uitwendige
factoren. Negatief gedrag van buitengroepsleden (bijvoorbeeld oneerlijkheid) wordt
gezien als veroorzaakt door dispositionele factoren (‘het ligt in hun aard om te
liegen’), terwijl hetzelfde gedrag bij binnengroepsleden door de binnengroep
gerechtvaardigd wordt door een uitwendige oorzaak aan te halen (‘als wij de waarheid
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hadden gezegd, hadden ze ons aangevallen’). Positief gedrag wordt verklaard op
precies de tegenovergestelde wijze: menslievende daden door een binnengroepslid
worden beschouwd als iets dat innerlijk bepaald is, terwijl dezelfde daad, als die door
de buitengroep is verricht, door de binnengroep wordt beschouwd als de uitzondering
op de regel. Volgens sociaal psycholoog Rupert Brown zijn deze ‘intergroup
attribution biases’ typisch aanwezig bij de meerderheid in een groep of bij dominante
groepen. Het maakt dus niet uit of buitengroepsleden iets positiefs of iets negatiefs
doen, ze zijn altijd fout. Als ze iets slechts hebben gedaan komt dat omdat hun
innerlijk nu eenmaal slecht is, hetgeen het stereotype waarmee ze opgescheept zitten
bevestigt, en als ze iets goeds hebben gedaan wordt dat ook gezien als de uitzondering
die de regel bevestigt. Als hun iets slechts overkomt hebben zij alleen zichzelf te
verwijten en zijn ze niet te beklagen, als hun iets goeds overkomt hebben ze alleen
maar geluk gehad en komt het niet omdat zij daar zelf hard voor gewerkt hebben.
Aansluitend aan het eerste begrip over het bestaan van binnen- en buitengroepen
gebruik ik een tweede begrip dat is overgenomen van Edward Said, die in Orientalism
betoogt dat het oosten en het westen elkaar tot op zekere hoogte reflecteren.
Toegepast op het begrip binnengroep en buitengroep kunnen we zeggen dat de
binnengroep zijn macht en overwicht aan de buitengroep ontleent. De buitengroep is
alles wat de binnengroep niet is en omgekeerd. ‘De Nederlander is het meest zichzelf
in die mate waarin hij geen Turk is, bij wijze van spreken’, zegt Joep Leerssen in een
interview over ‘Nederlanderschap’. 12 Het bestaan van de buitengroep geeft de
binnengroep zijn macht. Door de buitengroep te definiëren creëert de binnengroep de
grenzen die de binnengroep definiëren. Alle slechte eigenschappen worden aan de
buitengroep toebedacht.
Het derde begrip heeft ook te maken met macht. In zijn artikel ‘The Rhetoric of
National Character: A Programmatic survey’ stelt Leerssen dat het toekennen van
karaktertrekken aan ‘nationals’ (waarmee bedoeld wordt: burgers van een natie)
vooral gedaan wordt met behulp van bepaalde tegenstellingen, met name tussen
Noord en Zuid, tussen zwak en sterk, en tussen centraal en perifeer. Voor ons
doeleinde, namelijk het vaststellen van de beeldvorming van de Chinezen in IndischNederlandse literatuur, is vooral de tegenstelling zwak versus sterk van belang.
Beeldvorming van machtige naties stelt vooral hun onbarmhartigheid en wreedheid op
de voorgrond, terwijl zwakke naties kunnen rekenen op de sympathie die men voelt
voor een ‘underdog’, een soort van neerbuigende welwillendheid. In de beeldvorming
komt een verbetering als de macht van de natie of de ‘national’ afzwakt. Een machtige
binnengroep verdient loyaliteit, een machtige buitengroep veroorzaakt een verlaging
van eigenwaarde bij de binnengroep en is een bedreiging.
Een uiting van binnengroepsfavoritisme, uitgedrukt in betrokkenheid bij de
binnengroep enerzijds en vijandschap jegens de buitengroep anderzijds is duidelijk te
merken in de novellen van W.A. van Rees. Als officier bij het Nederlands-Indisch
leger was hij solidair met zijn soldaten en vijandig tegenover de Borneose kongsiChinezen en de Chinezen in het algemeen. Dat drukt hij uit in zijn aantekeningen over
de oorlogen, niet zozeer door met scheldwoorden te strooien zoals Robert Nurks den
Jongere en A. Weruméus Buning in dezelfde periode (1880-1900) doen, maar door
over ‘de antipathie van de soldaat tegen den Chinees’ te spreken, een antipathie die hij
als karaktertrek van de Nederlands-Indische soldaat schijnt te beschouwen, want ‘de
indische soldaat is een gezworen vijand van den Chinees; die vijandschap heeft zijn
oorzaak in de groote tegenstrijdigheid van karakter. De Chinees is laf, de soldaat
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dapper; de Chinees is valsch, de soldaat oprecht; de Chinees is wreed, de soldaat
goedhartig; de Chinees is vuil, de soldaat zindelijk; de Chinees heeft altijd geld (‘t is
wel geen karaktertrek), de soldaat nooit, de Chinees vereert den duivel, de soldaat
God (op zijn manier)’.13 Dit illustreert wel heel duidelijk het hierboven aangehaalde
betoog van Said over de tegenstelling tussen de binnen- en de buitengroep. Het is
kenmerkend dat de meeste schrijvers de generieke term ‘de Chinees’ gebruiken. Het
lijkt wel alsof ze het over één individu hebben, maar grammaticaal gezien abstraheren
ze van individuele gevallen en generaliseren ze alle Chinezen. Hetzelfde gebeurt hier
met de Nederlands-Indische militairen. Van Rees beschouwt ze als twee homogene
groepen die tegenover elkaar staan. ‘De Chinees’ waar Van Rees het hier over heeft is
overigens geen kongsi-Chinees maar de Chinees op Java.
De Chinezen op Java worden meestal negatiever verbeeld dan de Chinezen
buiten Java, vooral in de periode tussen 1880 en 1910. Niet toevallig is dat de periode
van de opkomst en de hoogste populariteit van de ethische politiek. De beeldvorming
van de Chinezen kan niet losgezien worden van die van de inheemse bevolking. Er
kunnen in deze periode drie groepen worden onderscheiden: de binnengroep (de
Nederlanders), de als machtig beschouwde buitengroep (de Chinezen) en de als zwak
bestempelde buitengroep (de ‘inlanders’). Terwijl de Chinezen op de andere eilanden
werkers waren die in een geïsoleerde omgeving en samenleving leefden, hadden de
Chinezen op Java veel contact met de inheemse bevolking, de Javanen en Sundanezen.
Daar was ofwel geld, ofwel seks mee gemoeid, of soms allebei. De binnengroep van
de Nederlandse schrijver kent aldus twee buitengroepen, die van de Chinezen en die
van de inheemsen. In de genoemde periode en enkele decennia ervoor waren de
Chinese pachters (voornamelijk opiumpachters) op het toppunt van hun macht, en
kampte de inheemse bevolking als gevolg van het politieke en economische beleid
van de Nederlands-Indische regering met de grootste armoede. Over die Chinezen en
die Javaanse bevolking schreef men in deze periode. Over ‘gewone’ Chinezen schreef
men normaliter niet, die waren logischerwijze niet interessant. Men prefereerde te
schrijven over Chinezen die zich opgewerkt hadden van armoedige klontong tot
officier, over machtige Chinese pachters die opium sloken en hele dessa’s in armoede
dompelden.
De sociale psychologie kent het verschijnsel dat ‘cognitieve vertekening’
genoemd wordt. Statistisch zelden voorkomende anti-sociale gedragingen nemen,
vooral als ze bij de buitengroep voorkomen, een buitensporig gedeelte van onze
aandacht in beslag en worden makkelijker onthouden dan gewone gebeurtenissen. De
frequentie waarmee deze gedragingen voorkomen wordt overschat. Anti-sociale
gedragingen door Chinezen, zoals geld uitlenen tegen woekerrentes en Javaanse
meisjes opeisen, die ongetwijfeld voorkwamen in die tijd, werden geprojecteerd op
alle Chinezen. Op die manier ontstond een correlatie tussen dat gedrag en ‘ras’, en
werd ‘woekeraar’ een racistisch gekleurd stereotype.
De Chinese buitengroep werd als machtig gezien. Groneman vreesde zelfs dat
het niet lang zou duren of de Chinezen zouden alle pachtlanden in hun bezit hebben
en de Nederlanders zouden het land besturen ten bate van de Chinezen. Ook hij
noemde de Chinezen, net als Van Rees, ‘indringers’. Toch zag hij wel degelijk
verschillen tussen de ene en de andere Chinees; hij verdeelde de Chinezen in twee
subgroepen: de subgroep van Chinezen die uitsluitend voor hun landgenoten werkten
en van hen leefden, en degenen die leefden over de rug van de inlander en hem tot de
ondergang brachten. Over de eerste subgroep heeft hij alleen goede dingen op te
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merken, de leden daarvan paren eerlijkheid en goede trouw aan arbeidzaamheid en
werkkracht. De tweede subgroep echter is een ‘groeiende en bloeiende paraziet’ 14
waaronder de Javaan bezwijkt. De regering, vindt Groneman, moet de ‘machtige
woekeraar’ terugdringen, ze moet als een ervaren boomkweker haar bomen (de
‘inlanders’) zuiveren van de parasieten (de Chinezen). Het is ook in de brieven van
Groneman dat wij zien hoe een goede handeling van de binnengroep als een normale
karaktertrek wordt beschouwd en die van de buitengroep als een uitzonderlijke
gebeurtenis. Gronemans beeldvorming van de Chinezen is illustratief voor de periode
1880-1910 en voor Java. Bijzondere uitzonderingen zijn J.W. Young en Jacob
Dermoût, die zeer positief oordeelden over de Chinezen. Beide hadden een grote
kennis van de Chinezen. Van Young weten we dat hij tolk was voor het Chinees. Hij
was Europeaan, maar bekeek de Chinezen veeleer vanuit hun binnengroep. Hij laat
Chinezen aan het woord die hun hoofden adoreerden omdat ze van hen afhankelijk
waren, maar ook Chinezen die qua niveau aan de officieren gelijkwaardig waren en
niet alles wat zij deden goedkeurden. We zien in Youngs verhalen dat er ook binnen
de Chinese gemeenschap verschillende binnen- en buitengroepen waren, bijvoorbeeld
die van de peranakans en van de totoks of nieuwkomers. De Nederlanders spelen de
rol van de hoogste autoriteit. Dermoût weet precies waarover hij schrijft in Piong Pan
Ho: de manier waarop zowel beginnende klontongs als grote tokohouders
handeldreven, de verhouding tussen de Chinese handelaren en de Nederlandse firma’s.
We krijgen als lezer de indruk dat Dermoût zich weet in te leven in de binnengroepen
van zijn beide helden, Wije, een Nederlander en Piong, een Chinees. Die komen
elkaar zeer nader, maar in de roman willen hun binnengroepen niet mee; Wije en
Piong blijven uitzonderingen. Uiteindelijk laat de roman zien hoe onoverbrugbaar de
scheiding is tussen de beide groepen.
Het beeld dat de Chinezen ‘indringers’ zijn, is sterk. Zij hebben minder recht,
eigenlijk helemaal geen recht, op de grond waarop zij leven. Zij doen niets ten bate
van het inheemse volk, in tegenstelling tot de Nederlanders, die, dat was tenminste het
beeld dat de Nederlanders koesterden en graag uitdroegen, dat volk ‘ophieven’ en
beschaving bijbrachten – een prima rechtvaardiging voor kolonialisme. Bovendien
aanbaden de Nederlanders, net als de inheemsen, een God, terwijl de Chinezen de
duivel aanbaden. Dat beeld tekenden de schrijvers bij monde van hun vertellers.
Vooral Boeka (pseudoniem van P.C.C. Hansen Jr.) doet dat met graagte. Als een van
zijn helden, Pah Troeno, besluit zijn oudste dochter, die bijzit is geweest van een
Chinees, aan een Hollandse opziener af te staan, denkt hij: ‘Honderdmaal beter was
het voor het meisje, de bijzit te zijn van een Hollander, die in een God geloofde dan te
moeten dienen ter voldoening van de lusten van een Chinees met zijnen
duivelachtigen godsdienst’.15 Het is niet zo dat Pah Troeno de Hollanders graag ziet,
maar ‘dat waren ten minste de meesters, doch wat deden die Chineezen en Arabieren
in het Javaansche Rijk?’16 De ethische politiek, verwoord door koningin Wilhelmina
in 1901, gaf de Nederlanders (volgens henzelf) het recht de bevolking te overheersen,
terwijl de slechtheid van de Chinezen een rechtvaardiging was voor de Nederlanders
om de Chinezen hun rechten te ontzeggen.
Gaandeweg treedt er verandering op in de politiek-economische situatie in de
Archipel. Het Gouvernement is niet langer afhankelijk van de Chinezen voor haar
inkomsten. De Nederlandse binnengroep wordt machtiger en de Chinese buitengroep
verliest zijn macht. Het gevoel van eigenwaarde van de binnengroepsleden stijgt.
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Tegelijkertijd wordt de Javaanse buitengroep mondiger en dus bedreigender. De
beeldvorming van de Chinezen wordt minder negatief; er wordt minder vijandig
geoordeeld over de Chinezen. Er verschijnt zelfs minder proza waar Chinezen op Java
een rol in spelen. Het gebeuren verplaatst zich naar het westen, naar Sumatra, het
eiland van de rubber- en tabaksplantages en naar Bangka, Belitung en Singkep, de
tineilanden, waar duizenden Chinese arbeiders werken en leven. Maar zij zijn in geen
enkel opzicht, zelfs niet wat betreft hun Chineesheid, te vergelijken met de peranakan
Chinezen op Java. Dit zijn niet de rijke, machtige Chinezen in hun elegante rijtuigen
over wie we in literair proza voor en net na de eeuwwisseling lezen. Dit zijn arme
koelies die mishandeling na mishandeling moeten ondergaan. Mensen die bijna niets
hebben en soms ook nog het weinige dat ze bezitten, hun leven, opgeven. De als zwak
voorgestelde buitengroep, de Javanen, is klein wat aantal betreft en te verwaarlozen.
Maar in de gevallen dat die groep er toch is, zelfs als hij vertegenwoordigd wordt door
maar één lid, behoort de Chinees toch nog tot een iets rijkere, sterkere buitengroep en
moet hij het onderspit delven: hij wordt door de schrijver doodgeschreven.
Voor de Chinezen die zich kapotwerken is veel sympathie. Er vindt een
verschuiving plaats: in de afwezigheid van de inheemse buitengroep zijn zij het die de
zwakke buitengroep vormen waar welwillend tegenaan wordt gekeken. In bijna alle
tabaks- en tinromans die verschenen tussen 1930 en 1945 wordt een gunstig beeld
getekend van de koelies en van gewezen koelies. De vertellers zijn in de roman
mensen met overwicht die de ex-koelies goed gezind zijn. Sommige van de gewezen
koelies zijn wel rijk geworden, maar ze hebben de inlandse bevolking daarvoor niet
uitgezogen en zijn dus geen schoften. Omgekeerd zijn de Chinezen de Europese
personages dankbaar omdat de laatsen hun een nieuwe baan hebben gegeven of hun
het leven hebben gered. Die personages ontlenen hun eigenwaarde aan de
dankbaarheid van hun beschermelingen maar vinden ze uiteindelijk toch dom of ruw
of raar. Vriendschap van de kant van de Chinezen wordt goedgunstig geaccepteerd,
maar niet beantwoord: men kan hoe dan ook niet ‘ver’ van een Chinees houden, zegt
de verteller in De laatste incarnatie (1905) van Henri Borel.17
Na 1945 is er niet veel literair proza geschreven over Chinezen. De romans en
verhalen waarin Chinezen wel een rol spelen, beschrijven hen in een waaier van zeer
gevarieerde functies. Ze zijn plantagekoelie, rijke Chinees in een glimmende auto die
het op Indo-meisjes gemunt heeft, opiumsmokkelaar, handelaar, bami-Chinees,
moeder en zakenvrouw en notaris. Over hen wordt zowel gunstig als ongunstig
geoordeeld. Toch zijn enkele lijnen te zien van de vorige decennia die zich voortgezet
hebben. De rijke Chinees wordt zoals alle rijke Chinezen in mooie voertuigen die
bovendien niet kunnen afblijven van mooie meisjes, negatief voorgesteld. Dat geldt
ook voor de bami-Chinees die op inlandse vrouwen valt. De handelaar is zoals alle
andere handelaren inhalig. Uiteraard is de opiumsmokkelaar een schurk, al heeft hij
niet het stereotiepe uiterlijk van de opiumpachters uit de eeuw daarvoor. We zien een
ontwikkeling die al eerder is begonnen: de personages zien er beter uit, hebben een
Europese opleiding genoten en zijn beschaafder dan hun voorgangers. De
opiumsmokkelaar is bijna Europees van uiterlijk en heeft bovendien in Nederland
gestudeerd, al heeft hij zijn studie niet afgemaakt. Notaris is een nieuw beroep dat nog
niet vaak was toebedacht aan een Chinees. De notaris wordt als het ware
binnengelaten in de binnengroep van de verteller en wordt met waardering beschreven.
Wat de moeder en zakenvrouw betreft en alle andere Chinese vrouwen: hun
beeldvorming verschilt onderling zo van elkaar dat het moeilijk is om er een stempel
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op te zetten. In het algemeen worden vrouwen niet stereotiep verbeeld. Klaarblijkelijk
vormen ze, ook al zijn ze Chinees, geen bedreiging voor de Nederlandse binnengroep.
Van sommige, zoals Yum in Hans Tongka’s carrière en Fa in Fa, de roman van een
Chinese in het oude Batavia, is het beeld zelfs zeer positief. Een uitzondering zijn de
pachtsters: zij zijn schuldig aan het bedriegen en uitzuigen van inlandse mensen en
zijn daarom slecht.
Vrouwelijke schrijvers bekijken de Chinezen meestal met een mild oog. De
contacten met de Chinezen waarover ze schrijven blijven beperkt tot hun eigen wereld.
De klontong is een geliefd personage, hoewel hij alleen vluchtig geschetst wordt, even
vluchtig als hij verschijnt in het leven van de vrouwen. Drie van de schrijfsters die het
meest indringend hebben geschreven over de Chinezen waren gestationeerd in
Sumatra: Dé-lilah, Carry van Bruggen en Annie Salomons. Hun protagonisten zijn
niet de rijke Chinezen over wie Thérèse Hoven schrijft, maar flinke njais, armoedige
klontongs en hardwerkende riksjavoerders. Maar ook Hoven geeft geen stereotiep
beeld van de Chinezen. Zij besteedt wel meer aandacht aan Chinese miljonairs dan
aan arme koelies, maar ze beschrijft hun rijkdom zonder aan te geven of ze die
vergaard hebben uitsluitend met hard werken dan wel met woekeren. Augusta de Wit
is het meest kritisch ten overstaan van de Chinezen, hoewel volgens haar ‘het sluwste
handelaars-volk ter wereld’ de Arabieren zijn en niet de Chinezen.18 Maar kritisch is
ze ook jegens de rol van de Europeanen in de koloniale maatschappij, ofschoon zij
zeker niet tegen kolonialisme is. De koelies beschrijft ze als ‘een bonte wemelende
hoop, waar hier en ginder, in bevelende houding, een witgekleede Westerling
tusschen stond’, als vertegenwoordiger van ‘een enkel blank heerschers-ras staande
tegenover een heterogenen drom Oosterlingen, samengesmolten tot éen enkel bruin
ras van overheerschten’.19
In het nageslacht lijken Chinese karaktertrekken te domineren over die van
andere etnische groepen. Ook al is iemand maar een kwart Chinees, het is dat beetje
Chinees dat het karakter ten goede of ten slechte bepaalt. Hoewel dat eerste niet vaak
voorkomt, is dat toch het geval bij de kleine Chinese soldaat in Jan Fuselier (1934)
van Simon Franke. Hij is geen rasechte Europeaan maar ook geen echte Chinees. Zijn
vader is uit een ‘jongen uit de Jordaan’ en een vrouw uit Hongkong geboren. Toch
heeft de soldaat genoeg Chinees bloed om in het bezit te zijn van het typisch Chinese
‘taaie uithoudingsvermogen, dat noodig is om moeilijkheden te boven te komen’.20
Jammergenoeg was dat niet genoeg om de kris van een jaloerse Madurese echtgenoot
tegen te houden. De Creoolse in Liefde en wraak eener Creoolsche op Java (1920) is
een kwart Chinees van haar grootvader, vader van haar moeder. Die grootvader was
bovendien ook nog getrouwd, of had een seksuele relatie, met een Javaanse vrouw.
Over de Europese genetische inbreng heeft de verteller niets te zeggen, maar de
combinatie van de wellustige aard van de Chinese grootvader (deze is geen peranakan
maar komt rechtstreeks uit China) en het natuurlijke ‘animalisme’ van de Javaanse
grootmoeder resulteert in de super-wellustige Creoolse.
Ik ben me ervan bewust dat ik ook tot een bepaalde binnengroep behoor: die
van de peranakan Chinezen. Mijn familie is er een die de Chinese tradities in ere wil
houden maar die de Nederlanders en Europeanen niet ongunstig gezind is en zich
goed geïntegreerd heeft in de Indonesische maatschappij. Ik heb een auto-image van
de Chinezen, waardoor ik negatieve beelden van de Chinezen waarschijnlijk sneller
herken dan een niet-Chinees dat doet, maar heb door mijn opvoeding en het onderwijs
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dat ik genoten heb geen stereotiep hetero-image van de niet-Chinezen. Ik heb dan ook
het gevoel dat de combinatie van oplettendheid en neutraliteit mijn onderzoek ten
goede is gekomen.
5.2. Desiderata

Aan het begin van mijn onderzoek stond mij reeds een Indonesische versie van de
verslaggeving voor ogen, die gelezen en begrepen kan worden door Indonesiërs van
velerlei afkomst. Met een Indonesische versie van dit boek wil ik enerzijds de lezers
de ogen openen voor de mogelijkheid dat wat zwart op wit geschreven staat, niet
helemaal – of helemaal niet – op waarheid berust. Ik wil ze alert maken op het gebruik
van stereotypen en beeldvorming, en ze bewust maken van de invloed die van de
beeldvorming uitgaat. Ik hoop dat die bewustwording bijdraagt tot beter begrip en
meer respect voor elkaar. Anderzijds bestaat dit proefschrift niet uitsluitend uit
analyses van beeldvorming, maar wordt ook een historische achtergrond gegeven, die
op zichzelf, hoop ik, vooral aan Indonesiërs van Chinese afkomst informatie
aandraagt over hun wortels. Uit gesprekken met Chinese Indonesiërs is mij iedere
keer weer gebleken dat de kinderen nagenoeg niets weten over de levensgeschiedenis
van hun ouders en nog veel minder over die van hun grootouders. En nog steeds zijn
er mensen, ook van de jongere generatie, die om de een of andere reden hun Chinese
afkomst liever verbergen. Ik hoop hun met dit boek een gevoel van trots op hun
ouders en voorouders te kunnen bijbrengen, en hun er vooral van bewust maken dat
zij altijd al een deel zijn geweest van Indonesië en mederechthebbenden zijn op de
grond waarop zij leven. Door hun verhoogde eigenwaarde zullen zij er misschien toe
komen nog meer dan nu reeds het geval is, andere functies in de samenleving te
vervullen naast de geijkte ‘Chinese’ functies. Mijn onderzoek heeft mij wel het
antwoord aangereikt op de vraag die ik mezelf stelde aan het begin ervan: in welke
richting moeten de Chinese Indonesiërs verder gaan? Moeten zij voor resinificatie
kiezen, integratie of assimilatie? De wens die ik hierboven heb geuit is mijn antwoord:
integratie in de Indonesische maatschappij, gepaard met trots op hun wortels.
In Singapore zijn diverse musea die de geschiedenis van de Singaporese
Chinezen tonen. Een daarvan is Hua Song. De naam betekent ‘lof voor de Chinese
gemeenschap’ en laat de bezoeker de ervaringen zien van de eerste Chinese
nieuwkomers. Een dergelijk museum zou ook in Indonesië opericht moeten worden,
liefst in Semarang, waar een sterke Chinese gemeenschap woont die goed
geïntegreerd is.
Ik zou geen docent Nederlands en literair vertaler zijn als ik niet ook de wens
had met dit proefschrift bij de Indonesische onderzoekers meer aandacht en
waardering voor de Indisch-Nederlandse literatuur op te wekken. Onderzoek naar
deze literatuur is geen poging om ouwe koeien uit de sloot te halen, zoals ik gedacht
had – dat is een vooroordeel dat, zoals alle vooroordelen, tamelijk moeilijk uit te
roeien is – maar is het aanwenden van de Nederlandse taal en van de IndischNederlandse literatuur als nagelaten cultureel erfgoed dat ook Indonesië toebehoort,
niet alleen om te herinneren, te herdenken en stem te geven,21 maar ook om tot nieuwe
inzichten te komen. Ik pleit voor de vertaling naar het Indonesisch van belangrijke
Indisch-Nederlandse literaire prozateksten om ze op die manier te behouden voor de
volgende generaties. Ook Chinese teksten, met name de Kong Koan-archieven,
zouden vertaald moeten worden in het Indonesisch.
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Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en Literatuurgeschiedenis, 2 februari 2002.
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Een subhoofdstuk van dit proefschrift is gewijd aan de Chinezenmoord. Voor de
achtergrondkennis omtrent deze treurige geschiedenis kon ik slechts twee
wetenschappelijke Nederlandstalige werken vinden, waarvan er een meer dan
zeventig jaar geleden geschreven is. Tijdens het lezen van Leonard Blussés en vooral
J.Th. Vermeulens dissertatie en de twee romans die over de pogrom in 1740 gaan,
werd ik overvallen door een enorm déjà vu-gevoel en kon ik me niet van het
vermoeden ontdoen dat een soortgelijk gebeuren op dezelfde plaats, maar meer dan
twee en een halve eeuw later, voorkomen had kunnen worden als wij meer hadden
geweten van de achtergronden van de Chinezenmoord. Het wordt tijd dat er een
nieuw onderzoek gewijd wordt aan dat gebeuren, net zoals het gewenst is dat er een
waarheids- en verzoeningscommissie komt die de mei-rellen in 1998 in Jakarta, Solo
en Medan onderzoekt. Vele van de mensen die verantwoordelijk waren voor de
chaotische toestanden in die dagen, leidend tot meer dan duizend doden – waarvan het
overgrote deel overigens geen Chinezen waren – en verkrachtingen van tientallen
meisjes en vrouwen, zijn nog in leven en kunnen geïnterviewd worden. Twee van hen
hebben in de laatste verkiezingen zelfs meegedongen naar het vice-presidentschap van
Indonesië voor de periode 2009-2014.
De mei-rellen waren de eerste aanleiding om dit onderzoek te doen. Als dit een
kwestie van karma is – dat je moet boeten of beloond wordt voor wat je in een eerder
leven gedaan hebt of wat je voorouders hebben gedaan – wat hebben de Chinese
voorouders dan op hun geweten? Is het een noodlot dat niet te ontwijken is, zoals de
klaarblijkelijke boodschap luidt in de roman Putri Cina (2007) van Sindhunata, een
priester die zelf van Chinese afkomst is, of, zoals te lezen is in sommige IndischNederlandse prozateksten die we besproken hebben, de steeds terugkerende straf voor
hun grenzeloze hebzucht?
Ja, zolang die beeldvorming van ‘de Chinees’ niet verandert. Maar die kan
veranderen, want beeldvorming verandert voortdurend. Het is aan ons, die de
geschiedenis creëren, en aan ons, die de geschiedenis beschrijven, hetzij in
historiografische teksten of in literaire teksten, om het tij te keren.
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Dit register bevat de namen van personen, plaatsen en instellingen, titels van algemene werken
(bijvoorbeeld encyclopedieën) en zaken. Chinese persoonsnamen, die meestal beginnen met de
familienaam, gevolgd door een of twee korte voornamen, worden ook op die manier vermeld,
met een komma na de familienaam.
A
Aa, A.J. van der 322
aanslag , op Europese baas 251, 253, 369
Aanzien Nederlands-Indië 84-85, 232
Abdullah, S. 227
Abendanon, J.H. 68, 191
acculturatie 1
adat 280, 342
Adinda 340 (zie verder Hoven, Th.)
administrateur 229, 231, 238, 239, 242, 247,
250, 251, 252, 264, 267-268, 275-276,
284, 285, 287, 288, 334, 345, 367, 370
Adriani, P. 131, 133, 134
advocaat-fiscaal 307-308
afdingen / afbieden 152-155, 163, 175, 182
Agrarische Wet 227
Ajidarma, S.G. 6
Akkeringa 124
akkeringaboor 124
Albers, C. 83
Allport, G. 17, 19, 21, 24, 25
Amangkurat I 64
Amangkurat II 64-65, 187
ambachtslieden, Chinese 11, 51, 59, 61, 63,
68, 116, 152, 176, 177, 180, 270, 291,
315
Ambrosewicz-Jacobs, J. 18
amok 273, 281, 284, 296
anak emas 2
Ananta, A. 38, 43
Anti-Opiumbond 195
apanage 64
apanagehouders, Maleise 114
Arabier 66, 74, 192, 254, 344, 388
Arabische wijk 149
arbeidscontract 223, 229, 234
arbeidsdwang 224
Arcuri, L. 21
assimilatie 1, 43, 45, 395
assistent 229, 230, 230-233, 237, 238, 242,
246, 247, 249, 250, 252, 266, 267, 268,
269, 274, 275-276, 277-281, 284, 286,
333, 367, 370, 379

B
Baay, R. 331-332, 334, 367
babah 164, 169, 177
Bagan Si-Api-Api 97
Bakhtiar 38, 43
Balen, J.H. van 290, 302, 304-305, 305309, 371-373, 386
Balgooy, N.A. van 92
Balinese slavin (zie ‘slavin, Balinese’)
bami-Chinees 174, 315, 346, 363, 387, 393
bandoelan 200, 201
Bangka 1, 11, 37, 50, 59, 107, 109, 110111, 14, 117-126, 127, 130, 132, 133,
138, 139, 146, 221, 222, 334, 335, 393
Banka (zie Bangka)
bankaboor 124-125
bankroet 154, 164, 167
Banten 60
Baperki 45, 100
Batak 228, 235, 249, 270, 282, 283
Batavia 61, 62, 81, 152, 163, 165, 172, 175,
185, 187, 189, 193, 208, 213
241, 243, 254, 289, 290, 291, 291-295,
295-296, 297-304, 305, 305-307, 309315, 316-323, 323, 324, 325, 327, 328,
329, 330, 334, 336, 339, 343, 372, 374375, 375-379, 379, 384, 386
Bataviaasch Nieuwsblad 122, 123, 151
Baud, J.C. 187
Be, Ing Tjioe 338
beeld 3, 8, 26, 383, auto-image 32, 389,
394, betekenis 26, 28, feministen 27-28,
hetero-image 32, 395, over China 32,
reproducerend karakter 27, passim
beeldvorming 9, 11, 15, 24-29, 281, 288,
383-385, 387, 388, 389-196, positieve
25, proces van 25, 26, 28, stereotiepe
25-26, 28-29, verstarde 26-29, relatie
met werkelijkheid 15, 26, 28, van
plantage 222, 235, van koloniale
maatschappij 241, 281,
belasting 185, 186, 187, 193
Belitung 11, 37, 50, 59, 221, 393
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Beller, M. 15, 23, 32
Bencon 185, 186, 292, 305
Berg, J. van den 150
beriberi 122-124, 131, 138, 251, 282
Berkhout-Wageningen, A. 151 (zie verder
Nji-Sri)
Bijl de Vroe, C. 248, 345
bijvrouw 329, 332, 333, 334, 337, 343, 345,
362, 379
bijzit, Europese 179
Billiton 221, 335, 342, 343
Billiton Mij. 124
Billiton (zie Belitung)
binnengroep 17, 21, 23, 216, 217, 359, 387,
389-394
binnengroepsdiscriminatie 19
binnengroepsfavoritisme 19, 20, 389, 390
Bintang Johor 83
Birney, A. 246, 341
Blijdorp, W. 14, 15
bloedzuiger 157, 158, 167, 176, 181, 182
Blussé, L. 7, 9, 51, 57, 61, 80, 111, 114,
117, 126, 127, 239, 246, 290, 291-295,
297, 298, 302-304, 327, 329, 330, 337338, 396
Boedi Oetomo 75
Boeka 345, 357, 358, 359, 379, 392
Boekan Saja 332
Boeroe 152
Bombayer 163
Bordes, J.P. de 68
Borneo 3, 9. 11. 43. 48, 49, 50, 63, 65, 88,
91, 92, 107-109, 111-117, 120, 126-130,
131, 132, 133, 135, 137, 125-126, 128,
157, 179, 221, 246, 238, 260, 342
Borel, H. 81, 83, 151, 246, 248, 253-256,
286, 287, 288, 393
Boxer-opstand 56, 69, 71-72
BPRI 95
Brand, J. van den 222, 224-226, 226-227,
237, 242, 282
Brandt, W. 27, 227, 248, 281-283, 286
Breman, J. 9, 221, 222-224, 225-244, 249,
253, 274, 281, 283, 284, 285, 286, 340
Brendonck, A.A. 150 (zie verder Oudgast)
Brink, A.J. ten 162, 182
Brommer, B. 88
Brooke, Radja 112
Brooshooft, P. 73, 193, 194
Brown, R. 17, 18, 19, 20, 21, 27
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Bruggen, C. van 152, 160, 161, 168, 174,
345, 350, 359, 394
Bruggen, J.F.A. van 88
Bruggen, K. van 152
Bruin, A.G. de 237, 244, 245
Bruner, J.S. 15, 16
Budiman, A. 43, 45
Buikema, R.15, 25, 26, 27, 28, 29
buitengroep 17, 21, 23, 216, 217, 387, 389393
buitengroepsdiscriminatie 19
buitengroepshomogeniteitseffect 18, 389
Bureau voor Chinese zaken 83
Burgst, H.G. Nahuys van 108
Butcher 192
Buur, D. 343, 346
C
Cabang Atas 194
Cambrensis, G. 30
Camphuys, J. 292
Captain, E. 27
carrière, van klontong-Chinees 148-149,
150, 164-168, 177-178
categorisering 15-18
Ceylon 296, 297, 298, 301, 318, 322
Chen, Menghong 9, 80, 327, 338
Cheng Ho (zie Zheng He)
Chinees nieuwjaar 231, 259, 274, 280, 356,
365
Chineesche kerk 172
chineesheid 38, 39-40, 56, 309, 380, 381,
393
Chinees-jaegen 293, 384
Chinese kamp 88, 160, 168, 170, 318, 320321, 325, 342, 358, 375-378, 388
Chinese wayang 231
Chinese wijk 149, 159, 160, 174, 175, 270,
290, 321, 323, 364, 365, 376-379, 388
Chinezenmoord 5, 11, 37, 327, 341, 343,
371-372, 376, 386, 396 (zie vooral
subhoofdstuk 4.5.)
Chinnery, J. 331, 337
cholera 250, 277, 278, 282, 287, 368, 369
Chung Hua Tsung Hui 97
Ci Xi 71
Cina Benteng 8
Claver, A. 9, 191, 192, 198, 204, 208
Clerx, A. 343, 350
cliché 15, 385,
Coen, J.P. 61, 187, 291, 292, 305, 313
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cogitative prose 4
cognitieve vertekening 20, 391
Comité ter Voorbereiding van de
Onafhankelijkheid 94
Commissie van Onderzoek 94
concubinaat 87
congsicang (zie ‘kongsikang’)
contacthypothese 24
contractarbeid 225
contractarbeider, Chinese 232, 233
contractkoelie (zie ‘koelie’)
controleur 228, 241, 244, 246, 249, 250,
252, 257, 258, 259, 279, 284, 301, 303,
357
Conventie van Peking 5, 56-57
Coolsma, C. 84
Coppel, C. 7, 37, 38, 46-47, 59, 185, 194
corpus 3
Couperus, L. 150, 173-174, 175, 242, 246
Cremer, J.T. 122
creool 346, 363
Creusesol 345, 385
Cultuurstelsel 4, 66, 67, 73, 227
D
Dajak 112, 113, 114, 127, 132, 133, 134,
137
damescompartiment 150, 151, 152
dankbaar(heid) van Chinees jegens
Europeaan 231, 249, 256, 258, 259, 286,
366, 373, 383, 387, 393
Daoguang, Keizer 55
Daradjadi 6
Darley, J. M. 20
Darul Islam 99
Daum, P.A. 131, 149 150, 151, 159, 181,
182, 341, 344, 355
De Locomotief 73
Dedem, W. K. van 191, 192, 193
Deli 223, 226, 227, 228, 238, 241, 242, 247,
266, 269, 273, 275, 276, 283, 333, 367,
369
Deli Courant 225, 248, 283, 286
Deli Maatschappij 122, 223, 228, 248
Dé-lilah 11, 151, 162, 242, 243, 246, 247,
248-253, 280, 283, 284, 285, 341, 366,
367-269, 370, 371, 380, 394
Deli-matjam 275, 286
Deli-roman 226, 243, 246, 342, 360
Deli-tabak 221, 223, 253
demang 64

Dermoût, J. 11, 131, 138, 150, 152, 165,
177, 178, 179-180, 181, 259, 345, 392
desertie, deserteur 241, 245
Deventer, C.T. van 72, 73
Dharmowijono, W. 89, 201, 210
diaspora, Chinees 221, 327
Dick, H. 58, 67, 185, 195
Didot, Fd 18
Diehl, F. W. 188, 190, 191, 196
Diponegoro 63-64
Dixon, C.J. 233, 234
Djajadiningrat-Nieuwenhuis, M. 335
Djiauw, Kie Siong 94
Doel, H.W, van den 63, 64, 65, 72-73, 74,
75, 99
Dokter Djawa 124
dollar, Mexicaanse 238, 240
dollar, Singaporees 274
dollar, Straits 238, 240
Dollard, J. 22
dominee 154-155, 304, 307, 308, 315, 372,
376, 386
Doob, L.W. 22
Doorn, J.A.A. 3, 68, 191
Douwes Dekker, E.F.E. 345, 371
Dros, N. 290, 302, 304
Duitser 169, 176
Durven, D. 297, 304
E
Ebing, E. 290
echtscheiding 327, 328, 338-339, 392
ecologische factor 16
Effendi, W. 43
eigenwaarde 20-21
emigratie, van de Chinezen 45, 47, 49, 51,
55, 57, 58
emigratie, op Java 72
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië 185
Encyclopedia of the Overseas Chinese 6,
37, 39, 42, 44, 59
Endt, P. 229
ENI 59, 185, 186, 199
Erberveld 319, 322-323, 384
Erkelens, J. 8
Esherick, J. 71-72
Esses, V. 22, 23, 27
ethische politiek 68, 73-74, 81, 148, 180,
181, 224, 309, 391, 392
etnocentrisme 15, 24
expressieve teksten 4
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F
Fa Hien 59
Fabricius, J. 199, 213, 214, 215, 219, 346,
351-352, 361
Fasseur, C. 74
feest 255, 248, 350, 358, 369, 371
Fein, S. 21
Felden, Frieda van 342
fermenteerloods 236, 239-240
Fock, D. 73-74
Foehkienees (zie Fujianees)
Fokkens, F. 192
Foore, A. 150, 151, 159, 170
Fosjoen 113
Fosjoen-federatie 112
Franke, S. 67, 305, 309-315, 315-323, 323,
324, 339, 343, 346, 360, 374-375, 375378, 379, 380, 394
Frishka, S. 6
Fromberg, P.H. 36, 58, 62-63, 66, 73, 7678, 187, 191, 204, 329, 336-337
frustratie 23
Fujian 47, 49
Fujianees 47-48, 53, 330
G
gambang kromong 10
gambierhandelaar 145
gambir, gambier 253, 254, 255, 330
Gan, Dji Ko 329
Gan, Dji Nga 334, 375
gedwongen emigratie 291
Geïllustreerde Encyclopaedie 49, 59
Gele Gevaar 192
Gemeenschappelijke Mijnbouw
Maatschappij Billiton 124
Genoux, C. 18
genre 3
Gernet, J. 52, 54, 55
geweldsuitoefening 226
Gheyn Jr, E. van der 149 (zie verder Nurks
den Jongere)
Gifford, R. K. 20
Glodok 163, 174-175
Go, Gien Tjwan. 8, 58, 59
godsdienst, Chinese 158
Goei, Bing Nio 337
Goey, La Nio 334
Gondomono 10
Gong’an bu 327
Gonggryp, G. 59, 336
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Gorter, H. 237, 238, 242, 247, 266, 268,
274, 275, 276, 278, 279, 280-281, 284,
285, 286, 287
goud 65, 107, 109, 112, 114, 116, 132, 133,
136
gouddelver (zie goudmijnwerker)
goudgraver (zie goudmijnwerker)
goudmijnkoelie (zie goudmijnwerker)
goudmijnkongsi 3, 9, 111
goudmijnwerker 107, 109, 110, 116, 119,
129, 132, 145, 146
goudwasserij 109
goudwinning 114
Govaars-Tjia, M.T.N. 8, 49, 78, 83, 84, 336
Graaf, H.J. 88-94
Graafland, I.P.C. 345 (zie verder
Creusesol)
Groeneboer, K. 75, 78, 124
Groeneveldt, W.P. 191-192
groenteteler 221
Groneman, I. 4, 193, 197-198, 202, 203,
204, 205-206, 207, 213, 216, 217, 218,
219, 340, 344, 347, 348, 355-356, 361,
391-392
Groot, J.J.M. de 13, 49, 108, 114-115, 116117, 120, 126-130, 131, 133, 136, 137,
146
grootmoeder, Chinese 353, 355, 361, 394
Gross, P. H. 20
Guangdong 48-49
Guangzhou 48, 69-70, 221
Gultom, O. 6
H
haardracht 294, 328 (zie ook ‘staart’)
Haasse, H. 334
Haddock, G. 22, 23, 27
Hainan 49
Hakka 48-49, 70, 221, 244, 335
Hall, S. 28, 29
Hamengku Buwono II 64
Hamilton, D. L. 20
Han-Chinezen 40, 42, 49, 54
Hansen jr., H.C.C. 345 (zie verder Boeka)
Haren, W. van 62, 289, 290, 304, 320
Haslam, A. 15, 16, 17
Hatta, M. 94, 97, 99
HCS 74
He, Zheng (zie Zheng He)
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Heidhues, M. Somers 6, 7, 9, 37, 38, 46, 47,
57, 59, 60, 61, 63, 65, 70, 81, 91, 92,
107, 108-109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 125, 125, 126, 128, 133, 138, 221,
260, 328, 335
Hesseling-Tjan, G.B. 79, 81, 82
Heuken 292, 323, 376
Heutz, J.B. van 74, 85, 227
HIS 74
historical awareness 23
Ho, Yam Lo 193
Hoetink, B. 6, 123, 242, 243, 244, 302,
307-308
Hofwijk, J.W. 343
Hogg, M. A. 20
Hoklo 244
Hollander, J.J. de 109, 128, 130, 133
Hollandsch-Chineesche Kweekschool
(HCK) 330, 336
homoseksueel 122
hoofdadministrateur 229, 242, 246, 267268, 275, 276, 277, 280, 343
hoofdbriefje 293, 298, 311, 384
hoofdgeld 79, 185-186
hoofdtandil 230, 231, 246, 248, 249, 251252, 266-269, 274, 275, 276, 280, 284,
285, 286, 287 (zie ook ‘tandil’)
hoofdvrouw 329, 337
Hoogendorp, D. van 190
houtkapper, houtkapperij 221, 244, 260,
262, 351
Hoven, Th. 150, 151, 158, 163, 340, 341,
344, 348, 350, 353-354, 356-357, 362,
381, 394
Hua Ch’iao Tsung-Hui 90
huishoudster 237, 248, 331, 332, 357, 358,
367
huisvrouw, Europese 151, 154, 155, 159,
163
Hulzen, J. van 342
huwelijk 330, 331, 333, 336, 337, 338, 339,
342, 345, 359, 363, 364, 368, 369, 377,
378
I
Idenburg, A.W.F. 226
Ido, V. 341, 350-351, 353, 361
Iilusory correlation 20
Ikram, A. 265
image (zie ‘beeld’)

imageme 385
imagologie 3
Imhoff, G. W. van 290, 296, 297-299, 302303, 304-305, 307, 319, 320-321, 323,
325
Indisch Lexicon 141, 142, 332
Indo-Europeanen, in Deli 229, 242
Indonesia 12
integratie 1, 395
intergroup attribution biases 21, 390
Ishwara, H. 10
J
Jager, Y. de 290
Jahja, J. 45
Japanner 78, 86, 234, 253, 278, 283, 243
Japannerwet 78, 228
Japanse bezetting 88-93
Japanse prostituee 79, 87, 272
Javaan, relatie met Chinees 247, 263, 265,
271, 274, 283, 284, 285, 324, 345, 346,
348, 355, 356, 360, 385, 388, 391, 392
Javaanse koelie 237, 253, 263, 264, 265,
274, 283, 284, 285, 346, 360
Javaanse vrouw 221, 237, 238, 247, 274,
344, 359, 371, 394
Java-oorlog 63-64, 188, 190, 202
Javasche Courant 82
Jayaningrat (familie) 45
Jonatan, M. 10
jonk, Chinese 291, 292, 293, 294, 297, 306,
312, 314
Jood 22, 169, 173, 176
Joosje 330
Joustra, A.H. 88-94
Jusuf, E.I. 2, 6
K
Kaiba lidai shiji-register 327, 328, 329
Kalimantan (zie Borneo)
Kalff, S. 62
Kamus Besar Bahasa Indonesia 141, 332
Kang, Y. 71, 82
Kanton (zie Guangzhou)
kapitein Chinees 185, 187, 188, 194, 202,
209, 210, 246, 248, 254, 255, 256, 292,
293, 294, 296, 302, 303, 307, 310, 311,
316, 318, 319, 320, 322, 327, 329, 331,
334, 343, 350, 372, 373, 374, 375, 379,
381 (zie ook ‘officier, Chinese’)
kapthai 115, 116, 128
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Kartini, R.A. 188, 189, 191
Kartosuwirjo, S.M. 99
kebon 229, 267
kedei / kedeh 229, 237, 240, 271, 273, 274,
288
Kempetai 90, 93
Kepingin 345, 346, 359, 363
Kerkhoven, E.J. 334
Kesastraan Melayu Tionghoa 76
kètjoe / kecu 192, 198, 200, 202, 203
Khe Pandjang 301
Khouw, Kim An 10, 82, 96
Kielstra, E.B. 202
Kint, Will. J.V. 343 (zie verder Hofwijk)
KITLV-bibliotheek 282
klederdracht, van de Chinezen 67, 148
Kleian, J. 266-267, 274, 287
Klein, P. 225
klerk / krani 232, 310
klontong 147-148, 149, 150, 151-153, 153156, 156, 158-159, 159, 162, 166, 168169, 177, 179, 181
Klooster, W.S.B. 27, 248 (zie verder
Brandt, W.)
Knapp, R. D. 10
KNIO 95
KNIP 95
koelie 4, 9, 11, 46-47, 50, betekenis 147,
221, passim (zie vooral subhoofdstuk
4.4.)
koeliehandel 70
koelieordonnantie 223, 224, 226, 237, 241,
243
koelierel 232, 240
Kol, H. van 72, 239, 240
koloniale samenleving 224, 244, 331, 384
Kol-Porney, J.M.P. van 340 (zie verder
Nellie)
Komisi Tiga Negara 99
Komunitas Lintas Budaya Indonesia 9
Kong Koan 7, 80, 185, 327, 329-331, 332,
333-334, 338-339, 375, 380-381, 395
kongsi 65, als eigenmachtige eenheden
108-109, associaties 112, betekenis
107, 108, en geheime genootschappen
107, 116, 117, 131, 133, 134, en hui 107,
108, goudmijnkongsi 111, in WestBorneo 107-113, 127, 130, op Bangka
114, 118-120, 124, 125, 126,
smokkelkongsi 143, sociale grondslagen
129, tinkongsi 114, toean kongsi 141
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kongsibaas 122, 125
kongsihoofd 115, 116, 118, 119, 128, 129
kongsihuis 112, 113, 115, 120, 131, 137,
145, 146
kongsikang 233, 238, 249, 287
kongsioorlog 114, 127, 131, 132, 133, 136,
145
Koningsveld, P.S. van 15, 24, 25
Korthuys, P. 152, 155
Kousbroek, R. 27, 222, 229, 253, 265, 278,
283
Koxinga 53-54, 55, 56, 61, 293
krakal (dwangarbeid) 241, 249, 250
Kwa, D. 10, 67
Kwa, T.H. 52
Kwan-Yin / Kwan Iem 339, 376, 378
Kwartanada, D. 9
Kwee, Hin Goan.10
Kwee, Hing Tjiat 338
Kwee, Hui Kian 9
Kwee, Kek Beng 55, 67
Kwee, Tek Hoay 62, 72, 76, 77, 82-85, 328,
329, 336
Kwik, Kian Gie 2
L
lafhartigheid 233, 295, 296, 299, 306, 347,
388
landconcessie 228
Landraad 254-255
Landraad 66
Landsberger, S. 32
Lanfang 113 (zie ook Lanfong)
Lanfong 113, 114-116, 128
Lanfong-kongsi 49, 92
Langstaart 156, 158, 166, 180
Lao, Soe Kin 85
Laurent, Y. St. 70
Leerssen, J. 3, 4, 8, 30, 32, 385, 390
Ley, H. de 29
Li, Minghuan 9, 333
Lie, Kiem Hok 83
Liem, G.K.N. 66, 68, 77, 79
Liem, Thian Joe 8, 185, 208
lijfstraf 244
Lijn, C. van der 293
Lim, Suchen C. 35, 236, 245
Lin, Zexu 55
Lindsey, T. 37
Linggadjati 96
Lioe A-Sin 114-115, 116
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Lippman, W. 15, 18
literatuur 3
Locher-Scholten, E. 333, 335
Locomotief 193, 194, 203
Logan, G.R. 12
Lohanda, M. 8, 10, 38, 46, 80, 82, 185, 187,
194, 292, 329
Lombard, D. 7
Loo, V. van de 150
loosie feesie 387
Loriaux, S. 151
luitenant Chinees 178, 179, 254, 292, 294,
306, 329, 341, 349, 350, 353, 359, 372
Luo, Fangbo 49
Luyn, F.-J. van 7
M
Maass, A. 21
Mackie, J.A.C. 38, 43
Madiun-affaire 99-100
Madoerees 360
Maetsuyker, J. 293, 305, 309, 310, 314,
322, 329, 374, 375
Majapahit 59-60
majoor Chinees 185, 189, 202, 208 (zie
ook ‘officier, Chinezen’)
Malakka 221
Maleier 113, 115, 119, 134, 153, 158, 228,
234, 235, 245, 270, 273, 283, 284, 372
Maleise sultan/heerser 112
Manchu 54
Manders, J. 342
Mollema, J.C. 286, 287, 288, 342, 343, 351,
381, 387
Mandhor 134 (zie ook Mandor)
mandoer 221, 230, 231, 263, 264, 271, 276,
285
mandoeres 263
Mandor 92, 109, 113, 114, 116, 127, 128,
133, 146
Manila 291
Mardijker 294, 312, 315
Margadant, C.W. 68, 191
Mark, Ethan 89, 93
Mas Grendie 301-302
massaverkrachtingen 2
mata-mata 189, 190
Mataram 187
Maurik, J. van 4, 131, 138, 150, 154, 159160, 161, 164-165, 166, 173, 174-175,

182, 198, 211, 212, 213, 218, 341, 349,
350, 353, 388
Maurits 355 (zie ook Daum)
Medan 49, 81, 221, 224, 226, 229, 234, 244,
246, 260, 269, 271, 396
mediator 162, 246, 286, 386
Medin, D. L. 16, 17
Meijer, M. 15, 25, 26, 27, 28, 29
mei-rellen 5-7, 10, 290, 291, 394
Melati van Java 374
Mentok 118, 119, 122, 123, 131, 138
Menzies, G. 51-53
Merz, R. 66
Michael , F. 71
migrant, Javaanse 74
migratie, van de Chinezen 50, 56, 328
mijnkoelie 221, 222, 248, 286, 287
Miller, M.E. 22
Min Pao 95
Ming-dynastie 55, 56
mishandeling 222, 226, 243, 244, 246, 249,
261, 262, 275, 282, 283, 286, 290, 306,
322, 331, 393
moederliefde 369, 371
Moerman, J. 330, 336, 337, 338, 339
Mollema, J.C. 131, 132, 138, 139-140,
141-142, 143, 144, 146
Montanus 343, 352, 353
Montrado 109, 112, 113, 115, 116, 127,
128, 133, 146
Mook, H.J. van 96, 98
moord, op Europese baas 268, 281, 283
Mowrer, O.H. 22
Multatuli 63, 72, 224
Musso 99
N
Nabil prijs 7
nachoda 294, 303
Naeff, F. 72, 74, 85, 161, 232
Nagel, G.H. 340, 341
nagel, lange 272, 273, 311, 315, 321, 346,
379
Namlea 161-162
Nanyang 40, 51
Nederlandsch-Indië onder Japanse
bezetting 89
NEFIS 96
Neiser, J. 16
Nellie 340, 347
NHM 190
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Ni, Hoe Kong 6, 302, 307, 308
NICA 96-98
Niemeijer, H. E. 292, 293, 295
Nienhuys, J. 122, 223, 227, 228
Nieuw Letterkundig Magazijn 152
Nieuwenhuys, R. 3, 75, 130, 131, 149, 150152, 191, 197, 198, 217, 219
njai 268, 285, 331, 332, 333, 334, 335, 341,
344, 345, 346, 355, 361, 362, 366, 367,
368, 370, 371, 375, 379, 380, 394
Nji-Sri 150, 159, 171-172, 182
njonja besaar 367, 368
NLPVF 152
numpang 125-126
Nurks den Jongere, R. 149, 164, 165, 167,
169-170, 171, 179, 180, 181, 182, 388,
390
Nyai Loro Kidul 332
Nyi Blorong 332
O
Oakes, P. 15, 16, 17
Oei, Gee Hwat 99
Oei, Tiong Ham 58, 185, 194-195
Oei, Tjie Sien 58, 185
koelie 147, 148, passim
Oey, E. 10
officier, Chinese 8, 11, 49, 62, 79-82, 148,
164, 179, 181, 185, 186, 189, 193, 194,
198, 199, 210, 213, 218, 219
officier, Nederlandse 222, 300, 306, 357,
362, 364, 365, 385, 390
officier van justitie 222, 226, 298,
Olympische Spelen 384
Ommelanden 291, 293, 294-295, 297, 299,
302, 303, 311, 312, 316, 317, 318, 321,
322, 323, 324, 376, 384
onderwijs, voor Chinese kinderen 8, 78, 79,
82, 83, 232, 309, 336-337, 394
Ong, A.C. 10
Ong, Eng Die 97
Ong, Hok Ham 8
Onghokham (zie Ong, Hok Ham)
Oort, P. Van 149, 153, 156, 181
Oostkust van Sumatra 9
Oostkust van Sumatra-Instituut 237, 244
opium 54, 55, 64, 67, 69, 80, 112, 125, 128,
139, 142-143, 166, 167, 172, 187, 188,
189, 190, 192, 193, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 203, 205, 208, 212, 214, 215,
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216, 249, 258, 261, 262, 279, 286, 345,
352, 357, 391
opiumhandel 149, 166, 188, 190, 191, 196,
203
opiumkit 188, 189, 197, 198, 201, 211, 212,
213, 236, 273
opiumoorlog 55, 57, 69, 70
opiumpacht 65, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200,
201, 202, 203, 205, 208, 209, 213, 215,
216
opiumpachter 73, 157, 181 (zie ook
‘pachter’)
opiumregie 74, 195, 196, 214
opium-roman 149
opiumschuiven 158
opiumsluiker 207, 209, 211
opiumsmokkel 193, 198, 199
opiumverbruik 171
opiumverkoop 231, 262
Opium-Vloek 195, 196
opzichter 221, 230-232, 233, 237, 237-238,
239, 240, 241
Oudgast, Een 150, 172, 173
Overseas Chinese (zie Overzeese Chinezen)
Overzeese Chinezen 38, 43
Ovink-Soer, M.C.C. 151, 154, 155
P
Paasman, B. 2, 4, 20, 30
pachter 11, 60, 62, 74, 79, 186, 187, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 208,
209, 210, 211, 213, 215, 217, 218, 220
pachtschat 188, 189, 203, 208
pachtsysteem 186, 187, 190, 191, 192
Padang 160
Paku Buwana II, Sunan 65
Paludan, A. 54, 69, 70, 71
Pan, L. 39, 42, 43, 44, 47, 50, 52, 53, 54,
55, 56, 61, 69, 70, 71, 79, 81, 82, 80,
148
pandelinge 178
pandhoudster 202, 203, 205, 340, 347-348,
354
pandhuispacht 191, 202, 204
pandhuispachter 357-358
Panembahan van Mampawa 112
Pangkalpinang 1
panglong 245, 248, 259, 261
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panglongkoelies 132, 244, 245, 246, 248,
258, 259, 260, 261, 262
Pao An Tui 98
Pasar Baroe / Bahroe 152, 163
passenstelsel 67, 77, 82, 148
Patras, A. 297
Pausacker, H. 37
Penang 228, 230, 232, 243, 281, 367, 369,
371
peranakan 9, 38, 45-46, 50, 82, 148, 177,
185, 192, 194, 198, 202, 209, 210, 218,
302, 316, 328, 329, 330, 331, 333, 335,
336, 338, 339, 350, 356, 361, 363, 373,
376, 379, 380, 387, 392, 393, 394
Perelaer, M.T.H. 4, 147, 149, 153, 154,
160, 161, 163, 164, 170, 171, 174, 188,
189., 190, 193, 197, 199, 201, 202, 211,
213, 216, 217, 218273, 340, 344, 355
perkara 231, 246, 248, 253, 254
permissiebiljet 297 (zie ook
‘permissiebriefje’)
permissiebriefje 297, 298, 319
Perron, E. du 152, 161, 175, 222, 342, 350,
360, 361
Persatuan Tionghoa 98-99
PETA 94
Pettigrew, T. 22
Philips, C. 307
Phoa, Keng Hek 83, 85
Picardt, J. 30
pionier, in Deli 222, 223, 227, 248, 281282, 282-283, 327
plantage 35, 147, 166, 148, 221, 231, 235,
236, 237, 238, 241, 242, 243, 246, 247,
248, 253, 263, 266, 268, 269, 270, 271,
274, 275, 281, 282, 286, 287, 340, 370
plantersepos 227
Plous, S. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25,
poenale sanctie 223, 224, 226
politierol 66 (zie ook ‘rechtspraak’)
Politionele actie 97, 99
Pontianak 108, 111, 112, 115, 128
Pos, A. 8
pothia 294, 303
Praamstra, O. 1, 4
Prasetyadji 43
Preanger 190, 196, 205
Prehn Wiese, R.C. van 128
pribumi 2
priming 24

Priyomarsono 10, 96
procureur, Arabische 254, 256
Purcell, V. 221, 222
Purdey, J. 7, 75, 93, 96
Q
Qing-dynastie 54-56, 58, 70, 328, 331
quota 294, 295
R
Raad van Indië 87, 246, 298, 300, 305, 307,
308, 372
racisme 15, 20, 24, 223, 241, 243
Raffles, T.S. 64, 291, 295
rampok 89
Rantoandro, G. 60, 61
rassenonderscheid 267, 280, 285, 384
rechtszekerheid 86-87
Redjang Lebong 243
Redjang Soelit 243
Rees, W.A. van 197
Rees, W.A. van 3, 4, 114, 127, 128, 129,
130-131, 132-133, 134-135, 136, 127,
145-146, 197, 324, 360, 385, 390, 391
regieopium 261
Reid, A. 59, 60, 61, 64, 65
Remmelink, W. 6, 45, 302
Renesse, L. Van 151, 246 (zie verder Délilah)
Rengasdengklok 94
representaties 8, 32
resinificatie 1, 395
Rhemrev, J.T.L. 222, 223, 226, 226-227,
229, 243, 244
Rigney, A. 26
Rijswijk (een straat in Batavia) 163
rijtuig 156, 167, 169, 179, 181, 182
riksja 221, 257, 269, 287
riksjatrekker / riksja-Chinees / riksjakoelie
246, 247, 256, 257, 259, 270, 272, 273,
287, 394
Rocher, S. 19
Romein, Y. 291
Romein-Verschoor, A. 291
Ronde Tafel Conferentie 97, 100
Roodharige (bijnaam voor Nederlander)
331, 381
Roosenboom, W. 82
Rowe, D. 29, 30
Roy, F. de 297, 298
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rubberplantage 4, 9, 234, 247 (zie ook
‘plantage’)
Rumah Bicara (praathuis) 327, 329
Rush, J. 79, 186, 187, 188, 189, 190, 193,
194, 197, 198, 202, 213, 334, 338
S
Sabaroedin, R. 85
Sabaruddin, A. 89
Sadun M. M. 5
Said, E. 8, 29, 30, 390, 391
Salim, A. 98
Salmon, C. 7, 9, 131, 198
Salomons, A. 246, 256-258, 267, 268, 269,
288, 294
Salvi, D. 21
Sam Po Kong 365 (zie ook Zheng He)
Samtiaokioe 113
Sam-tjam-foei 131, 133-135
Sandick, L.H.W. van 298, 301-302, 303,
304
Sarekat (Dagang) Islam 75
Sawah loento 244
Schadron, G. 19
Schaller, M. 23
Schilt, J.W. 229
schoondochter, Chinese 337, 378
schoonmoeder, Chinese 337, 376, 377
Schouten, W. 291, 328, 330, 340, 386, 388,
389
Schrauwen, B. 198, 199, 213, 214, 218,
219, 343
schrijnwerker 150
Schweiger, I. 32, 383
Scova Righini, B. 342
Sears, R.R. 22
self-fulfilling prophecies 24-25
Semarang 88, 150, 165, 172, 175, 177, 183,
185, 186, 189, 193, 194, 197, 202, 212,
301-302, 318, 327, 328, 337, 338, 343,
345, 362, 364, 365, 395
Semin, G. 21
semi-oblivion 23
Setiawan, E. 52
Setiawan, T. 52
Setiono, B. 8, 43, 58, 63, 64, 90, 92, 94, 95,
96, 97, 100
Shadid, W.A. 15, 24, 25
Shiraishi, T. 2, 75-76
Siauw, G.T. 8, 88, 97, 100
Sidharta, M. 7, 10, 329, 338
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Sie. Lip Lap 62
Sim, Kie Ay 97
Sin Ming Hui 96
Sin Po 98
Sindhunata 6, 396
Singapore 221, 230, 243, 244, 254, 255,
258, 260, 261, 274, 337, 345, 359, 395
singkèh 148, 164, 177, 178
Singkep 124, 131, 138, 144, 150, 221, 393
Singkep Tinmaatschappij 124
Singkep Zeetin Concessie 124
sin-kee 166, 167
Sino-Japanse oorlog 71, 78
sinophilia 32, 383
sinophobia 32, 383
Sipanjang 295
Siqua 293, 310, 311, 314, 322, 329, 343,
374, 375, 379, 381
situationele factoren 21
Sjahrir, S. 97, 98
Sjarifoeddin, A. 97, 99
Skinner, W. 46
slavin, Balinese 62, 292, 295, 374, 375
Smelik, A. 15, 25, 26, 27, 28, 29
smokkelopium 261, 262
So, B. 185 (zie ook Bencon)
Soebagjo, N. 38, 43
Soebroto, G. 99
Soeharto 10, 39, 43, 44, 46, 50, 67, 95, 100,
101, 210, 290, 333, 365
Soekarno 7, 94, 99
Soekarnoputri, M. 2, 44
soendel Tjina 263, 346, 361, 362
Soepriadi 94
Soerabaia / Soerabaja 165, 172, 185, 194,
212, 227, 318, 327, 341, 345, 349, 353,
354, 362, 366
Soerapati 311, 312, 374, 375, 379
Soerjo, T.A. 85
Soesoehoenan van Soerakarta 64
Soetomo (Bung Tomo) 95
Sorg, F.J. 114, 128
Souw, Beng Kong 185 (zie ook Bencon)
spelling 11-12
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SINOPSIS
Disertasi ini adalah hasil penelusuran jejak-jejak yang ditinggalkan orang Cina dalam
susastra Indis-Belanda dan terbagi menjadi lima bab utama. Dalam bab pertama saya
memperkenalkan topik saya, bab kedua menjelaskan teori dasar yang dipakai untuk
menganalisis hasil penelitian, sedangkan bab ketiga memaparkan sejarah orang Cina di
Nusantara. Bab keempat adalah bagian yang terpenting, karena dalam bagian ini saya
paparkan apa yang dinyatakan dalam subjudul: Citra orang Cina dalam prosa susastra
Indis-Belanda dari tahun 1880 sampai tahun 1950. Dalam bab kelima saya menjelaskan
analisis dan kesimpulan akhir. Berikut saya jabarkan isi setiap bab secara lebih lengkap.
Dalam bab pertama saya menjelaskan apa yang menjadi alasan penelitian saya. Pada
dasarnya, saya tertarik meneliti mengenai citra orang Cina setelah kejadian yang
merupakan salah satu lembaran hitam dalam sejarah modern Indonesia, namun juga
membawa perubahan yang sangat besar bagi rakyatnya, tidak terkecuali dan terutama
orang Cina, yaitu kerusuhan Mei 1998. Hasrat reformasi yang menjadi pemicu sekaligus
akibat dari kejadian itu, menjadikan masyarakat Indonesia mengalami kebebasan pers
dan keterbukaan berdiskusi yang tidak pernah dialami sebelumnya. Banyak orang
mempertanyakan mengapa kerusuhan tersebut terjadi. Ekonom Kwik Kian Gie
mengatakan bahwa konflik antara warga keturunan Cina dan warga pribumi tak lain
adalah warisan kolonialis Belanda. Benarkah itu? Ketika saya mulai membaca literatur
mengenai zaman kolonial, saya menemukan pernyataan yang sangat menggelitik:
‘Tanpa orang Cina kita banyak berkekurangan. Meski demikian, kita menganggap
rendah pemakan daging anjing itu’. Buku yang memuat kalimat itu ditulis oleh J.A.A.
van Doorn dan berjudul De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een
koloniaal project (Abad terakhir Hindia. Perkembangan dan keruntuhan sebuah projek
kolonial, 1996). Namun bukan Van Doorn yang menulis kalimat itu, melainkan W.A.
van Rees, seorang mantan perwira KNIL (satuan tentara Indis-Belanda) yang dalam
pertempuran yang diikutinya seringkali berhubungan dengan orang Cina, yang bahkan
pernah menjadi musuhnya ketika tentara KNIL memusnakan kongsi pendulang emas di
Kalimantan-Barat. Van Rees juga pernah dinas di Semarang, kota kelahiran saya. Ia
mencatat kisah perangnya dalam beberapa buku, di antaranya Novellen; levensschetsen
en krijgstafereelen. Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier, (Novela;
kisah kehidupan dan adegan perang. Kenangan dari karier seorang perwira Indis) yang
diterbitkan tahun 1881. Buku inilah yang memuat pernyataan Van Rees yang begitu
mengusik.
Pernyataan Van Rees menyebabkan saya putar haluan: dalam upaya mencari masa
lampau, saya akan meneliti susastra Indis-Belanda. Susastra ini dipandang sebelah mata
oleh peneliti sastra yang ‘serius’, karena dianggap bernilai rendah. Banyak peneliti
menganggap bahwa cikal-bakal susastra Indis-Belanda adalah kisah perjalanan: orang
yang berkunjung dan bekerja di Nusantara jauh dari tanah kelahirannya ingin berbagi
cerita mengenai pengalaman mereka. Diakui oleh Rob Nieuwenhuys, orang pertama
yang membuat antologi susastra Indis-Belanda (1972), bahwa susastra Indis-Belanda
sangat berbeda dari susastra Belanda, karena sulit dimasukkan dalam genre yang biasa
dikenal (novel, drama, puisi). Begitu membaca, kita akan merasa bahwa berangsurangsur genre klasik yang kita kenal beralih menjadi memoar, buku harian, surat, brosur
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atau pamflet, katanya. Nieuwenhuys mendefinisikan susastra Indis-Belanda sebagai
berikut: ‘Prosa dan puisi yang ditulis pengarang Belanda tentang Indonesia, sejak
tahun-tahun awal Kompeni sampai hari ini’. Definisi ini masih tetap dipakai, meskipun
sering dikritik.
Untuk menganalisis imaji orang Cina dalam susastra Indis-Belanda, saya mengambil
batas waktu tahun 1880 sampai tahun 1950. Satu dasawarsa setelah Multatuli menulis
Max Havelaar (1860), yang sangat dikenal dan mengubah cara orang Belanda
memerintah Hindia-Belanda, penulis Belanda mulai banyak menulis tentang Indonesia.
Mulai tahun 1880, karya yang memberikan peranan kepada orang Cina makin besar
jumlahnya. Meskipun tahun 1945 Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, orang
Belanda masih berharap bisa memerintah kembali koloni Hindia-Belanda, meskipun
dengan cara yang berbeda: semua kelompok etnis hidup bersama dengan harmonis,
kendati tetap dikuasai oleh orang Belanda. Pada tahun 1945-1950 justru banyak penulis
menghasilkan karya susastra Indis-Belanda, meskipun jarang ada yang memberi peran
kepada orang Cina. Tahun 1880-1900, jumlah novel dan cerita Indis yang menceritakan
mengenai orang Cina relatif tinggi. Citra orang Cina negatif, mereka digambarkan
secara stereotip.
Stereotip tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dibentuk dalam konteks sejarah
kontemporen. Asal mula stereotip adalah kategorisasi, yang tumbuh menjadi prasangka.
Bila kita mengategorisasi, kita memasukkan apa yang kita amati dan kita jumpai dalam
kotak-kotak tertentu. Hal ini memudahkan kita menerima dengan cepat apa yang kita
jumpai tanpa perlu mengamati benda atau orang tersebut lama-lama. Kategorisasi tidak
positif atau negatif, tetapi dapat menimbulkan prasangka yang bisa bersifat negatif.
Bahkan menurut pakar psikologi sosial, Rupert Brown, semua prasangka pasti negatif.
Stereotip terjadi apabila kita melekatkan sebuah prasangka pada seseorang karena ia
adalah anggota dari kelompok yang kita pandang dengan negatif.
Stereotip adalah generalisasi berlebihan yang lebih didasarkan pada anggapan,
prasangka dan informasi yang salah ketimbang didasarkan pada data faktual. Sejak usia
sangat muda, kita mendengar dan menerima sejumlah besar stereotip dari orang-orang
yang membesarkan dan mendidik kita, dan sebagian besar kita ingat terus, bahkan
stereotip-stereotip itu sudah menjadi bagian dari kultur kita. Pada umumnya stereotipstereotip ini kaku dan tidak mudah diubah.
Untuk menganalisis data yang saya dapatkan, saya menggunakan pengertian dari
psikologi sosial, imagologi, yaitu ilmu yang mempelajari citra, dan orientalisme. Yang
terakhir adalah bidang yang dikembangkan oleh Edward Said. Dari psikologi sosial,
saya meminjam pengertian ingroup dan outgroup. Ingroup adalah kelompok yang
menurut kita telah atau dapat menampung kita, sedangkan outgroup adalah kelompok
yang kita tidak inginkan sebagai kelompok kita. Ingroup dan outgroup biasanya terjadi
secara spontan, namun kadang-kadang juga tidak. Kesebelasan sepakbola adalah sebuah
kelompok yang dibentuk dengan sengaja dan menjadi ingroup bagi pemain maupun
pendukung, sedangkan kesebelasan lain berikut pendukungnya merupakan outgroup.
Tetapi pasien-pasien yang duduk di ruang tunggu dokter juga membentuk sebuah
ingroup, demikian juga orang-orang yang sedang menunggu bus. Terjadinya sebuah
ingroup mengakibatkan favoritisme ingroup dan diskriminasi outgroup. Kita
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mengatakan hal-hal buruk mengenai outgroup bukan untuk menunjukkan permusuhan
pada outgroup, melainkan untuk mengambil hati anggota ingroup. Kita melihat
outgroup sebagai lebih homogen daripada ingroup. Sebuah karakteristik yang kita
berikan pada satu orang, kita tempelkan pada seluruh kelompok, dengan perkataan lain:
kita menstereotipkan kelompok outgroup. Orang-orang dari kelompok etnis
menghasilkan ingroup dan outgroup yang mencolok karena persamaan dan perbedaan
yang seringkali langsung kelihatan: tidak hanya penampilan fisik tapi juga kebiasaan
dan budayanya.
Imagologi adalah analisis kritis dari stereotip nasional dalam susastra dan bentuk-bentuk
lain karya budaya. Dalam imagologi, imaji adalah representasi atau reputasi seseorang,
sebuah kelompok (etnis atau bukan), atau sebuah bangsa. Imaji adalah siluet mental
(jadi bukan gambar utuh melainkan karikatur) dari orang lain, yang kita bayangkan. Kita
melakukan pencitraan (dalam bahasa Belanda dinamakan ‘beeldvorming’) berupa
pendapat dan penilaian mengenai diri kita, kelompok kita dan budaya kita, juga
mengenai kelompok dan kultur lain. Pencitraan bukanlah cerminan kenyataan,
melainkan menciptakan kenyataan sendiri. Imaji-imaji ini terutama jelas dalam karya
sastra. Subjektivitas dan retorik dalam teks-teks susastra membuatnya menjadi sumber
yang cocok untuk menganalisa imaji.
Teks adalah representasi dari sebuah kebenaran. Tetapi representasi semacam itu bisa
menipu. Orang hanya dapat menangkap sebagian dari kebenaran empiris dalam sebuah
teks. Lagipula, kebenaran yang satu berbeda dari kebenaran yang lain. Tetapi pada saat
representasi tertulis dalam sebuah teks, representasi yang tak lengkap itu mewakili
sebuah keseluruhan. Teks susastra membatasi kompleksitas karakteristik individu
menjadi sejumlah kecil karakteristik, yang dalam keseluruhan konsep ras, kelompok
etnis dan bangsa muncul dalam bentuk stereotip. Di kala kita menelaah stereotip ini dan
berbarengan dengan kecenderungan kita untuk memberi penilaian kepadanya, terjadilah
prasangka. Prasangka ini secara a priori memuat informasi yang tidak lengkap, dan
merasionalisasi serta membenarkan pemahaman stereotip yang sudah dimiliki pembaca.
Menurut Joep Leerssen, pakar imagologi, imaji adalah representasi atau reputasi
seseorang, sebuah kelompok (etnis atau bukan) atau sebuah bangsa. Para imagolog
mempelajari teks untuk dianalisis representasinya. Teks yang dianggap cocok untuk
mempelajari imaji adalah genre susastra yang klasik. Tetapi susastra yang ‘serius’
cenderung menyembunyikan klise-klise nasional atau karakter stereotip dan
menyembunyikannya dalam selimut ironi. Sebaliknya, dalam susastra Indis-Belanda
yang dianggap menyimpang dari genre yang klasik, penulisnya dengan gamblang
melukiskan karakter-karakter jahat para antagonisnya dan masyarakat kolonial pada
umumnya. Karena dalam hampir semua karya susastra ini penulis memberi pendapatnya
mengenai kelompok-kelompok yang membangun masyarakat yang multi-etnis di
Nusantara dan membandingkannya satu dengan yang lain, susastra ini sangat cocok
untuk meneliti citra atau imaji etnis. Para penulis resensi pada zamannya memvonis
susastra Indis-Belanda terlalu sensual dan terlalu menonjolkan seksualitas, tetapi
pembacanya sangat menyukainya. Karena itu, tidak hanya bukunya, melainkan juga
stereotip yang terkandung di dalamnya tersebar secara luas.
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Karena stereotip tidak terjadi dalam ruang hampa tetapi dalam konteks sejarah, bab
ketiga disertasi saya merangkum sejarah orang Cina di Nusantara dari zaman pra-VOC
sampai Indonesia merdeka. Dalam bab keempat saya menunjukkan data dalam literatur
Indis-Belanda yang saya pakai untuk meneliti imaji orang Cina. Bab tersebut dibagi
dalam enam subbab menurut fungsi sosial orang Cina selama periode 1880-1950.
Fungsi-fungsi itu tidak hanya penting pada zaman yang bersangkutan, tetapi juga
penting untuk pencitraan orang Cina sampai sekarang. Berturut-turut dibahas karya
susastra Indis-Belanda yang menggambarkan orang Cina sebagai pekerja kongsi
pendulang emas di Kalimatan Barat dan pekerja tambang timah di Bangka, Belitung dan
Singkep, sebagai pedagang kelontong, pemilik toko dan pengrajin, sebagai perwira Cina
dan bandar, sebagai kuli yang bekerja di perkebunan tembakau dan karet di Pulau
Sumatra, sebagai korban pembunuhan massal orang Cina di Batavia tahun 1740, dan
subbab terakhir membahas para wanita Cina maupun wanita pribumi dan Indo-Eropa
yang menjadi pasangan lelaki Cina.
Bagaimana imaji orang Cina dalam literatur Indis-Belanda? Menurut pengamatan saya,
imaji itu mengalami perkembangan sesuai dengan bergantinya waktu dan terutama
sesuai dengan kuatnya kedudukan kolonialis Belanda dan, di pihak lain, kedudukan
kelompok etnis Cina dan Jawa. Pada dua dasawarsa menjelang tahun 1900, orang Cina
digambarkan paling negatif. Mereka lintah darah, mengisap darah orang Jawa, dan
apabila orang Jawa tidak sanggup membayar utang mereka, orang Cina tidak hanya
akan menyita harta miliknya, tetapi juga mengambil anak-anak gadis mereka untuk
dijadikan gundik. Imaji ini boleh dikatakan hanya diterapkan pada orang-orang Cina di
Jawa, dan kebanyakan dari mereka punya kedudukan dalam sistem keperwiraan orang
Cina yang diciptakan oleh Belanda. Pada zaman J.P. Coen, telah diangkat kapten Cina,
yang kemudian dibantu oleh beberapa jurutulis, yang berkewajiban menagih pajak dari
orang Cina dan mengatur mereka supaya keadaan aman (bagi orang Belanda). Dalam
masa-masa selanjutnya, perwira yang paling tinggi kedudukannya adalah Mayor. Para
perwira ini memimpin Kong Koan (Majelis Cina) dan dibantu oleh wijkmeester, yang
bisa dibandingkan dengan Ketua RT zaman sekarang. Perwira selalu kaya raya, dan
yang paling kaya bisa menjadi opiumpachter atau bandar opium. Perdagangan opium
dapat menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Sistem bandar ini diberlakukan oleh
Belanda untuk segala sesuatu, baik untuk memperdagangan produk maupun pelayanan.
Belanda sendiri kekurangan sumber daya manusia, dan dalam anggapan mereka orang
pribumi tidak cocok untuk pekerjaan ini karena mereka selalu kekurangan uang kontan.
Jadi yang paling cocok adalah orang Cina, yang sudah memiliki jaringan yang luas
karena biasa berdagang dengan orang pribumi. Sudah dapat diperkirakan bahwa bandarbandar ini akan melakukan apa saja untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin untuk
dirinya. Dan meskipun hanya beberapa gelintir yang sanggup menjadi bandar karena
kekayaannya, seluruh outgroup orang Cina kena batunya. Mereka semua dikenakan
stereotip negatif yang diasosiasikan dengan bandar Cina. Lama-kelamaan pemerintah
kolonial bisa mendanai sendiri perdagangan luas semacam ini. Mereka tidak lagi
membutuhkan orang Cina. Banyak bandar yang bangkrut karenanya. Di pihak lain,
penduduk pribumi yang melarat karena Tanam Paksa, menurut orang Belanda harus
‘diangkat’, artinya dilindungi dari praktik-praktik orang Cina yang tidak baik. Aliran ini
dinamakan ‘ethische politiek’ dan menjadi haluan pemerintah kolonial setelah tahun
1900.
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Periode sekitar pergantian abad juga menandakan perubahan lain, yaitu ke arah ekonomi
liberal. Untuk menyukseskan politik ini, daerah-daerah luas di Sumatra dilepas,
terutama untuk ditanami karet dan tembakau. Perusahaan multinasional mendirikan
perkebunan besar yang membutuhkan banyak pekerja. Karena penduduk lokal tidak
mau bekerja pada mereka sebagai buruh, dan orang Jawa dianggap kurang rajin dan
kurang kuat, didatangkanlah buruh Cina dari Malaka, Singapore dan kemudian langsung
dari Cina. Perkebunan-perkebunan ini diatur dengan manajemen berdasarkan perbedaan
ras dan kekerasan. Setiap hari para buruh, baik orang Cina maupun Jawa (yang mulamula terdiri dari orang-orang hukuman tetapi kemudian datang dengan ‘suka rela’)
mengalami siksaan bertubi-tubi. Hal ini diketahui dari dokumen-dokumen resmi, tetapi
disembunyikan oleh pemerintah Belanda. Dalam susastra Indis-Belanda, hanya sedikit
penulis yang berani mengungkapkan hal ini. Salah satunya adalah Dé-lilah (nama
samaran untuk L. van Renesse), yang menulis novel Hans Tongka’s carrière dalam
tahun 1898. Novel yang tebal ini juga menarik karena menokohkan dua orang nyai
(pengatur rumah tangga yang juga melayani majikannya secara seksual) Cina. Penulis
lain sampai sesudah tahun 1950 masih menulis ‘Deli-roman’ yang menggambarkan
orang Cina dengan sangat positif. Kebanyakan Deli-roman ditulis pada tahun 1930-an.
Untuk menjelaskan analisis saya, saya kembali ke pengertian ingroup dan outgroup.
Ingroup dan outgroup saling bertolak belakang. Semua sifat yang kita kenakan pada
outgroup adalah sifat yang tidak kita inginkan, dan sebaliknya. Penilaian kita mengenai
ingroup, disebut auto-image, berlawanan dengan penilaian kita mengenai outgroup,
disebut hetero-image. Dalam imagologi dikenal pula antagonisme antara Utara dan
Selatan, kuat dan lemah, pusat dan perifer. Untuk tujuan kita, antagonisme antara kuat
dan lemah sangat berguna. Menurut analisis saya, setiap waktu selama zaman kolonial
terdapat tiga kelompok utama (hal ini juga tercermin dalam pengaturan lapisan
masyarakat pada zaman itu), yaitu kelompok orang Eropa yang kecil namun paling
berpengaruh, kelompok orang pribumi yang sangat besar namun dianggap lemah oleh
orang Eropa, dan kelompok orang Cina yang oleh orang Belanda dipakai sebagai
mediator antara kedua kelompok tadi. Di kala kelompok Cina dianggap kuat, yaitu pada
tahun 1870-1900, mereka ditakuti oleh orang Belanda dan dianggap sebagai saingan.
Menurut teori imagologi, outgroup yang kuat digambarkan sebagai jahat dan kejam. Itu
yang terjadi pada orang Cina. Sebaliknya orang pribumi pada waktu itu dianggap lemah,
dan dipandang oleh orang Belanda sebagai outgroup yang harus dibantu, namun harus
tetap tunduk pada ingroup orang Belanda (saya memandang pada ingroup dan outgroup
dari pihak penulis Belanda). Setelah tahun 1900, outgroup orang Cina melemah dan
imaji mereka lebih positif. Orang pribumi ternyata menemukan identitas diri, dan
menjadi lebih kuat, sehingga tidak lagi perlu dilindungi. Imaji positif orang Cina
tampak dalam beberapa karya, misalnya novel historis Fa: de roman van een Chinese in
het oude Batavia (Fa: novel seorang perempuan Cina di Batavia Lama) karya Simon
Franke (1947), yang menceritakan pengalaman seorang perempuan Cina bernama Fa,
yang lolos dari pembunuhan massal orang Cina yang terjadi di Batavia pada tahun 1740,
dan cerita-cerita mengenai buruh Cina di Sumatra, yang terutama menggambarkan kuli
Cina sebagai orang yang sangat rajin dan mantan kuli sebagai orang yang sangat
berterima kasih kepada toean yang menyelamatkan hidupnya, atau memberinya
pekerjaan baru.
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Kesimpulan umum saya adalah bahwa citra orang Cina dalam susastra Indis-Belanda
1880-1950 di satu pihak sangat tergantung pada konteks historis pada zaman penulisan
dan di pihak lain sangat ditentukan oleh kedekatan fisik orang Cina dalam novel dengan
orang pribumi. Orang Cina di Jawa, yang berhubungan erat dengan penduduk pribumi
umumnya digambarkan jauh lebih negatif daripada orang Cina di Sumatra, yang sebagai
kuli menjalani kehidupannya terpisah dari kuli pribumi. Tetapi di situ pun, jika ada
orang pribumi, orang Cina digambarkan sebagai lebih kaya, lebih kuat. Ia dibunuh oleh
penulisnya. Contohnya adalah novel Koelie (1932) oleh Madelon Székely-Lulofs dan
cerita 'De carrière van Chaw A. Hjong' (1937) yang dikarang oleh László Székely.
Orang Cina yang kaya di Jawa digambarkan dengan sangat negatif, terutama kalau dia
seorang pedagang. Perempuan-perempuan Cina, kecuali yang menjadi tukang gadai,
digambarkan positif: cantik, enerjik dan pro-aktif.
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This dissertation is the result of my journey in search of the footsteps left behind by the
Chinese in the Indies-Dutch literature. It is divided in five main chapters. In the first
chapter I introduce the topic, the second chapter explains the basic theory I use to
analyze the result of the research, while the third chapter deals with the history of the
Chinese in the Archipelago of Indonesia. The fourth chapter is the most important,
because in it I explain what is stated in the subtitle of this book: the image of the
Chinese in Indies-Dutch literary prose from 1880 to 1950. In the fifth and last chapter I
clarify my analysis and give my conclusion. In the paragraphs below I will give an
overview of each chapter.
In the first chapter I explain the reason of my research. I became interested in
researching the image of the Chinese after what is usually referred to as the May riots in
1998, one of the darkest pages of the history of modern Indonesia. The wish for
reformation that not only triggered the incidents but was also a result of them caused the
Indonesian public to experience a freedom of press and openness of discussion never
experienced before. People also asked why the May riots happened. Kwik Kian Gie, a
renowned economist, said that the conflicts between the Indonesians of Chinese descent
and the native Indonesians were an inheritance of the Dutch colonial time. I wondered if
that was really true. When I started to read literature about the Chinese during colonial
time, I stumbled upon a very intriguing sentence: ‘Without the Chinese there would
have been lot we would lack, yet we detested those dog-eaters’. The sentence was
quoted by J.A.A. van Doorn in his book De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en
ondergang van een koloniaal project (The last century of the Indies. Development and
downfall of a colonial project, 1996). It was not Van Doorn’s statement, but that of
W.A. van Rees, a former officer with the KNIL (the Indies-Dutch Army), who had
frequently fought against Chinese, among others when the KNIL destroyed the gold
kongsis in West-Borneo. Van Rees was also once on duty in Semarang, my city of birth.
He wrote down his experiences as a military in a number of books, among others
Novellen; levenssschetsen en krijgstafereelen. Herinneringen uit de loopbaan van een
Indisch Officier (Memoirs of an Indies officer), published in 1881. It was this book that
showed his intriguing statement.
Van Rees’ statement about the Chinese caused me to make up my mind: in my effort to
find the past, I would do research on the Indies-Dutch literature. This literature has
always been looked down upon by literature historians and critics, because they thought
it was not of the same level with the Dutch literature. Rob Nieuwenhuys, who was the
first to write an anthology of the Indies-Dutch literature, admitted that this literature is
very different from Dutch literature, because it is rather difficult to place it in the wellknown genres of novel, drama and poetry. It gradually moves into a memoir, a dairy, a
letter, a brochure or pamflet. Many researchers of the Indies-Dutch literature agree that
it is a development from travelogues, which in turn developed from ‘the letter to the
folks back home’. Nieuwenhuys’ definition of Indies-Dutch literature is the following:
‘Prose and poetry written by Dutch writers about Indonesia, from the first years of the
Company to this date’, Company meaning the Verenigde Oost-Indische Compagnie.
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Although it has often been met with criticism, his definition is until today the one that is
accepted by almost all researchers on Indies-Dutch literature.
For the analysis of the image of the Chinese in Indies-Dutch literature, I chose to limit
my corpus to the period from 1880 to 1950. One decennium after Multatuli wrote Max
Havelaar (1860), which not only was a very popular work but also changed the way the
Dutch ruled the Netherlands-Indies, a great number of Dutch writers began to write
about the colony. From 1880, the number of works in which Chinese were given a role
increased. Although in 1945 Indonesia had proclaimed its sovereignty, the Dutch still
hoped to govern the Netherlands-Indies, with all ethnic groups living together in
harmony under the rule of the Dutch. Between 1945 and 1950 a large number of writers
created Indies-Dutch literature texts, although there were not many who gave the
Chinese a role. Between 1880 and 1900, the number of literary prose telling about the
Chinese was relatively high. They gave a stereotypical view of the Chinese, who were
given a negative image.
Stereotypes do not come about in a vacuum, but are formed in the context of
contempary history. The first step towards stereotyping is categorisation, which
develops into prejudgment. When we categorize, we put things and people that we see in
different boxes. This makes it easier for us to absorb very quickly what we see without
having to question or interview. Categorisation is a normal way to look at the world and
is not necessarily positive of negative by itself, but it could cause negative prejudgment.
According to Rupert Brown, a social psychologist, all prejudgments are negative.
Stereotyping occurs when we put a prejudgment on somebody just because he is a
member of the group about which we have that certain prejudgment.
Stereotypes are overgeneralisations that are more based on opinions, prejudgments and
incorrect information than on facts. Since the time we are very young, we hear and
accept a large number of stereotypes from our caregivers and teachers, and we
remember most of them. We carry these stereotypes as our cultural baggage. Generally,
these stereotypes are rigid and not easy to change.
In order to analyze my findings, I make use of theories from the field of social
psychology, imagology and orientalism. From the theories of social psychology, I
borrow the concepts of ingroup and outgroup. An ingroup is a group that we belong to
or that we want to belong to, while an outgroup is a group that we do not belong to or
that we do not want to belong to. Ingroups and outgroups can form spontaneously, but
sometimes they are forced upon us. A soccer team is a group that is formed deliberately
and becomes the ingroup for both players and supporters, while other teams and their
supporters are outgroups. But patients waiting for the doctor also form an ingroup, so do
people waiting together for a bus (especially when the bus is late). Belonging to an
ingroup brings about ingroupfavoritism and outgroup discrimination. We say bad things
about an outgroup not in the first place because we hate the outgroup, but because we
want to show our loyalty towards our own ingroup. An ethnic group forms a convenient
and distinct ingroup and outgroup because of the similarities and differences that are
immediately obvious: not only physical but also in their habits and customs.
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Imagology is the critical analysis of national stereotypes in literature and other forms of
cultural works. In imagology, an image is a representation or reputation of someone, a
group (ethnic or not), or a nation. An image is a mental silhouette (not a complete
picture but a caricature) of somebody else, whom we have in mind. We have opinions
and judgments of ourselves, our ingroup and our culture, as well as of other groups and
cultures. These opinions do not reflect reality, they create their own reality. They are
especially apparent in literary texts. The subjectivity and rethoric in literary fiction
makes it a valuable source for the analysis of images.
A text is a representation of a truth. But a representation can deceive. We can only
capture part of the empirical truth in a text. Moreover, one truth is different from the
other. But from the moment the representation is put in a text, the incomplete
representation represents a whole. Literary texts limit the complexity of the individual
characteristics to a small number of characteristics, which in the whole of the concepts
of race, ethnicity and nation emerge in the form of stereotypes. At the moment we
consume these stereotypes and in combination with our tendency to judge,
prejudgments come to be. These prejudgments a priori contain incomplete information,
and rationalize and support the stereotypes that we already possess.
According to Joep Leerssen, imagologist, an image is the representation or reputation of
a person, a group (ethnic or not) or a nation. Imagologists study texts to analyze
representations. The classical literary genres are considered suitable to study image.
However, ‘serious’ literature tends to hide national clichés or stereotypical characters
under the cloak of irony. On the other hand, in Indies-Dutch literature, which is
considered a deviation from the classical genres, the writers give a very clear picture of
the bad character of the antagonists and the colonial society. Because in almost every
literary text the writer gives his or her opinion of the groups that constitute the multiethnic society in the colony and compares them one with the other, this literature is
especially suitable for the study of ethnic images. Critics were not happy with the
sensuality of the characters in the texts, but readers loved it. That explains why not only
the books but also the stereotypes that go with them were easily absorbed and spread.
Because stereotypes do not come about in a vacuum but in the context of contemporary
history, the third chapter is about the history of the Chinese in the Indonesian
Archipelago from the pre-VOC period until Indonesia’s independence. In the fourth
chapter I introduce a selection of the texts that I used to find out how they reflect the
image of the Chinese. This chapter is divided into six sub-chapters in accordance with
the functions that the Chinese had in the mentioned period. These functions were not
only chosen because of their importance at that time, but also because they are still
important in the characterization of the Chinese today. They show the Chinese as
golddiggers in West-Borneo and workers in the tin mines in Bangka, Belitung and
Singkep, as kelontong merchants, shopowners and craftsmen, as Chinese officers and
revenue farmers, as coolies on the large tobacco and rubber plantations in Sumatra, as
victims and survivors of the massacre of the Chinese in Batavia in 1740, while the last
sub-chapter deals with the Chinese women and the native and Indo-European women
who became the partners of the Chinese males.
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How is the image of the Chinese in Indies-Dutch literature? From what I gathered, the
images develop according to the change of times and especially according to the
position of the Dutch, and on the other side, the position of the etnic Chinese and the
Natives, the Javanese in particular. In the last two decades of the nineteenth century, the
image of the Chinese was the most negative. Their image was that of bloodsuckers of
the Javanese people – when a Javanese was not able to pay back the money he owed, the
Chinese would not only gradually take possession of his furniture, fruit trees, fields and
house, but also of his daughters. This image is usually thrusted upon the Chinese in
Java, most of them having a good position in the Chinese officer system that was created
by the Dutch. Already in the period of J.P. Coen there was a Chinese captain, who later
was assisted by a number of secretaries. The officers had to collect the taxes from their
fellow Chinese and take care of the ‘peace and order’ in their cities. In the next
developments, the highest ranked officer was the Major. The officers were in charge of
the Kong Koan (the Chinese Council) and were assisted by a number of wijkmeester,
who were in charge of a smaller area. Officers were very rich, and the richest of them
could become opium revenue farmers. Revenue farming in opium could result in
extraordinary wealth. Revenue farming was a very handy way for the colonial
government to obtain money and it was used for all kinds of products and services. The
government did not have enough manpower to do the job, while in their opinion the
indigenous inhabitants were always short of money. The Chinese, on the other hand, had
the capital and the necessary network. Predictably, the farmers did the utmost to get as
much profit as they could. And although there were only a small number of Chinese
who were rich enough to pay the farm, the whole outgroup of the Chinese got blamed
and was as negatively stereotyped as the Chinese farmers. Gradually, however, the
colonial government was able to fund the opium trade with their own capital. The
Chinese revenue farmers were not needed any longer. Many of them went bancrupt. The
native inhabitants meanwhile, who suffered immensely from the Cultuurstelsel (Culture
System) had to be ‘lifted up’, which means that they had to be protected against the
Chinese. This course became to be known as the Ethical Policy and became the colonial
policy after 1900.
This period also became the start of another development towards liberal economy. Vast
areas of Sumatra were opened for whoever wanted to develop them. Multinational
companies took the chance to set up rubber and tobacco plantations in Deli. A great
number of workers was needed. Because the local inhabitants refused to work on the
plantations and the Javanese were considered too slow and too weak to do the work,
thousands of Chinese were imported from Malacca, Singapore and later on from
mainland China. The plantations werd ruled by a management that was based on racial
discrimination and violence. Every day the workers, Chinese as well as Javanese (who
first came in Sumatra as convicts but later came ‘voluntarily’) were tortured as
punishment for the smallest ‘mistakes’. These acts are reported in official documents,
but were hidden by the colonial government. In the Indies-Dutch literature, only a small
number of writers were courageous enough to reveal this. One of them is Dé-lilah (pen
name of L. van Renesse), who wrote the novel Hans Tongka’s carrière in 1898. This
novel, almost 600 pages long, is also very interesting because of the description of two
Chinese nyai (a nyai is a housekeeper who also tends to the sexual needs of her toean),
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who are portraited positively. Other writers wrote ‘Deli-roman’ until after 1950, but
most of these novels were published between 1930 and 1940.
To analyze my findings, I return to the theory of ingroup and outgroup. Ingroup is
everything that the outgroup is not and vice versa. All characteristics that are ascribed to
the outgroup are characteristics that we do not want. Our judgement of the ingroup,
called auto-image, is the opposite of our judgement of the outgroup, called heteroimage. In imagology there is the antagonism between North and South, strong and weak,
central and peripheral. For our goal, the antagonism between strong and weak is useful.
According to my analysis, each moment during the colonial time there were three
groups that were dominant in their existence (this is also reflected in the order of the
society at that time), which are the group of the Europeans, small but influential, the
group of the native Indonesians, very large but weak according to the Dutch, and the
group of the Chinese, which were used as mediators by the Dutch. According to the
theory of imagology, a strong outgroup is represented as bad and cruel. This happened
to the group of the Chinese. On the other hand, the native Indonesians (Javanese in
particular) were considered weak, and in the eyes of the Dutch they were an outgroup
who had to be supported, but they must still obey the Dutch ingroup (I am looking at the
ingroups and outgroups from the side of the Dutch authors). After 1900, the outgroup of
the Chinese weakened and their image became more positive, while the native
Indonesians strengthened their identity and became stronger, so that they did not have to
be protected any longer. The positive image of the Chinese is evident in a number of
novels, e.g. Fa: de roman van een Chinese in het oude Batavia (Fa, the novel about a
Chinese woman in Old Batavia) by Simon Franke, which tells about a Chinese woman
named Fa, who survives the massacre of the Chinese in Batavia in 1740, and stories
about Chinese plantation coolies in Sumatra. In these stories the Chinese are described
as extremely hard-working, while the ex-coolies are grateful to the people who have
given them a chance for a better life.
In general, my conclusion is that the image of the Chinese in Indies-Dutch literature in
the period between 1880 and 1950 was greatly influenced by the historical context at the
time the novel was written and on the other hand was defined by the physical closeness
of the Chinese with the native inhabitants of the archipelago. The Chinese on the island
of Java, who were in close contact with the Javanese were represented much more
negatively than the Chinese on Sumatra, who as coolies lived separated from their
Javanese and Sundanese colleagues. But even in those circumstances, when it so
happens that there is close contact, the Chinese are always described as richer and
stronger. In that case he is ‘killed’ by the writer. Examples are the novel Koelie (1932)
by Madelon Székely-Lulofs and the short story 'De carrière van Chaw A. Hjong' (1937)
by László Székely. The image of the Chinese on Java is very negative, especially if they
are merchants. The Chinese women, except the pawnbrokers, are positively described:
they are beautiful, energetic and pro-active.
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