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2. VAN CATEGORISERING TOT BEELDVORMING 
 

 

 

- 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 „behoorlijk ingekort door de redactie‟ stond onder de brief. 
2 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. 
4 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. 
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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 Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 105. 
11 Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 108. 
12 Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 113. 
13 Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 109. 
14 Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 110. 
15 Idem. 
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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 niet-

creatieve 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 Oakes, Haslam en Turner 1994, pag. 111. 
17 Brown 1995, pag. 8. 
18 Plous 2003, pag. 6. 
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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

  

                                                 
19 Plous 2003, pag. 6. 
20 Plous 2003, pag. 7-8. 
21 Plous 2003, pag. 9-10. 
22  In 1922 gebruikte de Amerikaanse journalist Walter Lippman het woord „stereotype‟ voor het eerst in de 

tegenwoordige betekenis in zijn boek Public Opinion. Stangor 2000, pag. 6. 
23 Brown 1995, pag. 82. 
24 Ambrosewicz-Jacobs 2004. 
25 Brown 1995, pag. 83. 



Van categorisering tot beeldvorming 

19 

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. 
27 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. 
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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 
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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 „self-

fulfilling 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 taal
68

 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.  

                                                 
66 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 6. 
67 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 14. 
68 Rigney 2007, pag. 415. 
69 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 25. 
70 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 26. 
71 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 27. 
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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. 

                                                 
72 Werkwoorden kunnen ook negatief zijn. 'Grijnzen' is negatiever dan 'lachen', 'vreten' is negatiever dan 'snel eten'. 
73 Geciteerd in Captain 1999, pag. 190. 
74 Esses, Haddock en Zanna 1994, pag. 97. 
75 Een woord als 'skinhead' roept uiteraard ook al een bepaald beeld op. Het is dus niet alleen door adjectieven te 

gebruiken dat men negatieve beeldvorming kan oproepen, hetzelfde is mogelijk met bepaalde zelfstandige 

naamwoorden of  werkwoorden die een geschiedenis van negatieve beeldvorming hebben.  
76 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 27-28. Zie ook Brown 1995, pag. 101-102. 
77 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 37. 
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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 mensen-

gekleurde mensen, autochtonen-allochtonen). Dit onderscheid zit vast aan een 

waardeoordeel waarbij de eerste term van het koppel de norm is waar de tweede term 

                                                 
78 Zie ook Hall 1997, pag. 61. 
79 Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. 
80 Zie hsbc.com, 2008 headlines. 
81 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 38. 
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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 niet-

norm 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. 

                                                 
82 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 39. 
83 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 40. 
84 Smelik, Buikema en Meijer 1999, pag. 41. 
85 Hall 1997, pag. 61. 
86 Said 1978, pag. 5. 
87 Said 1978, pag. 6. 
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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

 

                                                 
89 Rowe 1993, pag. 295. 
90 Said 1978, pag. 272. 
91 Said 1978, pag. 273. 
92 Said 1978, pag. 21. 
93 Leerssen 1999, pag. 16. 
94 Cham werd via zijn nakomelingen gestraft, omdat hij Noach bespotte toen deze zich tijdens dronkenschap ontbloot 

had. De beide andere zonen Sem en Jafeth bedekten hun vader met een kleed en werden gezegend. Maar deze zegen 

trof vooral de nakomelingen van Jafeth (de Europeanen), zij werden superieur in beschaving. Met het nageslacht van 

Sem (de Joden) is het volgens Picardt niet zo goed gegaan; omdat zij de Messias kruisigden moesten zij ballingen 

worden. Het geslacht van Cham vraagt om een streng regiem. Slechts harde lijfstraffen zouden de negers tot 

ontplooiing kunnen brengen. Paasman 1987, pag. 100. 
95 Paasman 1987, pag. 100. 
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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 

                                                 
96 Beller en Leerssen 2007, pag. xiii. 
97  Uit het juryrapport van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), zie 

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7F4H8G 
98 Leerssen 2007b, pag. 342. 
99 Beller 2007a, pag. 4. 
100 De Groot 1885, pag. 155. 
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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 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). 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 was
103

 

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

  

                                                 
101 Beller 2007a, pag. 5. 
102 Interview met Landsberger door Joke de Wolf in Folia 61, 20 juni 2008, pag. 8-9. 
103 Zie o.a. Van den Doel 1996, pag. 10; Termorshuizen 2002, pag. 99. 
104 Vele (delen van) eilanden buiten Java, waaronder Atjeh en Bali, werden pas op het einde van de negentiende eeuw 

en begin van de twintigste eeuw onder Nederlands gezag gebracht. „Gepacificeerd‟ heette dat dan. Zie o.m. Blussé 

2008, pag. 146. 
105 Zie bijv. Arif 2008 en elk willekeurig geschiedenisboekje voor Indonesische scholieren. Onghokham daarentegen 

wijst erop dat de Nederlanders Indonesië niet 350 jaar, maar 113 jaar hebben gekoloniseerd, en wel vanaf 1830. 

Onghokham 2008, pag. 3. Zelfs over de vraag of Nederland Indonesië ooit gekoloniseerd heeft wordt nog druk 

gediscussieerd. Een lezersbrief in The Jakarta Post van 3 maart 2009, waarin de schrijver (Diederik Zwager) de mening 

naar voren brengt dat Indonesië nooit gekoloniseerd is geweest door de Nederlandse regering maar juist verenigd werd 

door de VOC, heeft een flink aantal reacties teweeggebracht bij zowel Indonesiërs als buitenlanders. 
106 Leerssen 2007a, pag. 27-29. 
107 Schweiger 2007, pag 126. 
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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.  

                                                 
108 Tjiook-Liem 2009, pag. 642. 
109 Huigen 1995, pag. 182. 




