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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 Nederlands-

koloniale 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 Van Doorn 1996, pag. 25. 
8 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. 

10
 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. 
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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

 Praamstra 1997, pag. 268. 
16

 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 1741-

1743, 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-bau-

kan, 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 Indonesia-

Tionghoa‟ 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 peranakan-

                                                 
24

 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 gebied
25

 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 Nederlands-

Indië 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 
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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 Wade-

Giles 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.  
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