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4.2. Klontongs, tokohouders en ambachtslieden 

 

4.2.1. Inleiding 
„Klontong‟ is de benaming voor Chinese rondventers of marskramers, zoals ze 

voornamelijk op Java werden aangetroffen. Ze verkochten in de regel benodigdheden om 

te naaien en snuisterijen die zij zelf droegen of, als de verdiensten wat ruimer waren, 

lieten dragen door een inlandse koelie.
1
 De koopwaar was in dozen en pakken geborgen, 

in manden of op schalen van gevlochten bamboe, die met een paar rottanlissen aan de 

draagstok hingen, door de koelie op de schouder getorst. De koopman had een soort 

rateltje in de hand: een zeer klein trommeltje in de vorm van een houten hamertje, 

waarvan het dikke gedeelte hol was en aan beide zijden bespannen met een fijn blaasje. 

Er was een bolletje (een kraal of pit) aan bevestigd met een stuk snaar, zodanig dat door 

de steel tussen de vingers rond te draaien, het bolletje op dat blaasje een roffel sloeg.
2
 Het 

geluid was reeds op afstand te horen. Naar de naam van dit voorwerp, dat waarschijnlijk 

een geluid produceerde dat klonk als “kelontong”, werd de koopman „klontong‟ 

genoemd.
3
  

 

 
 

Twee Chinese klontongs met een koelie
4
 

 

                                                 
1 Koelie: gehuurde arbeider, dagloner, sjouwer, inz. van elders aangevoerde arbeider voor de fabrieken, plantages, 

mijnen enz. in de koloniën. In hedendaags Indonesisch: kuli, ongeschoold werker die lichamelijk zware arbeid verricht.  
2 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Deel 2, 1918. Tevens beschreven in Perelaer 1888, pag. 58. 
3 Het woord 'kelontong' duidt in hedendaags Indonesisch, behalve een rateltje, ook alledaagse gebruiksartikelen aan 

zoals tandenborstels, glazen, kommetjes, zeep etc., dus dingen zoals men die bij een klontong kon kopen.  
4 Uit de website van Kantjil: http://kantjil.diaryland.com.  

http://kantjil.diaryland.com/
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Klontongs waren niet het voortbrengsel van de handel in koelies die in het midden 

van de negentiende eeuw een aanvang nam. De Chinese koelies werden tewerkgesteld in 

tabaks- en rubberplantages en in de tinmijnen.
5
 Chinezen die hun carrière begonnen als 

klontong waren meestal mensen die, aangetrokken door verhalen van familieleden, 

naamgenoten en dorpsgenoten die reeds op Java woonden en erin geslaagd waren een 

behoorlijk inkomen te verdienen, de verhuizing waagden naar de Archipel. De 

succesvolle familieleden en dorpsgenoten maakten deel uit van een internationaal 

netwerk en vingen de nieuwkomers op.
6
 Klontongs waren overwegend singkèhs of totoks, 

maar er waren ook wel peranakans onder de klontongs.
7
 De klontongs vervulden een 

belangrijke rol als tussenhandelaars, vooral in kleine plaatsen met maar weinig winkels, 

waar ze klanten hadden onder de Nederlanders en de inlandse bevolking. Een succesvolle 

klontong opende al gauw een toko – een winkel – en werd dus tokohouder. Hij kwam niet 

meer naar de klanten toe, zijn klanten zochten hem op. Zijn carrière was daarmee echter 

niet voltooid, want hij kon nog hoger: het Chinese officierschap wenkte. Rijkdom en 

aanzien waren daarvoor de belangrijkste vereisten en tegelijkertijd de doelstellingen. 

Degenen die ze niet van geboorte bezaten moesten daar hard voor werken.  

 
4.2.2. Historische achtergrond 
De romans en verhalen die in dit subhoofdstuk aan de orde komen verschenen in de 

periode tussen 1881 en 1939. Tijdens een groot deel van deze periode waren de Chinezen 

gebonden aan allerlei regeringsreglementen en waren ze wat betreft kleding, reizen en 

wonen onderworpen aan strenge regels. Ze mochten alleen de „Chinese‟ klederdracht 

dragen en mochten zich niet vermomd of verkleed in een andere klederdracht in het 

openbaar vertonen. Ze moesten een hogere belasting betalen dan de Europeanen en de 

inheemse bevolking en moesten gehoorzamen aan het wijken- en passenstelsel. Vreemde 

Oosterlingen, waaronder Chinezen, moesten in het bezit zijn van een pas die 

gecontroleerd moest worden door de autoriteiten in ieder district waar zij doorheen 

reisden. Ze moesten zoveel doenlijk in afzonderlijke wijken wonen onder leiding van hun 

eigen hoofden.
 8

 

De ethische richting kwam in deze periode op;  de inlandse bevolking mocht niet 

worden uitgebuit, ook en vooral niet door de Chinezen. Ze moest integendeel beschermd 

worden tegen de Chinezen die veelal klontong waren geweest en die de inheemsen graag 

geld leenden. De Chinezen zouden daar woekerrentes voor vragen. In deze tijd komt ook 

de angst voor het Gele Gevaar naar boven bij de Europeanen, die in de Chinezen niet 

alleen uitbuiters van het inlandse volk zagen, maar ook handelsrivalen van de Europeanen 

zelf en, omdat geld machtig maakt, mededingers naar de macht over Java.  

 
4.2.3. Kort overzicht van de literatuur 
Klontongs waren een bekend verschijnsel op Java en komen in vele verhalen voor. De 

lezers wordt verteld hoe ze eruitzagen en wat ze verkochten, hoe ze handel dreven opdat 

                                                 
5 De koelies in de goudmijnen in West-Borneo kwamen op eigen initiatief. 
6 Pan 1998, pag. 61. 
7 Singkèh of singkeh: volbloed, pas uit China aangekomen Chinees.  

Totok: Chinees die de eigen cultuur in stand houdt. 

Peranakan: kind van een inlandse moeder en vreemde (in dit geval Chinese) vader en zijn nakomelingen. Over het 

algemeen is de huistaal bij de peranakans het Maleis. 
8 In 1914 kwam er een einde aan het passenstelsel en in 1919 aan het wijkenstelsel. 
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ze winst konden maken, want uiteraard was dat hun eerste en uiteindelijke doel, op welke 

manier de meest doortastende onder hen carrière maakten, hoe de Europeanen en het 

Nederlands-Indisch bestuur tegen hen aankeken, hoe de inheemse bevolking over hen 

dacht én hoe hun eigen gedachtenwereld was. Dit natuurlijk allemaal vanuit de ogen van 

de auteurs, die meestal Nederlanders zijn, maar vaak in de huid proberen te kruipen van 

Chinezen of inheemsen. 

Petrus van Oort wijdt in het tweede deel van Schipper Verduin, uit het leven op en 

langs de Zeeuwsche stroomen (1881) enkele zinnen aan een beschrijving van een Chinese 

klontong. Er wordt ook verhaald van een incident tussen een Hollandse matroos, Freek 

Verduin, en een Chinese klontong. Daarbij trekt Freek aan het kortste eind.  

Robert Nurks den Jongere (pseudoniem van E. van den Gheyn Jr.)
9
 heeft nogal wat 

kritiek op de Chinezen. Zijn held Nurks Nemo heeft het niet speciaal over de klontongs 

of tokohouders, maar uit zijn betoog is op te maken dat de Chinezen die hem een doorn in 

het oog zijn vroeger marskramers geweest zijn. Van een personage dat „met zijn hoog 

gevoel als Europeaan‟ meldt dat hij „eenigszins verachtend neerzag op die looze vossen‟, 

waarmee hij de Chinezen bedoelt, kan niet verwacht worden dat hij erg sympathiseert 

met de Chinezen.
10

 Hij heeft zijn werk de titel Op Java, langs kruisweg en slingerpad; 

kritische pennekrassen (1882) meegegeven. Die kritische pennekrassen maakt Nurks als 

hij de Arabische wijk en de Chinese wijk bezoekt.  

Schrijvers die de lezer als het ware rondleidden door een stad en daarbij ook de 

Chinese wijk bezochten, konden niet om de klontongs, tokohouders en hun winkels heen. 

M.T.H. Perelaer (1831-1901), een officier die na zijn pensionering begon te schrijven en 

zich daarbij ontpopte als vurig Multatuliaan,
11

 deed dat in Het Kamerlid van Berkenstein 

in Nederlandsch-Indië (1888). Hij schreef om de lezer informatie te verschaffen maar 

wilde zijn geschriften toch ook een literaire inkleding geven.
12

 Het Kamerlid is een totaal 

ander boek dan zijn „opium-roman‟ Baboe Dalima (1886), dat Perelaer wilde gebruiken 

om de opiumhandel, die bijna volledig in handen van de Chinezen was, te bestrijden. In 

Het Kamerlid van Berkenstein reist Van Berkenstein door Indië, rondgeleid door 

praatgrage personen die hem naar alle hoeken van de stad brengen, de Chinese wijk 

inbegrepen, en hem daar van alles over vertellen.  

In de roman „Ups‟ en „downs‟ in het Indische leven (1892) van P.A. Daum, door 

zijn biograaf Gerard Termorshuizen als „journalist en romancier van tempo doeloe‟ 

beschreven
13

 en volgens Nieuwenhuys een voortreffelijk kenner van Indische toestanden 

en van Indische mensen, bovendien een uitmuntend verteller,
14

 komen maar weinig 

Chinezen voor. Maar Daums scherpe blik laat zijn verteller details zien die aan anderen 

voorbijgaan. Hans van de Wall, een „literaire geestverwant‟ van Daum zal onder andere 

Daum in gedachten hebben gehad toen hij schreef dat een romanschrijver verder moet 

                                                 
9 Buur 1973, pag. 25 en elektronische catalogus van het KITLV, met name 

http://asa2.pica.nl/DB=1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1004&TRM=nurks,robertus. Robertus Nurks is een figuur uit de 

Camera Obscura (1839) van Hildebrand (ps. van Nicolaas Beets), een bijzonder onaangenaam en hatelijk persoon.  
10 Nurks den Jongere 1882, pag. 28. 
11 Nieuwenhuys 1978, pag. 197. 
12 Nieuwenhuys 1978, pag. 198. 
13 Zie Termorshuizens dissertatie (1988, Universiteit Leiden) waarvan de titel luitdt: P.A. Daum, journalist en 

romancier van tempo doeloe. 
14 Nieuwenhuys 1978, pag. 16. 

http://asa2.pica.nl/DB=1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1004&TRM=nurks,robertus
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blikken en dieper moet zoeken dan zijn lezers, zodat hij er vanzelf toekomt wat meer te 

vertellen van „de dingen die aan veler oog ontgaan‟.
 15

 

Een Oudgast (pseudoniem van A.A. Brendonck)
16

 wijst er in Onze Oost (1897) op 

dat Chinezen allerlei beroepen uitoefenen, niet alleen die van klontong, en dat zij 

zodoende in bijna alle behoeften konden voorzien.  

In de meeste romans, zoals die van Daum en Een Oudgast, komen klontongs als 

figuranten voor. Alleen de roman Piong Pan Ho (1894) door Jacob Dermoût gaat geheel 

over een klontong. De verteller volgt Piong vanaf zijn komst in Semarang tot aan zijn 

tragische dood. Over de schrijver, Jacob Dermoût, is in het vorige subhoofdstuk al iets 

verteld. Hij heeft een aantal romans geschreven waarin Chinezen een belangrijke rol 

spelen. Een daarvan is Singkep tin (1912), die over het leven rond de tinmijnen op het 

eiland Singkep gaat. Deze roman werd in subhoofdstuk 4.1. besproken. 

Justus van Maurik, de sigarenfabrikant die door Nieuwenhuys gekarakteriseerd is 

als „de bekende schrijver van grappige volksschetsen‟,
17

 was niet karig met zijn 

beschrijvingen van de Chinezen en de manier waarop ze leven en werken in zijn rijk 

geïllustreerde en mooi uitgegeven Indrukken van een “Tòtòk”, Indische typen en schetsen 

(1897), dat binnen twee jaar al tweemaal herdrukt werd, hoewel het boek vrij duur was 

voor die tijd.
18

 Het staat vol met wat Nieuwenhuys „Indische vooroordelen‟ noemt over 

de Indo‟s en de Inlanders. We mogen aannemen dat Van Maurik, die naar Indië kwam 

om een markt te zoeken voor zijn sigaren, ook over de Chinezen de nodige vooroordelen 

had overgenomen. 

Gewezen koopvaardij-officier A. Weruméus Buning (1846-1933) is niet erg 

gebrand op de aanwezigheid van Chinezen in Nederlands-Indië, maar laat dat op een 

speciale manier zien. In In en om de kampong, Oostindische schetsen (1897) laat de 

sarcastische ik-persoon weten het merkwaardig te vinden dat de Chinezen als „een soort 

van ongedierte‟ worden beschouwd door de Europeanen, maar hij geeft daar zelf zes 

redenen voor. Tegelijkertijd schetst hij het karakter van „de gele kee‟ en vertelt hij hoe de 

klontong carrière maakt. 

Louis Couperus kent iedereen als de schrijver van de beroemde roman De stille 

kracht (1900), waarin, om de woorden te gebruiken van Peter van Zonneveld, docent en 

onderzoeker aan de Universiteit Leiden, de confrontatie tussen Oost en West op 

magistrale wijze tot uitdrukking komt. In Couperus‟ verhalenbundel De zwaluwen neêr 

gestreken... (1911) zijn er twee verhalen die onze aandacht trekken, omdat daarin 

Chinezen voorkomen die in dit hoofdstuk passen, namelijk een schrijnwerker en een 

eetverkoper. Hier kan men meer van ontmoetingen spreken dan van confrontaties.  

Een aparte groep vormen de schrijfsters die in deze periode iets over klontongs 

hebben geschreven: Annie Foore, Thérèse Hoven, Nji-Sri en Dé-lilah. De eerste twee 

vrouwen zitten samen met M.C. Frank, Mina Krüseman en Melati van Java in het door 

Rob Nieuwenhuys in de Oost-Indische Spiegel genoemde „damescompartiment‟, de 

anderen worden in het boek niet genoemd. Vilan van de Loo, publiciste en journaliste 

met veel belangstelling voor Indisch-Nederlandse schrijfsters, heeft de term overgenomen 

                                                 
15 Van de Wall in De Preanger Bode 3-8-1898, geciteerd door Termorshuizen 1998, pag. 147. Van de Wall was niet 

alleen criticus.Onder het pseudoniem Victor Ido schreef hij toneelspelen en romans, waarvan De paupers een van de 

meest bekende is.  
16 Zie de online catalogus van het KITLV. 
17 Nieuwenhuys 1978, pag. 263. 
18 Van den Berg 1998a, pag. 31. 
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voor een website waarvan zij „conductrice‟ is, waarop ook veel informatie te vinden is 

over andere schrijfsters dan de grote vijf die Nieuwenhuys noemt.
19

 De dames waren 

volgens Nieuwenhuys „wat opgewonden, wat dweperig en hooggestemd‟.
20

 De 

denigrerende houding tegenover deze schrijfsters heeft gezorgd voor wat de 

onderzoekster Stephanie Loriaux een „”witte plek” in de literatuurgeschiedenis‟ noemt, 

die Loriaux met haar onderzoek heeft ingevuld.
21

 Annie Foore was getrouwd met een 

ingenieur en woonde met haar gezin in verschillende plaatsen in Indië. De zeer 

productieve Thérèse Hoven ging taboes van haar tijd niet uit de weg en liet uiteenlopende 

thema‟s in haar werk aan de orde komen, zoals vrije liefde, zelfmoord en feminisme. Nji-

Sri, pseudoniem van A. Berkhout-Wageningen, heeft een aantal romans geschreven zoals 

Clara Wildenau (1892) en Slamat (1899).  Dé-lilah ten slotte, pseudoniem van Lucie van 

Renesse, was getrouwd met een tabaksadministrateur uit Deli. Ook nadat ze een gezin 

had, ondernam ze reizen. Zij deed niet wat Annie Foore deed, die verkoos voor haar 

gezin te zorgen en een punt te zetten achter haar letterkundige loopbaan. Volgens 

journalist en romancier P.A. Daum leefde Annie Foore in een te beperkte kring „om zelfs 

te weten en duidelijk te beseffen, wat in haar naaste omgeving voorvalt. Zij merkt wel op, 

maar zij kan uit den aard harer positie het werkelijke leven in zijn geheelen omvang en in 

zijn détails niet zien, want iedereen beijvert zich het zooveel mogelijk voor haar 

verborgen te houden en zij ontwaart slechts nu en dan de onmogelijk weg te moffelen 

resultaten‟.
22

 Daums kritiek, die later volgens zijn biograaf Gerard Termorshuizen in 

begrip overging, zal ook wel voor andere schrijfsters hebben gegolden. Zij worden, met 

andere woorden, naïef en ignorant gevonden.  

In die „beperkte kring‟ waarin de dames leefden, waren de klontongs en 

tokohouders een belangrijk element. Klontongs deden immers vooral zaken met vrouwen, 

zowel inheemse als Europese. De schrijfsters zullen in hun dagelijkse rol als huisvrouw 

zelf contact gehad hebben met de klontongs, van wie ze stofjes en allerlei andere 

benodigdheden kochten. De huisvrouw in Vrouwenleven in de dessa (1898) door M.C.E. 

Ovink-Soer maakt graag gebruik van de diensten van de klontong:  „Diep in het 

binnenland, zooals hier, waar niet anders dan het hoog noodige voorhanden is, maakt een 

klontong meestal goede zaken; iedereen profiteert van de gelegenheid‟.
23

 Het beeld van 

deze marskramers is in het werk van de schrijfsters dan ook overwegend positief.  

Klontongs worden echter slechts vluchtig genoemd in hun romans.  

De residentsdochter en lerares Augusta de Wit hoort niet tot het 

damescompartiment. Over haar schrijft Nieuwenhuys dat ze om haar plastisch talent werd 

geprezen, onder andere door de sinoloog en literatuurcriticus Henri Borel, maar dat het 

zieleleven van het inlandse volk voor haar verborgen bleef. De Europese samenleving 

beschreef ze met lichte ironie.
24

 We zullen zien dat ze dat ook doet met de Chinezen, 

vooral de rijkgeworden klontongs. Daardoor wijkt de manier waarop ze de Chinese 

                                                 
19 Zie http://www.damescompartiment.nl/. 
20 Nieuwenhuys 1978, pag. 216. 
21 Loriaux 2004, pag. 196. 
22 Daum in Bataviaasch Nieuwsblad 20-8-1887, geciteerd door Termorshuizen 1998, pag. 140. Van Annie Foore 

schreef Hans van de Wall dat haar Bogoriana samen met Maurits‟ „Ups‟ en „Downs‟ „op moeilijk te overtreffen wijze 

de samenleving van het moderne Indië weergeven‟. Termorshuizen 1998, pag. 146. Hans van de Wall schreef onder het 

pseudoniem Victor Ido vooral toneelstukken, waaronder De paupers, dat in 1915 ook als roman verscheen (in dit 

proefschrift besproken in subhoofdstuk 4.6.). 
23 Ovink-Soer 1900, pag. 154. 
24 Nieuwenhuys 1978, pag. 326. 

http://www.damescompartiment.nl/
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klontongs en tokohouders beschrijft in Feiten en fantasieën (1905) af van de wijze 

waarop de andere schrijfsters deze mensen zagen en beschreven. 

Ook Carry van Bruggen, die met haar man, de journalist en schrijver Kees van 

Bruggen in Indië gewoond heeft,
25

 zag andere zaken in een klontong, zoals ze beschrijft 

in het verhaal „Uit ‟t gevaar‟, in„n Badreisje in de tropen (1909). Nieuwenhuys had niet 

veel op met deze „bundel schetsen‟ en vindt Van Bruggens kennis te gering en haar 

horizon te beperkt. Mijn inziens schetst zij in haar verhalen prachtige miniatuurtjes, als 

het ware korte filmpjes die het bekijken meer dan waard zijn.
26

  

Een schrijfster die beslist niet in een te beperkte kring leefde, is ir. Constance 

Swaan-Koopman. In 1921 was zij de eerste vrouw die afstudeerde als 

werktuigbouwkundige. Ze vertrok in datzelfde jaar, net getrouwd met ir. Willem Swaan, 

naar Indië. Tijdens een verlof in Nederland kreeg ze zo veel vragen over het leven in 

Indië, dat ze besloot  daarover een boek te schrijven, Vrouwen in Indië (1932).
27

  De 

vrouwen in deze roman leven in een andere tijdsperiode dan die in Vrouwenleven in de 

dessa; zij hoeven niet te wachten tot er een klontong voorbijkomt met zijn waar, maar 

gaan naar Pasar Baroe, dé winkelstraat in Batavia, en zelfs de vrouwen in de kleine 

steden gaan naar een toko, al zijn zij wel genoodzaakt hun stofjes te kopen in de enige 

toko die de stad rijk is.  

Piet Korthuys schreef Menschen in malaise (1933). Korthuys was schrijver, 

journalist en criticus. Hij schreef ook jeugdboeken.
28

 In Menschen in malaise kan de lezer 

precies volgen hoe men moest „tawarren‟ (afdingen) bij een klontong.  

Ook E. du Perron en Beb Vuyk beschreven in hun autobiografische romans, 

respectievelijk Het land van herkomst (1935) en Het laatste huis van de wereld (1939), 

hoe een Chinese winkel eruitzag. Ofschoon de ene toko in West-Java is en de ander op 

het eiland Boeroe, lijken ze veel op elkaar: de zeer gevarieerde koopwaren liggen overal 

door elkaar. De eerste toko is donker en vuil, en om in de tweede toko te slagen moet 

men „een neus zonder pretenties‟ hebben.
29

  

 
4.2.4.  Het beeld van de klontongs, tokohouders en ambachtslieden 
Er wordt in romans en verhalen over verschillende facetten geschreven van de klontongs 

en tokohouders. Sommige schrijvers doen dat heel gedetailleerd, anderen maken slechts 

terloopse opmerkingen. Nog anderen gaan dieper in op het onderwerp en proberen ook de 

ziel van deze handelaars te doorgronden of doen alsof. Samen komen zij tot een 

veelzijdige  representatie van deze speciale groep van Chinezen in Indië. Omdat het 

grootste deel van de Chinese bevolking van de handel leefde, wordt dit beeld vaak 

veralgemeend naar de rest van de Chinezen. In dit subhoofdstuk zal ook gekeken worden 

naar de Chinezen die geen klontongs of tokohouders waren, namelijk de ambachtslieden. 

De roman Piong Pan Ho (1894) door Jacob Dermoût zal apart besproken worden, omdat 

                                                 
25 Over het echtpaar Kees en Carry van Bruggen zie Termorshuizen 2001.  
26 Uit de website van het NLPVF (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds): „The work of Carry van 

Bruggen (1881-1932) is akin to that of writers such as George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, Anatole France, and John 

Galsworthy, with their search for a personal and binding vision that could serve to explore and clarify human existence. 

Van Bruggen didn‟t live to enjoy the recognition she deserved and ultimately received.‟ 14-12-2006. 
27 Het Damescompartiment Online, voort met die trein! http://www.damescompartiment.nl/bioswk.htm 
28 Zie Nieuw Leterkundig Magazijn jaargang 19, 2007 (dbnl), pag. 53 en K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor 

Noord en Zuid, 2004 (dbnl), pag.  
29 Vuyk 1972, pag. 219. 
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hij door zijn volledigheid een soort van prototype van de klontong annex tokohouder 

presenteert.  
 

 

 
 

Een klontong, zijn rateltje in de hand, biedt zijn waar aan
30

 

 
4.2.4.1.  Uiterlijke kenmerken van de klontong en het ‘boleh tawar’-systeem 

Als de verteller in Schipper Verduin (1881) van P. van Oort de mensen beschrijft die hij 

op straat tegenkomt wordt de klontong-Chinees niet over het hoofd gezien. Hij is dik en 

stapt in zijn luchtige witte kleding, met de geopende pajong
31

 boven zijn hoofd 

„gemakkelijk voort‟ (dit zal betekenen dat hij geen last te dragen heeft, in tegenstelling tot 

zijn koelie, die onder de last van twee zware pakken linnen en katoentjes zwoegt).
32

 

Klontongs gingen niet altijd in het wit gekleed, maar luchtig was hun kleding altijd 

wel. M.T.H. Perelaer laat de verteller in Het kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-

Indië (1888) opmerken dat het kostuum van de klontong bestond uit een korte 

flodderende broek van donkerblauwe zijde en een wijd graslinnen baadje. In dit verhaal 

waren ze met zijn tweeën, geassisteerd door een „halfgeklede Maleier‟ die aan een 

veerkrachtige van bamboelatten vervaardigde draagstok twee stapels met dozen had 

                                                 
30 Uit M.T.H. Perelaer, Het kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië (1888). Getekend door J.C. Rappard. Op 

deze tekening vraagt de klontong waarschijnlijk aan de jongen (met een bezem onder de arm) naar de njonjah. 
31 Pajong: parasol, tevens paraplu. 
32 Van Oort 1881, deel 2 pag. 255. 
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hangen.
33

 Als de klontong niet door een bediende werd aangeroepen, ging hij het erf op, 

tenminste, als er geen honden losliepen, „want daar had hij alle eerbied voor‟, en zocht hij 

de vrouw des huizes op, die zich meestal in het achterhuis ophield. Ook als de huisvrouw 

zei dat ze niets wilde kopen, pakte de klontong zijn dozen toch uit, zeggende dat hij 

mevrouw iets nieuws wilde laten zien, erop rekenend dat zij voor de verleiding zou 

bezwijken. Die verleidelijke koopwaar bestond meestal uit hele nieuwe stoffen, pas uit 

Europa aangevoerd met het kapal api (stoomschip). Als regel overvroeg hij, hoewel hij 

zei bereid te zijn te sterven als hij overvroeg.
34

 „Boleh tawar‟, was zijn gewone reactie op 

het geroep van de huisvrouwen die vonden dat hij veel te veel vroeg, „U mag afdingen‟.
35

 

Niet iedereen was de kunst van het afdingen machtig. Van Maurik kan dat wel. Hij 

zegt in Indrukken van een “Tòtòk” (1897) dat men nooit genoeg kan afdingen bij de 

klontong, maar dat deze zich ook nooit boos zal maken wanneer men hem even 

onbeschaamd biedt als hij vraagt. De koopman vraagt met het strakste, ernstigste gezicht 

altijd zoveel dat hij, al dingt de koper ook meer dan drie vierde af, toch nog een zaakje 

maakt. Alleen de meest courante artikelen houdt hij volgens Van Maurik op een tamelijk 

vaste prijs, omdat hij weet dat zijn klanten dadelijk naar een ander gaan wanneer hij te 

onbeschaamd is in zijn eis. Een klontong klaagt altijd dat hij bankroet gaat, maar blijft 

vriendelijk en onderdanig, en vertrekt kalm, om een andere keer terug te komen met een 

onderworpen „Tabé toewan!‟, al laat men hem door de jongen met zijn gehele voorraad 

goederen op niet al te zachte wijze verwijderen.
36

 Zijn motto is: De aanhouder wint!
37

 

Om het verschil in prijs te laten zien als men kan afdingen, geeft van Maurik als 

voorbeeld in het hoofdstuk „Een orang baroe‟
38

 zijn ervaringen weer met „tawarren‟
39

 bij 

een Chinese klontong. Sloffen waarvoor Van Maurik maar een kwartje had betaald, koopt 

een bevriende dominee voor drie kwartjes,
40

 twee broeken voor 3,50 gulden zouden 

eigenlijk maar 1,80 gulden  moeten kosten.
41

 De dominee vindt het bedroevend dat er 

zulke slechte mensen zijn in Indië. Na lessen in afdingen van Van Maurik betaalt hij nog 

6 gulden voor een Japans zwaard, terwijl Van Maurik later voor een soortgelijk wapen 

maar 3 gulden betaalt.
42

 Als Van Maurik de Chinees vraagt waarom hij de dominee zo 

heeft afgezet, zegt die dat de meneer nou eenmaal zo veel meer wilde geven, en (wijzend 

op de hoge hoed van de dominee, die blijkbaar de voorname positie van de drager 

kenmerkt) bovendien was de dominee een toewan besaar.
43

 De dominee geeft de Chinees 

een preek, waar hij niets van begrijpt.  

Na het voorval klaagt de dominee bij Van Maurik dat de Chinees hem bedrogen 

heeft. Hij gruwt van de oneerlijke praktijken van de Chinese handelaren en neemt zich 

voor in het vervolg nog meer af te dingen. Dergelijke lieden zijn volgens hem de 

„pestbuilen der maatschappij‟, ze moesten verwijderd worden, „opdat ze niet vergiftigen 

de onschuldigen en argeloozen van harte‟. Zulke ongerechtigheid mocht niet 

                                                 
33 Perelaer 1888, pag. 56. 
34 Perelaer 1888, pag. 57. 
35 Ovink-Soer 1900, pag. 156. 
36 Tabé toewan: Dag mijnheer. De jongen: bedoeld wordt een jongen die tot het huispersoneel behoort. 
37 Van Maurik 1897, pag. 213. 
38 Orang baroe: nieuwkomer, baar, een Europeaan die voor het eerst voet aan wal in Indië zet. 
39 Tawarren: een lagere prijs afdingen. 
40 Van Maurik 1897, pag. 250. 
41 Van Maurik 1897, pag. 252. 
42 Van Maurik 1897, pag. 253. 
43 Van Maurik 1897, pag. 253. Toewan besaar (ook geschreven als toean besar): grote, belangrijke, hooggeëerde heer. 
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voortwoekeren als kanker in het vlees. Hij had steeds zijn naasten voor rechtvaardig 

gehouden, maar nu walgde zijn ziel van wantrouwen; in het vervolg zou hij overal 

afdingen.  

De dominee zou heel wat kunnen leren van vrouwen, die overvragen geen zonde 

vinden en handiger en geduldiger zijn in het afbieden. Een voorbeeld is de huisvrouw in 

Vrouwenleven in de dessa (Ovink-Soer, 1900) die van het „boleh tawar‟-aanbod 

opgeruimd gebruik maakt. Zij herkent de klontong niet alleen aan het geluid van zijn 

hamertje maar ook van het „eigenaardig zwiepend geluid‟, dat veroorzaakt wordt door het 

heen en weer schuiven van de bamboe draagstok waaraan de pakken met goederen 

hangen. De staart van de Chinees is voor het gemak om zijn kaalgeschoren kruin gelegd, 

maar als hij de huisvrouw ziet aankomen laat hij hem „uit beleefdheid‟ weer bengelen. De 

mate van succes van de klontong leest ze af uit het aantal dragers dat hem vergezelt. De 

venter is kwestie is in goede doen, want hij heeft vier dragers die de pakken voor hem 

dragen. Zijn succes heeft blijkbaar geen verbetering van zijn uiterlijk tot gevolg, want zij 

zegt dat ze nog nooit zo‟n „lelijk, bijdehand kereltje gezien als dit exemplaar. Hij heeft 

een vuil geel gezicht met uitstekende wangbeenderen waarin scherpe zwarte oogjes 

blinken.‟ Hoewel ze geoefend is in het afdingen, durft ze niet te bieden op de juwelen 

maar koopt ze alleen mooie zijde, lint en kant.  

In Menschen in malaise (Piet Korthuys, 1933) staat precies hoe dat afdingen 

gebeurt. Het is zo‟n langdurig proces dat er vier bladzijden nodig zijn om het te 

beschrijven.
44

 Flos zoekt geschenken om mee te nemen naar Holland, maar die mogen 

niet te veel kosten. Als ze een prachtig bewerkte ontbijtset ziet tussen de waren die de 

klontong meedraagt, slaakt ze een kreet van verrassing. Dat ontgaat de Chinees niet, die 

meteen vijftig roepia vraagt. Flos biedt vijf roepia. De klontong grijnst breed en blijft dat 

doen als Flos er een roepia bij wil geven. Ondertussen is hij al gedaald tot vijfendertig 

gulden. Flos weet dat het tafelkleed zeker veertig gulden waard is, maar blijft bij  haar 

bod van zeven gulden, zeggende dat ze het echt te duur vindt. De klontong legt het pakje 

op tafel, alsof de „njonjah‟ het al gekocht heeft, maar Flos schuift het weg. Ze verdiept 

zich weer in de brief die ze aan het lezen was. De Chinees waagt nog een kans en vraagt 

vijfentwintig gulden, volgens hem een koopje. Dat weet Flos ook wel, maar hoger dan 

tien gulden wil ze niet. De Chinees pakt alles weer in en stapt het grind af. Een minuut 

later is hij weer terug en biedt het laken aan voor twintig roepia. Flos hapt niet toe en de 

Chinees druipt af. Als Flos en haar man de sombere berichten in de krant aan het lezen 

zijn, meldt hun dochtertje dat de klontong er weer is. Wie verwacht dat hij nu akkoord 

gaat met Flos heeft het mis: hij blijft bij twintig gulden. Over en weer volgen bod en 

aanbod, tot ten slotte beiden tevreden zijn met vijftien roepia. Dezelfde klontong laat bij 

een later bezoek zijn opschrijfboekje zien waarin de njonjahs die bij hem op krediet 

kopen zelf het bedrag van hun onbetaalde koop hebben opgeschreven, waarop ze dan elke 

maand wat afbetalen. Flos ziet dat daar namen bij zijn van „dames uit heel wat betere 

buurt‟.
45

 

Ook van de koper wordt verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt: als je een 

bod hebt gedaan en de klontong stemt ermee in, dan dien je het voorwerp ook echt te 

kopen. Aan die regel houdt Max zich niet, een personage uit de roman Crisis van Jo 

Manders (1934), die zijn vrouw wil verrassen met een mooi kledingstuk. Max gedraagt 

                                                 
44 Korthuys 1933, pag. 50-53. 
45 Korthuys 1933, pag. 66. 
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zich bijzonder onvriendelijk tegenover de klontong en scheldt hem uit voor varken. Als 

hij tien gulden biedt voor een kleurige geborduurde pyjama, die de Chinees voor vijftig 

gulden had aangeboden, krijgt Max bezoek van een mooie vriendin, waarna hij afziet van 

zijn koop. De klontong reageert dan met een verontwaardigd: „Mana patoet!‟, hoe 

onbetamelijk!
46

  

 
4.2.4.2.   De klontong als mikpunt van spot en bron van ergernis 

Klontongchinezen waren vaak het mikpunt van spot, geplaag en handtastelijkheden van 

Nederlanders, zoals beschreven in Schipper Verduin, uit het leven op en langs de 

Zeeuwsche stroomen (1881) door Petrus van Oort, waar een dronken matroos, Freek, 

wordt opgehitst door zijn kameraden. Een van hen daagt hem uit een klontong aan zijn 

staart te trekken. Freek neemt de uitdaging aan, maar hij houdt geen rekening met zijn 

eigen conditie en nog minder met de „elastieke vlugheid der Oosterlingen‟, en vermoedt 

helemaal niet dat hij „de zoon van het Hemelse Rijk‟ een dodelijke belediging aandoet als 

hij de staart van de Chinees probeert te grijpen. Te laat beseft hij wat hij heeft gedaan: 

„Het gelaat van de Chinees veranderde snel als het weerlicht, de lodderige, onverschillige 

uitdrukking ging in gloeiende toorn over, zijn varkensoogjes schoten bliksemstralen en 

onder het uitspreken van een hevige verwensing, gaf hij Freek zulk een forse stoot tegen 

de borst, dat deze achterover van het dijkje vloog en midden op de rijweg terecht 

kwam‟.
47

 Freek zal later aan zijn verwonding in het ziekenhuis overlijden.   

A. Weruméus Bunings verteller erkent in In en om de kampong (1897) op een 

gegeven ogenblik dat hij „altoos een hekel heeft gehad aan Chinezen‟, en hen „een akelig, 

onaangenaam slag van menschen‟ vond. Hij vond in hun uiterlijk „bijna altoos iets 

valsch: ze lachten mij wat al te lief en te vriendelijk‟.
48

 Toch denkt hij dat de weerzin die 

hij voelt tegen Chinezen het gevolg was, „evenals bij zoveel Europeanen‟, van het feit dat 

hij ze te weinig kende, en zijn kennismaking met hen meestal plaats had onder voor hen 

ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld als ze bezig waren met hun handelsbedrijf en 

probeerden hem een of ander slecht product zo duur mogelijk te verkopen, of bang waren 

dat ze wegens het een of ander misdrijf in aanmerking kwamen om opgepakt te worden.
49

 

Om die redenering te staven vertelt hij dat er een kapitein-Chinees was die hij had leren 

kennen als een bijzonder goed mens. Hij had dan ook altijd het portret van die man in zijn 

album.
50

 Hij vindt het meteen daarna nodig iets recht te zetten: hoewel hij de Chinezen 

„verdedigt‟,  is het niet zo dat hij van ze houdt of dat hij ze zulke lieve mensen vindt.  

De verteller maakt onderscheid binnen de groep van de „heeren Chineezen, 

gebroeders Langstaart‟ die hij in grote getale in de winkelbuurt ziet. Daar is de arme 

Chinees, die pas begint en nog doodarm is, maar hij ziet ook „den dikken, vetten, 

gemeenen, gluiperigen, ouden Chineeschen wellusteling, die in zijn prachtig rijtuig met 

twee prachtige Sydneyers bespannen, ons hartelijk uitlacht, als hij ons bijna 

ondersteboven rijdt‟.
51

  

Aan die dikke wellustelingen konden de Europeanen zich alleen maar ergeren, maar 

met arme Chinezen viel veel pret te beleven. Die arme Chinees viel gemakkelijk ten prooi 

                                                 
46 Manders 1934, pag. 6. 
47 Van Oort 1881, pag. 260. 
48 Weruméus Buning 1897, pag. 225-6. 
49 Weruméus Buning 1897, pag. 226. 
50 Weruméus Buning 1897, pag. 225. 
51 Weruméus Buning 1897, pag. 74. 
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aan spot, pesterijen en handtastelijkheden. In de tijd dat Weruméus Buning In en om de 

kampong publiceerde, waren er reeds overal Chinezen, ook in gehuchten op bijvoorbeeld 

de Bangaai-Archipel in het oosten van Celebes (nu Sulawesi). Het duurde dan ook nooit 

lang of de verteller en zijn vrienden, die de streek bezochten, zagen een Chinees „met zijn 

gele tronie, schuins liggende oogen en langen sierlijken staart, met veel buigingen en 

strijkages naar ons toekomen, of wel met den meesten spoed verdwijnen, wanneer hij 

bang of vreesachtig was van natuur, of zijn geweten hem zei, dat hij wat op zijn kerfstok 

had en hier ongerechtigheden uitvoerde‟.
52

 De Chinees werd dan meestal vervolgd en 

door een paar mariniers of matrozen, „onder groot gejuich en vroolijk getier, te voorschijn 

gebracht – terwijl het niet ontbrak aan leelijke namen, zooals: “smerige, vuile kee! Gele 

lammeling” en meer dergelijke liefelijkheden‟. Zelden kon men bewijzen, aldus de 

verteller, dat de Chinees iets had gedaan dat binnen het bereik viel van de strafwet. 

Hiermee wil de verteller echter niet de sympathie voor die arme Chinees opwekken van 

de lezer. Hij zegt dat de Chinees al heel gauw werd losgelaten omdat hij de wet niet had 

overtreden. Hij had alleen op een slimme manier van de onnozele inlanders voor een 

appel en een ei hun handelsproducten afgetroggeld.
53

  

De verteller van Weruméus Buning voert zes redenen aan waarom de Europeanen 

in Indië volgens hem de Chinezen zo dikwijls „als een soort van ongedierte‟ beschouwen 

en behandelen. Hij zegt zelf dat hij dat „merkwaardig‟ vindt en sleept tegenargumenten 

aan door de Chinezen te vergelijken met sommige Europeanen en Maleiers, om daarmee 

te zeggen dat het bij nader inzien niet zo vreselijk gesteld is met de Chinezen, maar hij 

komt zeer ongeloofwaardig over. De zes redenen zijn de volgende.
54

  

Ten eerste maakt het uiterlijk van de Chinees op Europeanen geen aangename 

indruk met „zijn gele gelaatskleur, soms ook naar iets zweemende, dat men vuil wit zou 

kunnen noemen, zijn schuins liggende oogen, die al heel gauw op de Europeanen een 

indruk van valschheid of sluwheid schijnen te maken, dan zijn malle staart, die naar 

beneden bengelt of op het achterhoofd is opgekruld en vastgemaakt, geheel zijn uiterlijk 

doet aan iets vrouwelijks, iets “oud-wijfachtigs” denken‟. 

Ten tweede is het volgens de verteller een feit dat de kleine Chinese handelaars de 

eenvoudige inlander bedriegen en hem uitzuigen, niet alleen op Java, maar ook op tal van 

andere punten in de Archipel. Maar, oppert de verteller, onder de Europeanen, „die zoo 

braaf en deugdzaam, eerlijk en menschlievend zijn, juweeltjes van liefelijkheid‟ zijn ook 

exemplaren te vinden, „die met even groote toewijding hier en daar onder de inlandsche 

bevolking het beroep van bloedzuiger zouden willen gaan vervullen, als ze maar in de 

gelegenheid waren‟. De Maleise handelaren en grootheden (bijvoorbeeld op Borneo , 

waar zij de „arme Dajaks‟ onder de duim hebben) zijn niet zoveel beter. Hij vraagt zich af 

welke rol menig Maleis-Mohammedaans priester of hadji, „met zijn koran in de hand, 

wellust, luiheid en begeerigheid in zijn hart‟ speelt in het inlandse dorps- en volksleven.
55

  

                                                 
52 Wereméus Buning 1897, pag. 221. 
53 Weruméus Buning 1897, pag. 222. 
54 De redenen worden hier genoemd, hoewel ze niet uitsluitend klontongs en tokohouders betreffen. We lezen later in 

het verhaal over Piong Pan Ho dat sommige klontongs zich ontwikkelden tot tokohouders, en dat die verder veelal als 

renteniers optraden. Vaak ook werden ze opiumpachter, wiens beeld in een apart subhoofdstuk zal worden belicht. 
55 Weruméus Buning 1897, pag. 223. 
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Een derde reden om Chinezen te haten is dat zij zo slim zijn, en „menig Europeaan 

kan hun niet vergeven, dat hij op dit gebied niet tegen hen is opgewassen. Hij zou gaarne 

net zoo slim wezen, liefst nog slimmer‟.
56

 

De Chinezen zijn ten vierde mensen, die een verbazend taai geduld en grote 

werkkracht bezitten, terwijl zij, zolang zij nog arm zijn, zich weten te behelpen op het 

gebied van huisvesting en voeding, met zo weinig, dat geen Europeaan zich in dat opzicht 

met hen kan meten; hij zou sterven. De Maleier is te weinig vast van karakter om het vol 

te houden, heeft daarvoor te weinig energie, en is ook gewoonlijk, zogauw hij een beetje 

geld bij elkaar heeft, niet bestand tegen de verleiding, om het aan spelen en dobbelen, 

hanengevechten, opiumschuiven en „andere inlandse genoegens‟ weer weg te gooien. De 

Chinees is op dat gebied meestal zowel Europeanen als Maleiers de baas.
57

 Maar, zegt de 

verteller, het zou bekrompen wezen „Broeder Langstaart‟ daarvan een verwijt te maken 

en te zeggen dat hij een vuile, lelijke kee is, en dat hij het land uitgezet moet worden. Wat 

„wij‟ moeten doen, is ervoor zorgen, dat de eenvoudige inlander een minder kinderachtig 

en onverstandig mens wordt, en hem op die manier tegen de kleine Chinese bloedzuigers 

(en tevens tegen de Maleise) te beschermen.
58

 

Chinezen zijn, en dat is de vijfde reden waarom de Europeanen hen haten, knoeiers, 

als zij bijvoorbeeld rijke pachters geworden zijn en ze allerhande mensen, waar hun 

belang het meebrengt, weten om te kopen. Maar, zegt de verteller, bij ieder geval van 

omkoping zijn twee partijen nodig, niet alleen hij die omkoopt, maar ook hij die 

omgekocht wordt, en is de laatste zoveel eerlijker dan de Chinees, die hem ertoe 

overhaalt?
59

 

Ten slotte neemt de Europeaan aanstoot aan de godsdienst en zedenleer van de 

Chinezen, waarover onder de Oost-Indische en Nederlandse Europeanen jarenlang „de 

zonderlingste dwaalbegrippen‟ heersten. In het bijzonder werd altijd verteld dat de 

Chinezen ook in hun godsdienst slim waren, omdat ze alleen kwaadaardige goden 

aanbaden en van de goedige goden geen notitie schenen te nemen. Echter, dat doen 

Europeanen in het dagelijkse leven ook, want de kwaadaardige, strenge, barse meneer 

wordt meer naar de ogen gezien en „aangebeden‟ dan hij, die zacht en goedig is. „Deze 

leer hebben vele menschensoorten met elkander gemeen, doch zij is volstrekt niet het 

bijzondere hoofdbeginsel van den Chineeschen godsdienst en zedeleer.‟  

 
4.2.4.3.   De koopwaren van de klontong 
Een klontong kon vanzelfsprekend minder met zich mee dragen dan in de toko te koop 

lag. Hij moest daarom precies weten wat zijn klanten nodig hadden, of eigenlijk niet 

nodig hadden maar mooi genoeg vonden om te kopen. Hoofdzakelijk verkochten ze 

stoffen en kledingstukken, maar verder was de koopwaar die ze met zich meedroegen (of 

die hun koelies meetorsten) zeer gevarieerd van aard.  

De klontongs verkochten kleren die door inlandse vrouwen en meisjes werden 

gekocht, of zoals in het verhaal „Ngaliem‟s nieuwjaar‟ in In sarong en kabaai (1892) van 

Thérèse Hoven, door een Hollandse meesteres voor haar kindermeisje.
60

 Een andere 

schrijfster die haar personage, Virginie, naar de klontong laat gaan om mooie katoentjes 

                                                 
56 Weruméus Buning 1897, pag. 224. 
57 Idem. 
58 Weruméus Buning 1897, pag. 224-225. 
59 Weruméus Buning 1897, pag. 225. 
60 Hoven 1892, pag. 67. 
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te kopen – ze mag van haar vader niet meer in sarong en kabaja verschijnen – is Nji-Sri in 

Clara Wildenau (1892). Onder de Europese bevolking waren het vooral de huisvrouwen 

die te maken hadden met de klontong.  

In het hoofdstuk „Indische hotels‟ in Indrukken van een “Tòtòk” (1897) komt de 

Chinese marskramer weer ter sprake. Van Maurik prijst zijn geduld en vertelt terloops 

wat hij bij zich heeft. „Hurkend bij zijn koopwaar, pakt de klontong met boven 

menschelijk geduld alles uit wat hij in zijn pak of mand medevoert, breidt het aan de 

voeten van den toewan of njonja
61

 uit, biedt zeer onderdanig nu dit, dan dat artikel met 

een aanbevelend woordje aan en pakt, wanneer men geen kooplust toont, alles met een 

even vriendelijk, geduldig gezicht weer in, om een paar passen verder dezelfde operatie te 

herhalen‟. De klontong heeft van alles te koop: „gedrukte of gebatikte katoenen stoffen 

voor sarongs, lakwerk, witte goederen, sloffen, odeurs, sigaren, wapens, geborduurde 

muiltjes voor dames, speelgoed, kousen, sokken, hoeden, snuisterijen van ivoor of 

sandelhout, zelfs comestibelen en delicatessen in blikjes‟.
62

 

 
4.2.4.4.   De toko’s 
Een toko stond met andere toko‟s in de Chinese wijk, omdat het Chinezen niet geoorloofd 

was ergens anders te wonen. Als de toko‟s nog redelijk kleine afmetingen hadden, waren 

ze tevens woonhuis. De toko bevond zich dan aan de voorkant van het huis. Ook als ze 

geen klontong meer waren, bedienden de tokohouders zelf hun voornamelijk vrouwelijke 

klanten. Veel huisvrouwen hadden een langganan, zoals mevrouw Grijsveld, een 

personage in Uit ons Indisch familieleven (1887) door Annie Foore, door haar uitgelegd 

als een Chinees of inlander met een toko die op bepaalde tijden bij de huisvrouw komt 

met een grote voorraad, waarvan de huisvrouw dan inslaat. Een andere vrouw is niet zo 

verwend als mevrouw Grijsveld en is dan ook danig jaloers op haar en andere 

„bevoorrechte wezens‟ die voor „fabelachtige lage prijzen inkoopen, van heel weinig geld  

beeldig gekleed gaan en uitmuntend eten‟. Ze vindt het hard te moeten denken dat er 

Chinezen en tokohouders zijn „die er hun grootste genot in vinden alles voor spotprijzen 

te leveren, en dan nooit zo‟n Chinees of tokohouder te ontmoeten‟.
63

  

Meestal wordt een toko beschreven als een donkere ruimte die niet erg schoon is en 

die slecht ruikt, waar van alles op elkaar gestapeld is en van alles door elkaar ligt. In 

„Ups‟ en „downs‟ in het Indische leven (1892) schildert Daum niet alleen een portret van 

de toko,  maar ook van de eigenaars. „Heel ordinair, met weinig lakoe
64

 artikelen, veel 

oud, onverkoopbaar goed. Achter de vuile primitieve vitrine met kleine ruitjes in slordig 

bruingeverfde stijltje, het matgele groezige gezicht op de dunne hals bengelend, zat daar 

een Chinese nonna,
65

 met een zuigeling aan de borst, dromerig te soezen, met grote doffe 

ogen en gemarkeerde trekken. De Chinees zelf zat op een bankje voor zijn deur, de 

kabaai open, het vollemaansgezicht glimmend, de blote borst en buik, bij de 

voorovergebukte houding, met gevouwen handen om een opgetrokken knie, in zwarte 

vetlagen overplooiend, een gemest varken gelijk‟.
66

  

                                                 
61 Toewan of toean: mijnheer. Njonja: mevrouw. 
62 Van Maurik 1897, pag. 212. Comestibelen: fijne eetwaren. 
63 Foore 1887, pag. 114. 
64 Lakoe: gewild, in trek, veel verkocht. 
65 Nonna: juffrouw, meisje van gemengd bloed. 
66 Daum 1998e, pag. 539. 
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Zowel Perelaer als Van Maurik beschrijven uitgebreid welke uiteenlopende 

goederen er allemaal in zo‟n toko te koop zijn; voor de eigenaars hebben ze weinig 

aandacht. In Perelaers Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië worden de 

„uitstallingen van de meest uiteenloopende koopmanschappen‟ in het Chinese kamp 

beschreven:  

 
[...] ijzerwaren, daarnaast sitsen in de meest bonte verscheidenheden, verder de meest 

verschillende rijstsoorten naast een blikslager, wiens koopwaar fel in de zon glinsterde, 

verderop werd „boemboe-boemboe‟ (ingrediënten voor de rijsttafel) te koop aangeboden, 

enz. enz., en dat alles in bonte mengeling door elkander 

 

De „onontbeerlijke Chineesche spreuken‟, in gouden of zwarte letters op rood 

papier gedrukt versierden de deurposten en de vensterkozijnen, terwijl aan de afdaken 

„lollengs‟, grillige en veelkleurige lantaarns hingen, die aan het geheel een „zonderling, 

niet te beschrijven karakter‟ gaven. Dit Chinese kamp in Perelaers verhaal was ongeveer 

een „halve paal‟ of 750 meter lang.
67

 

Van Maurik geeft een zeer gedetailleerde beschrijving van een toko in Padang, 

Sumatra, die in een rij „vrij onaanzienlijke vies uitziende huizen‟ staat in de Chinese wijk. 

In plaats van vensters hebben de huizen een groot open gat, dat met neerslaande luiken 

gesloten kan worden. Een beetje tegenstrijdig zegt hij dat achter en op die luiken allerlei 

zaken „in bonte wanorde, ordelijk bijeen‟ liggen. Flessen met verschillende limonades en 

vruchten-siropen, bier, wijn, apollinariswater,
68

 echt en nagemaakt, manilla sigaren, 

blikjes met geconserveerde levensmiddelen, snuisterijen, wapens, kleurige dassen, 

aardewerk, ijzerwaren, spijkers, draadnagels, gereedschap, eau de cologne en odeurs, 

gedroogde kalebassen die dienst doen als waterflessen, lederwerk, schoenen, 

paardenteugels, bitten, zwepen, kleine étagèrefiguren
69

 van steen of brons, vindt men 

dikwijls in één toko samengebracht,
70

 en toch weet de koopman volgens Van Maurik 

waar alles ligt en kan hij de klant dadelijk geven wat die verlangt.
71

 Onder de afdakjes 

van de toko‟s zitten gehurkt op de grond de verkopers van rijst, maïs, goela djawa,
72

 

enzovoort. Een klein gedeelte van de markt is bestemd voor de kraampjes van de 

vleesverkopers, meestal Chinezen, die „akelig bloederig rundsvlees‟ te koop hebben. Ook 

varkensvlees ziet men, „zeer onsmakelijk van uiterlijk‟. Maar het ergste is toch wel de 

stank die uitgaat van de op de markt verkochte waren, vooral gedroogde vis „in allerlei 

stadiën van bestaan‟.
73

 

Carry van Bruggen beschrijft in Goenong-Djatti (1909) een Chinese toko op een 

heel andere manier dan haar mannelijke collega‟s, namelijk als druk en geurend van „de 

scherp-zoete, gecompliceerde geur der eetwaren, van wijn en kruiderijen en allerlei 

conserven‟ en vooral als koel. Ze leidt de aandacht van de lezer naar de andere klanten, 

zoals twee kleurige baboe‟s die in „bedeesden fluistertoon‟ pingelen over een lap 

glanzend bloemetjessatinet
74

 dat de Chinese bediende verlokkend over z‟n beide handen 

                                                 
67 Perelaer 1888, pag. 62.  
68 Apollinariswater: mineraalwater. 
69 Étagère: tafeltje of open pronkkastje om pulletjes, beeldjes enz. te plaatsen. 
70 Van Maurik 1897, pag. 21.  
71 Van Maurik 1897, pag. 20. 
72 Goela djawa: Javaanse palmsuiker. 
73 Van Maurik 1897, pag. 21. 
74 Satinet: katoenen, geglansd satijnweefsel. 
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gespreid houdt.
75

 Het dochtertje van het personage Nelly krijgt een pak chocolade en een 

mini-stopfles vol zure bollen.  

 

 
 

Een Chinese toko 
76

 

 

Als we een grote sprong maken in de tijd naar 1935, toen E. du Perron Het land van 

herkomst liet verschijnen, lezen we dat ook in die tijd een Chinese toko of waroeng nog 

op een gelijkaardige manier werd beschreven als Perelaer en Van Maurik deden: als een 

„karakteristiek chinese waroeng, waarin men van alles krijgen kon: snoepgoed, lucifers, 

blikjes, kaarsen, sigaren, macaroni en indische kruiden voor de keuken, alles opgestapeld 

of door elkaar, met hele bouwwerken van dozen en stopflessen. De winkel zelf was bijna 

helemaal open en toch overal even donker en vuil waar men inkeek‟.
77

 De jonge ik-figuur 

in Het land van herkomst kocht er regelmatig ijsbonbons. De eigenares van de winkel 

was een oude vrouw, njonja Anji, die door haar zoon werd geholpen. Hij wordt 

beschreven als „een opgeschoten lummel, kaalgeschoren en met een staart al, met 

vriendelijke chinese ogen en vooruitstekende tanden‟. 

De verscheidenheid aan geuren en aan koopwaren in een Chinese toko in Namlea 

vindt het ik-personage in Het laatste huis van de wereld (Beb Vuyk 1939) eveneens 

vermeldenswaard. Die koopwaren waren echter niet de gewone katoentjes, 

tennisschoenen, gestreepte shirts en emaille schalen en borden met rode en gele bloemen, 

maar „ongerijmde voorwerpen‟ zoals puntige lakschoenen met glimmende lakneuzen, 

                                                 
75 Van Bruggen 1909a, pag. 60. 
76 Uit: Frans Naeff (samenstelling en tekst) en Johan Jongma (eindredactie), Het aanzien Nederlands-Indië; 

herinneringen aan een koloniaal verleden (1978) pag. 23. 
77 Du Perron 1962, pag. 100. 
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uitstekende port en dure cognacsoorten, die waren ingevoerd toen met de kajoepoetiholie 

nog grof geld verdiend werd en tijdens de malaise in de „onderste laden en duistere 

hoeken‟ opgeborgen werden tot betere tijden, die nooit kwamen.
78

  

 
4.2.4.5.   Functie van een toko 

Een toko fungeerde niet alleen als plaats om inkopen te doen, maar was tevens een plek 

met een belangrijke sociale functie waar ongeschreven maatschappelijke wetten heersten 

– of overtreden werden. In Eigen schuld (1896) van A.J. ten Brink is een toko een plaats 

voor een geheim rendez-vouz, niet tussen Chinezen, maar tussen een Nederlandse man en 

een Nederlandse getrouwde vrouw. Hoofdrolspelers zijn Wouter van Heesbergen en zijn 

vrouw Eugénie, en de andere man, Terbeek, de baas van Wouter. Terbeek en Eugénie 

spreken af in de toko van Lao Kim Ho, die katoentjes verkoopt. Maar Eugénie wordt 

verraden door de huisjongen van het echtpaar. Net als in andere romans wordt hier over 

inheemsen ook niet veel goeds gezegd, hoewel Chinezen altijd slechter zijn. Deze 

huisjongen is een „zwierig gekleede inlander met een klein kneveltje, en een overigens 

echt schurkachtig gelaat‟ die zeer goed Hollands sprak en verstond, „wat bij de 

Bataviasche bedienden meestal niet voor hunne onbedorvenheid pleit.‟
79

 Eugénie wist 

wel, dat hij waarschijnlijk een grote „gladakker‟
80

 was, maar hij was zo in alle opzichten 

voor zijn taak berekend, dat zij hem niet weg kon sturen als hij soms wat al te brutaal 

was.
81

 Had ze dat maar wel gedaan, want Ketjil vertelde de toewan alles wat hij gezien en 

afgeluisterd had. Toen Wouter de Chinees, die in een deemoedige houding in zijn winkel 

stond en hem wilde beletten de achterkamer binnen te gaan opzij had geduwd, betrapte 

hij Eugénie en zijn baas in zeer intieme houding op een canapé. Hij stuurde ze allebei 

weg en stond nog trillend van woede in de toko toen „een erbarmelijk gejammer‟ zijn 

oren trof. Het was de Chinees, die temidden van een hoop gebroken porselein op de 

grond zat, zijn lichaam betastend, kermend van de pijn, terwijl hij zich volgens Wouter 

beslist niet ernstig bezeerd kon hebben. Een Chinees maakt immers altijd veel misbaar. 

Wouter gaf hem een briefje van 25 gulden als vergoeding, wat zeer naar de zin was van 

de Chinees, die onmiddellijk zijn pijn vergat, opstond en het geld al dankend aannam.
82

  

Dé-lilah gebruikt in Gecompromitteerd (1897) een Chinese toko als trefplaats van 

dames die daar de laatste nieuwtjes en roddels uitwisselen. Als bijvoorbeeld Jetje, een 

Indische, de toko binnenkomt waar drie dames staan, allemaal totoks, maakt ze een 

buiging, want „Jetje weet wel hoe te gedragen‟, maar de totok dames beginnen juist te 

fluisteren en te ginnegappen, zodat Jetje maloe
83

 wordt. De dames vragen de Chinese 

tokohouder wie ze is en waar ze vandaan komt.
84

 Een tokohouder was dus een 

wandelende who‟s who. Aan de ene kant was hij in alle opzichten een vreemdeling, aan 

de andere kant moest hij op de hoogte zijn van informatie over de klanten om over en 

weer door te spelen. Ook in dat opzicht was hij een mediator.   

                                                 
78 Vuyk 1972, pag. 218. De plaats van de toko is Namlea op het eiland Buru in de Molukken, waar het ik-personage een 

raffinaderij heeft om olie te destilleren uit bladeren van de kajoepoetih (nu geschreven als kayu putih, letterlijk „wit 

hout‟, Latijnse naam Melaleuca leucadendron). De olie heeft een geneeskrachtige werking.  
79 Ten Brink 1896 Deel 1, pag. 64. 
80 Gladakker: afgeleid van het Javaanse „asu gladak‟, jachthond, maar vooral gebruikt om bastaardhonden mee aan te 

duiden. Meestal gebruikt als scheldwoord voor schurk, boef, onbetrouwbaar persoon. 
81 Ten Brink 1896 Deel 2, pag. 61. 
82 Ten Brink 1896 Deel 2, pag.68. 
83 Maloe: verlegen, beschaamd. 
84 Dé-lilah 1897, pag. 181. 
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De belangrijkste functie van een toko is uiteraard om er inkopen te doen. Maar 

daarbij blijkt ook nog iets anders te horen. Zoals vermeld in de roman Nonna Doortji van 

C. Bijl de Vroe (1906), gaan de nonna‟s naar de winkelbuurt schijnbaar voor het doen 

van inkopen voor de huishouding (in werkelijkheid kopen ze er snoeperijen en luxe-

artikelen), maar bijna nog belangrijker is toch het zich laten bewonderen door „van hun 

taak afgeleide nieuwsgierige klerkenoogen‟ (want daar zijn ook de kantoren), uit te 

stijgen op Glodok
85

 en drentelend langs toko‟s en kramen zich te verpozen met bekenden 

en vriendinnen die ze ontmoeten en te flirten en coquetteren met de „heeren 

nontonners‟.
86

 

Meisjes en vrouwen in Batavia houden ervan „op zijn echt-Hollandsch 

boodschappen te doen, in de Europeesche toko‟s op Rijswijk of in Pasar Bahroe bij de 

Chineezen‟, zoals een bakvisje van zestien jaar in Zoo men zaait... (Hoven 1907) dat in 

Nederland terugkijkt op haar leven in Indië.
87

 Naast de grote Europese warenhuizen in 

Batavia waren, zo wordt verteld in het hoofdstuk „De huisvrouw‟ in C. Swaan-Koopmans 

Vrouwen in Indië (1932) ook „de tallooze geheimzinnige, levendige stalletjes en 

winkeltjes van Pasar Baroe, waar letterlijk van alles te koop is‟ goed voor een middagje 

van „uitgangetjes en ontspanning‟ voor de huisvrouw. Dat je ook daar moest afdingen 

was absoluut geen probleem, integendeel, „het tawarren wordt een opwindende sport, in 

die kleine chineesche winkeltjes waar men zoowat een derde betaalt van den eerst 

gevraagden prijs en dan nog altijd het gevoel heeft dat het misschien twee toko‟tjes 

verder nog goedkoper zou zijn geweest.‟ De vertelster heeft het over „lelang-dames‟, 

letterlijk vertaald „vendutiedames‟, die verslaafd zijn aan winkelen en „tawarren‟, die 

iedere dag en elke morgen hun wagen laten voorkomen en zich naar Pasar Baroe laten 

rijden „om weer te probeeren van dien eenen Bombayer de crêpe de chine nog een 

dubbeltje goedkooper te krijgen dan waarvoor de andere het gisteren wou laten‟. Uit het 

laatste valt op te maken dat tokohouders niet uitsluitend Chinezen waren; een Bombayer 

is een Indiër. Vooral textiel werd vaak in Indiase winkels verkocht.  De vrouwen die in 

kleinere plaatsen wonen hebben minder geluk, want er is maar één Chinese toko die 

slechts een half dozijn stofjes in voorraad heeft waarmee alle dames van de hele plaats 

zich dus moeten kleden. Als ze elkaar ontmoeten praten ze, hoe kan het ook anders, over 

stoffen en kleren: „„Hebt u het nieuwe streepje van Lim Boen al gezien?‟‟, wat het sein is 

voor alle dames om in hun sado‟s te klimmen om het nieuwe stofje te gaan kopen.
88

  

 
4.2.4.6.   Europese toko’s 

Zoals Thérèse Hoven reeds noemde, bestonden er naast Chinese toko‟s ook Europese 

winkels. In Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië (Perelaer 1888) wordt 

Van Berkenstein naar een winkel gebracht die ook een „toko‟ werd genoemd maar in 

Nederlandse handen was. Er was van alles te koop, maar op grote schaal. Men kon er 

                                                 
85 Volgens een voetnoot was Glodok de „Chineesche wijk in de voorstad, centra van Chineesche toko‟s, uitspannings- 

en verfrisschingslokalen, bordeelen, enz. 
86 Bijl de Vroe 1906, pag. 90. „Nonton‟ betekent (genietend) toekijken. „Nontonner‟ betekent dus iemand die genietend 

toekijkt.  
87 Hoven 1903, pag. 109. Rijswijk heet nu Jl. Veteran en het ligt aan het presidentiëel paleis, terwijl Pasar Baru nog 

steeds dezelfde naam heeft. 
88 Swaan-Koopman 1932, pag. 70-71. 
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bijvoorbeeld niet slechts een pond suiker of een half dozijn sigaren kopen. Daarvoor 

moest men zich tot de Chinese kleinhandelaar wenden.
89

 

Van Maurik beschrijft in Indrukken van een “Tòtòk” een winkel van de 

coöperatieve vereniging Eigen Hulp waar men onder andere „allerlei fraaie Articles de 

Paris‟ en „de nieuwste snufjes in galanteriën en kunstvoorwerpen‟ kan krijgen maar ook 

het allergewoonste aardewerk en sigaren zowel en détail als en gros kan kopen. Er is zelfs 

een apart gebouw met een hoedenmagazijn en modeafdeling voor de dames. Maar ook in 

deze winkel werken Chinezen. De kassier is een Chinees, die altijd deftig bij zijn telbord 

en boeken zit en glimlachend groet.
90

 De zoetemelkse en komijnenkaas worden gesneden 

door een „in „t wit gekleed Chineesje, met een keurig met roode zij doorvlochten 

haartstaart en een hoofd overigens zoo glad als de Edammertjes, die hij te koop heeft‟. De 

Chinees prijst ook ijverig pas aangekomen artikelen aan, maar legt daarbij de klemtoon 

vaak verkeerd, „evenals de Signos‟.
91

  

 
4.2.4.7.   Hoe een klontong-Chinees carrière maakt 

Klontong zijn is de eerste stap naar een welvarend leven. In verschillende romans wordt 

uit de doeken gedaan hoe een Chinees, die eerst een eenvoudige klontong was, genoeg 

rijkdom kan verzamelen om Chinees officier te worden of, indien dat niet zijn bedoeling 

was, in ieder geval een groot huis kan bouwen waarin hij schitterende feesten kan 

houden. In het kort zet Nurks den Jongere in Op Java, langs kruisweg en slingerpad; 

kritische pennekrassen (1882) uiteen hoe door een Singkeh, volgens hem ook wel Keh 

genoemd, na aankomst in de Archipel (dan is hij nog helemaal niets) carrière wordt 

gemaakt, en wel door eerst zijn omgeving zorgvuldig te bestuderen, klontong te worden 

en daarna een toko te bezitten en met zijn handel de Europese handelshuizen aan te doen. 

Hij wordt babah,
92

 berijdt een paard (blijkbaar is het bezit van een paard een belangrijke 

maatstaf van rijkdom) en houdt er een geheimzinnige boekhouding op na, in het Chinees 

zodat niemand er iets van begrijpt, doet alsof hij bankroet is, wordt failliet verklaard en 

begint dan weer van voren af aan.
93

 Volgens de verteller doet de Chinees alles wat maar 

geld opbrengt: „De Chinees [...] grijpt alles aan, wenn nur etwas zu handeln ist; met den 

vorm en de manier hoe neemt hij „t zoo nauw niet, en kieschheid of kies-keurigheid in de 

middelen om tot zijn doel te geraken, zijn de eenigste “zaken” waarvan hij geen notie 

heeft‟.
94

 Alleen van dansen heeft hij een onuitsprekelijke afschuw, omdat volgens zijn 

mening de westerlingen geen behoorlijke vormen in acht nemen tegenover de vrouw.
95

  

Van Maurik vond het ook fascinerend om na te gaan hoe klontong-Chinezen 

carrière maakten. Menige marskramer, schrijft hij in Indrukken van een “Tòtòk” (1897), 

is thans een welgezeten, soms zelfs rijk Chinees koopman, die grote zaken doet. 

„Gewoonlijk begint de Chinees als klontong, leeft van een kleinigheid, blijft sober en 

                                                 
89 Perelaer 1888, pag. 89. In de tekst zegt Krip, die het kamerlid rondleidt, dat de toko „de roode toko‟ genoemd wordt. 

In Jakarta is er een gebouw in Oud-Hollandse stijl dat de „Toko Merah‟ (rode toko) genoemd wordt. Het heet nu 

Gedung Aduma Niaga. In nieuwe staat werd het bewoond door gouverneur-generaal Van Imhoff. Heuken 1997, pag. 

104-105; Suratminto 2007, pag. 4. 
90 Van Maurik 1897, pag. 119. 
91 Signo of sinjo: aanroepnaam voor jongen van Europese afkomst (vaak Indo) maar ook voor Chinese jongens. 
92 Babah: een in Indië geboren Chinese man. Het woord wordt vaak gebruikt als aanspreektitel. Het is eigenlijk niet 

mogelijk voor een singkeh of totok om, zoals Nurks het voorstelt, babah te worden. De nakomelingen van een totok 

kunnen babah zijn als ze in Indië of Indonesië geboren zijn en zich de lokale cultuur eigen maken.  
93 Nurks den Jongere 1882, pag. 281. 
94 Nurks den Jongere 1882, pag. 278. 
95 Nurks den Jongere 1882, pag. 279. 
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werkzaam, schacherend, handelend en woekerend met landslieden en Europeanen‟. Eerst 

huurt hij een koelie om zijn pakken of manden te dragen, dan schaft hij zich een karretje 

en paard aan, eindelijk een tokootje „en ten slotte is hij, door zuinigheid, vlijt en een niet 

al te nauwgezet geweten, op de hoogte, waar hij wezen wil‟. Heeft hij eenmaal geld, dan 

weet hij met dat geld steeds meer geld te maken. „Meestal wordt hij, terwijl zijn beurs 

zwelt, zelf dik en vet en rijdt in een mooien wagen, omdat hij zich te voornaam en te 

vadsig voelt om te loopen‟.
96

 

In het hoofdstuk „Batavia en Buitenzorg‟ schrijft Van Maurik vele bladzijden vol 

over de Chinezen. In de eerste plaats zijn ze voor hem handelaren, en omdat de Chinezen 

verreweg het grootste deel van de handel op Batavia, Soerabaia en Semarang in handen 

hebben weten te krijgen en zij de grote afnemers van alle importartikelen zijn, zien de 

Europese handelaren de Chinezen volgens Van Maurik al te dikwijls en te veel naar de 

ogen. Een Chinees krijgt veel vlugger en een groter bedrag krediet dan een Hollander of 

andere Europeaan – hij wordt vertrouwd totdat hij eensklaps dat vertrouwen onwaardig 

blijkt te zijn en „over den kop gaat‟. Soms duikelen die Chineezen „de doos in‟,
97

 maar 

gewoonlijk gaan zij vrijuit en lachen dan volgens Van Maurik in hun vuistje, terwijl ze 

blijven doorgaan met het schrijven van hun boekhouding in geheimzinnige, voor een niet-

Chinees onbegrijpelijke Chinese tekens, hoewel ze dat heel goed in het Hollands kunnen 

– dit wordt bewezen door het feit dat heel veel kantoren Chinese boekhouders en de 

meeste handelshuizen Chinezen als kassiers hebben. Als kassier heeft een Chinees twee 

specialiteiten: hij kan met zijn telraam onbegrijpelijk snel en accuraat rekenen, en „als 

herkenner van valsch geld, dat in groote hoeveelheid in onzen Archipel in omloop is, 

zoekt hij zijn evenknie‟.
98

 

Als een Chinees door een of andere samenloop van omstandigheden zijn rijkdom 

verliest, dan troost hij zich met het denkbeeld, dat hij het toch reeds eenmaal goed heeft 

gehad en, indien hij niet om geldige redenen naar China of Singapore uitwijkt, begint hij 

opnieuw te handelen en zich te behelpen in de hoop, dat hij ten slotte toch weer oentong
99

 

zal hebben. „Zoolang de Chinees vrij man blijft en niet zóó tegen de wetten zondigt, dat 

hij achter de tralies raakt – is hij als een kat, die hoe zij ook valt, toch op haar pooten 

terecht komt‟. Dit zien we gebeuren in de roman Piong Pan Ho (1894) van Jacob 

Dermoût en in de verhalen van J.W. Young (1894 en 1895) die enkele jaren eerder zijn 

geschreven dan het reisverhaal van Van Maurik. 

Van Maurik heeft goed door – hij zal ook wel goede informanten hebben gehad – 

dat in sommige onaanzienlijke winkeltjes die weinig groter zijn dan een Hollandse 

kruierswoning, in donkere, nauwe, armoedig uitziende sloppen gelegen, dikwijls 

millioenen worden omgezet, want de Chinees die geld wil verdienen heeft niet veel 

ruimte nodig voor zijn kantoor en behelpt zich daarmee, wanneer hij er slechts voordeel 

in ziet. Is hij later „in bonus‟, dan haalt hij ruimschoots zijn schade in, „dan heeft hij alles 

van „t beste, „t mooiste en kostbaarste, al zou „t maar zijn om anderen, die hem vroeger 

met geringachting bejegenden, de oogen uit te steken‟.
100

 Op het eerste gezicht lijkt het 

alsof Van Maurik over de Chinees niets anders dan goeds te melden heeft. Hij prijst de 

                                                 
96 Van Maurik 1897, pag. 212. Geen van de rijke Chinezen van wie in Van Mauriks Indrukken van een Tòtòk een foto 

staat wordt overigens als dik en vadsig uitgebeeld. 
97 Over de kop gaan: failliet raken. De doos induiken: in de gevangenis komen te zitten.  
98 Van Maurik 1897, pag. 129. 
99 Oentong, oentoeng of ontong: geluk, fortuin. 
100 Van Maurik 1897, pag. 130. 
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zeldzame volharding van de Chinees, vooral „als het op geld verdienen aankomt‟. De 

Chinees is bovendien  

 
matig, arbeidzaam en niet veeleischend, en brengt het daardoor verder dan menig ander, 

die rijker begaafd, meer ontwikkeld en beter opgevoed, de voor Indië zoo noodzakelijke 

eigenschappen, volharding en soberheid mist. De Chinees pakt alles aan wat hij krijgen 

kan – of „t zijn vak is of niet, hij probeert het ten minste. In één woord hij is alles en is 

overal‟.
101

  

 

Vijftien jaar daarvoor schreef Nurks den Jongere, zoals we al gezien hebben, 

hetzelfde. En ook Van Maurik kan het niet laten de grootste zonden van de Chinees te 

vermelden, de opiumhandel en de woekerhandel: „Hij onderneemt met moed de meest 

verschillende dingen, pacht hier de opium – dáár de sterke dranken en neemt elders de 

leverantiën aan voor militairen of dwangarbeiders. [...] “Een klein winstje, een zoet 

winstje” is zijn leus, maar nog liever heeft hij een groote winst en van woeker valt hij niet 

vies, wanneer hij begrijpt dat hij ongestraft zoo‟n geldzaakje doen kan‟.
102

  

In het stuk „Chineesche eigenaardigheden‟ in In en om de kampong (1897) dat in 

hetzelfde jaar is uitgegeven als Justus van Mauriks Indrukken van een Tòtòk weet 

Weruméus Buning te vertellen dat de „Sin-kee‟ ernaar streeft om weer naar zijn geliefde 

vaderland terug te keren als hij in goede doen is. Scheepsladingen Chinezen komen naar 

Indië in wankangs of Chinese jonken, of met Europese zeilschepen en later 

stoomschepen. Als ze bestemd zijn voor de een of andere handelsonderneming, plantage 

of fabriek, beginnen zij dadelijk daar hun arbeid. Als het Langstaarten betreft die op 

eigen gelegenheid en op avontuur naar Indië kwamen, „zoals vroeger‟,
103

 dan voegen zij 

zich bij hun landgenoten ter plaatse van aankomst, die altijd gereed zijn om hen te helpen. 

De Sin-kee begint te werken en probeert een paar duiten meer te verdienen dan hij precies 

nodig heeft om niet dood te gaan. Die spaart hij, en langzaam maar zeker groeit zijn 

kapitaal. Als hij van plan is handelsman te worden, begint hij al vast in zijn vrije uren, 

desnoods „s nachts, een paar draagmanden te vlechten van bamboe en zich een pikoelan 

of draagstok te vervaardigen. Hij begint met eetbare waar in te kopen dat hij aan het 

inlandse straatpersoneel kan verkopen (een of andere zoetigheid), hij maakt inlandse 

strosigaartjes of inlandse limonade, hij scharrelt wat inlandse sieraden bij elkaar, en zo 

loopt hij door de straten en de kampongs met zijn Chinese klontong of rammelaar in de 

hand.
104

  

Het duurt niet lang of hij breidt zijn handel uit: de eerste grote stap is zijn overgang 

tot het gebied van „manufacturen‟: garen, band, katoentjes, kains, kleedjes, enzovoort. 

Waar hij zijn koopwaar vandaan haalt en dan ook nog voor spotprijzen, is volgens de 

verteller dikwijls een raadsel. Maar toch geeft hij zelf meteen het antwoord: de Chinees 

slaat zijn slag bij grote verkopingen van failliete boedels of bij handelaren in goederen 

van verdachte herkomst. Tegelijk met zijn bedrijfskapitaal neemt ook zijn kennis van het 

Maleis en Javaans toe, al kan hij nog steeds geen R zeggen. Maar dat hoeft ook niet, want 

hij kent als geen ander het inlandse volkskarakter. „Hij weet precies wat de arme inlander 

                                                 
101 Van Maurik 1897, pag. 132. 
102 Idem. 
103 Waarschijnlijk wordt met „vroeger‟ bedoeld de tijd voordat de handel in Chinese koelies een aanvang nam. 
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het liefst heeft en op welke manier hij hem moet aanpakken, om van hem te profiteeren 

en hem goed uit te zuigen‟.
105

  

Nadat hij nu eerst in de hoofdstad als straathandelaar bezig is geweest, doet hij weer 

een sprong voorwaarts, door bij het Bestuur een pas aan te vragen, waarmee hij het 

binnenland bezoekt.
106

 Hij neemt een bediende of koelie aan, loopt kampong in en uit en 

probeert zo nu en dan ook wat gesmokkelde opium te importeren, en als hij niet gesnapt 

wordt duurt het niet lang voor hij een eigen winkel opent. Hij begint nu te werken met 

„crediet‟, en misschien raakt hij een paar keer bankroet, maar „dan toch altoos zoodanig, 

dat hij er niet alleen heelhuids afkomt, maar zelfs nog met een appeltje voor den dorst, 

dat hij ergens weggestopt had, uit te voorschijn treedt, en… na tal van lotswisselingen, 

zien we dezen zelfden “Sin-kee”, die broodmager en arm in het land kwam, na een zeker 

aantal jaren als een dikke, vette Chinees, in een prachtig open rijtuig, met een paar flinke 

paarden er voor, ons voorbij rijden, en óf ons vriendelijk en eerbiedig groeten, óf wel ons 

met een dikwijls verachtelijken glimlach aankijken, al naarmate hij ons noodig heeft of 

niet‟.
107

 

„Ik zal niet beweren dat deze volgezogen bloedzuiger een aangename menschen-

figuur is‟, vervolgt de verteller. Toch, relativeert hij, is dit geen speciale Chinese ver-

schijning, want „deze langzaam naar boven kruipende en zich langzamerhand vet-

mestende mensen-eters ziet men overal‟.
108

 Dit „walgelijke, verachtelijke deel van het 

Chineezendom‟ heeft zich volgens de verteller dan ook terecht de haat en de antipathie, 

ook van welgezinde Europeanen, op de hals gehaald. Maar hij getuigt dat er ook andere 

typen te vinden zijn, bijvoorbeeld de eenvoudige Chinese arbeidsman, die met geduld, 

ijver en volharding zijn arbeid verricht, en in het stille avonduur ook dikwijls als goed 

huisvader met een klein, bijna naakt bruin kindje op de arm loopt, waarmee hij solt en dat 

hij liefkoost. Daaruit kan men volgens de verteller zien dat deze „gele kee‟
109

 ook wel 

degelijk liefde in zijn hart heeft. Hij is een „nuttig‟ lid van de Indische maatschappij 

(aanhalingstekens van de schrijver) want als hij uit deze maatschappij verbannen werd, 

zou men dat al heel gauw merken aan de prijs van vele huishoudelijke voorwerpen en 

artikelen. De verteller geeft toe dat de Chinese handelsman zelfs dikwijls de persoon is 

die door zijn grote ondernemingszicht en energie, in de een of andere streek een bepaalde 

tak van industrie of het een of andere handelsproduct tot ontwikkeling en bloei weet te 

brengen, die anders waren bijven sluimeren. „Dit is het schoone in onze groote 

menschenwereld‟, zegt hij dan, „dat ook zelfs de booze hartstochten van den mensch aan 

het eind weer iets goeds moeten voortbrengen‟.
110

 

De journaliste Augusta de Wit laat een ander geluid horen. Ze noemt „die zonen van 

het Hemelsche Rijk‟ zelfs „kranige menschen‟. Haar Feiten en fantasiën (1905) 

verscheen acht jaar na Indrukken van een “Tòtòk” en In en om de kampong. Bij haar is 

niets te merken van de vijandigheid van Nurks den Jongere en het sarcasme van 

Wérumeus Buning jegens de Chinezen, hoogstens lichte ironie, zoals reeds eerder 

aangegeven. Het ware geheim, zo zegt De Wit, van de superioriteit van de Chinees als 

geldmaker is dat handel drijven zijn natuurlijke functie is. „De wereld is voor hem één 
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108 Idem. 
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groote gelegenheid om zaken te doen, en “een zaak” beteekent in het Chineesch: “winst 

voor hem, en verlies voor ieder ander”‟. Bovendien heeft hij „weinig behoeften, ideeën te 

over en „t geloof (aan zichzelf) dat handelssteden verzet‟.
111

 Daarom is er tussen de 

klontong, „die op zijn stukgeloopen voeten den heelen dag langs de eentonige straten 

voortsukkelt, onder het loopen zijn ratel schuddend om de klosjes garen en stukjes zeep 

in zijn mars te venten‟ en „den dikbuikigen millionair, die officieren en ambtenaren in 

zijn eigen, weelderig ingerichte woning ontvangt‟, alleen een verschil in graad en niet in 

soort, want alle Chinezen hebben volgens De Wit hetzelfde doel en dezelfde  inhoud van 

het leven, namelijk zaken doen. Ook De Wit ziet de carrière van een Chinees aanvangen 

als eenvoudige marskramer. Er is een stijging te zien in het prijsniveau van zijn 

handelswaar. In het begin verkoopt hij zeep, garen, kammen en lucifers. Enkele maanden 

later verkoopt hij saronggoed en dunne zijden stoffen. Na een jaar heeft hij een koelie, 

nog later een miniatuurwinkel, om daarna een „allerelegantst magazijn in het Kamp‟ te 

betrekken, zijn vrouw zal grote diamanten dragen in haar glimmende wrong, en als hij 

een eigen hoge, ruime woning heeft zal hij op Nieuwjaar Europeanen bij hem thuis 

inviteren. Hij zal iedereen vertellen hoeveel de begrafenis van zijn vader hem gekost 

heeft en hij zal zijn zoon naar Europa zenden met een van zijn eigen schepen zodat hij, 

als hij dat zou wensen, als student ingeschreven kan worden aan de beroemde universiteit 

van Leiden. 

Een prachtige schets van een beginnende klontong die zich van alles moet 

ontzeggen, staat in het verhaal van Carry van Bruggen, „Uit ‟t gevaar‟, in de bundel „n 

Badreisje in de tropen (1909).
112

 

 
‟n Héél-enkele Chineesche koelie, straffe zwoeger, die zich geen middagrust gunt, liep er, 

grauw onder de grauw-bestoven boomen, over den heeten, grauwen weg. Onder zijn 

langen, over den linkerschouder lenig-zwiependen draagstok, met groote korven 

balanceerend aan de uiteinden, liep hij in „n pijnlijk gebogen sukkeldrafje, de knieën 

ingeknikt, de oogen neer in „t beenige, zweetende gezicht, beschaduwd door een grooten, 

stevig immekaargevlochten punthoed. Even, bij de warong, hield hij z‟n machinaal 

drafje-op-de-teenen in, aarzelde, begeerig z‟n oogen naar de groote stopflesschen 

limonade, troebel van vezels en vruchtepitten, maar de oude slapende vrouw wekken 

dorst hij niet, arme Macao-Chinees, die hij maar was, bang voor den grooten mond van 

zoo‟n onderdanig-beleefd schijnende Javaansche.
113

 

 

Later, als de vrouw wakker geworden is, koopt de klontong-Chinees dan toch van 

haar, en „voor z‟n paar gore duiten hielp hem de warong-vrouw, zwijgend, afgemeten, 

hem niet eens aanziend – omdat ze zich maar héél wat voornamer vond dan zoo‟n vuilen 

vent van „n Macao-Chinees – aan „n glas troebele limonade‟.
114

 

Het opmerkelijke van deze momentopname is dat hij niet op Java, maar 

hoogstwaarschijnlijk op Sumatra is gemaakt, waar de schrijfster verbleef. Hij is ook 

opvallend omdat daarin de arme klontong en de plaats die hij inneemt in de Indische 

maatschappij, vooral dan tegenover de inheemsen, haarscherp getekend wordt en anders 

is dan die door andere schrijvers, bijvoorbeeld Székely, van de Chinese klontong wordt 
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getekend. Hier is geen sprake van een Chinees die de macht heeft over de inheemsen, hier 

is het andersom. Het is een confrontatie in het klein, die niet uitgevochten wordt met 

geweld maar heel simpel met een glas troebele limonade. De vermoeide, zwetende 

Chinees is zich bewust van zijn armoede en de Javaanse vrouw is zich bewust van haar 

„voorname‟ status. Hij is zelfs bang voor haar en verwacht een vloed van grove woorden, 

terwijl zij zich niet eens verwaardigt tegen hem te spreken maar minachtend zwijgt. De 

lezer ziet voor zich hoe de warong-vrouw het gore geld van de Chinees aanneemt en daar 

haar neus voor ophaalt. Zijn dit soort ervaringen een stimulans voor deze Chinese 

klontong en zijn collega‟s om heel rijk te worden en zo de rollen om te draaien? 

 
4.2.4.8.   Concurrenten van de Europeaan 

Robert Nurks den Jongere heeft zijn held in Op Java, langs kruisweg en slingerpad; 

kritische pennekrassen (1882) niet toevallig de naam Nurks Nemo gegeven; volgens hem 

is Nurks „een akelige naam‟ en betekent Nemo „niemand‟. Alle ergernissen over de 

Chinezen worden op de lezer losgelaten. In de eerste plaats zijn de mooie rijtuigen van de 

Chinezen, getrokken door vurige paarden, blijkbaar het symbool van rijkdom, pracht en 

praal en als dusdanig een bron van ergernis. Een equipage wordt volgens Nurks Nemo 

gezien als middel om mensen, met name de Europeanen, de ogen uit te steken. Pagina‟s 

lang wordt er uitgeweid over de rivaliteit tussen de Chinezen en de Europeanen. De 

Chinees is machtiger geworden en schurkachtiger, hij zuigt nu niet slechts de inlander uit, 

maar ook de Europeaan. Daarom is het volgens Nurks niet langer de Javaan maar de 

Europeaan die beschermd moet worden tegen de Chinees. De Javaan wordt nog wel 

misbruikt door de Chinees, die kruipt als de slang, schuifelt langs bochten en 

slingerpaden, die zich beweegt door de kampongs en dessa‟s van de inlander „om dien uit 

te zuigen tot het hartebloed, om dien te omstrikken met helsche list en berekening‟, maar 

de Javaan is ondertussen een „alledaagsch speeltuig‟ geworden, nu kiest de Chinees „die 

onnoozele Blanda‟s‟ tot afleiding en vermaak, de blanken die zich natuurlijk laten 

beetnemen, want een Chinees is „gevatter dan de eerlijk willende Europeaan, behendiger 

dan de slimste Abrahams-zoon‟,
115

 bovendien heeft de Chinees het maar gemakkelijk in 

vergelijking met de blanke, die meer nodig heeft dan „de met allerlei ontuig zich 

voedende Chinees‟. Wat de „eerlijk willende‟ Nurks eigenlijk het allerergst vindt is dat de 

Chinees zich blijkbaar niets van allerlei verordeningen van de overheid aantrekt. Hij 

kleedt zich geheel Europees, lijnrecht in tegen het politiereglement dat zoiets verbiedt aan 

individu‟s van vreemde landaard, maar hij behoudt zijn staart, „de Simson-talisman van 

den Chinees, zonder welken hij ophoudt Chinees te zijn‟. De blanke heeft ook geld nodig 

en de Chinees is bereid het hem te lenen, tegen behoorlijke borgtocht en ongehoorde 

woekerrente.
116

 

Bijzonder is dat Nurks de Chinezen vergelijkt met de Duitsers. Net als de Chinees 

heeft volgens hem ook de Duitser een kosmopolitisch en zwervend karakter, omdat hij 

overal wordt aangetroffen
117

 en net als de Duitser wordt ook de Babah aangegrepen door 

een kwaal, namelijk hooghartigheid: „hij zet de voet op uw nek waar hij vroeger zich 

kromde in het stof‟. De westerling die slechts enige jaren geleden de Chinese marskramer 

met geen blik had verwaardigd, bewierookt hem thans als een godheid aan wie hij eerbied 
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en ontzag verschuldigd is.
118

 De verteller vindt dat daarmee de schim van Daendels, „de 

eenige type van een landvoogd die de daden onzer vaderen met kracht in Insulinde 

gehandhaafd heeft‟ door het nageslacht belachelijk wordt gemaakt „in misplaatst 

huldebetoon aan een volk, dat hij om zijn sluwheid en berekening voor de rust en het 

welzijn der kolonie steeds gewantrouwd heeft‟. Er wordt volgens Nurks „vrij wat gesobat, 

vriend voor en vriend na gespeeld tegenover den gelen man‟,
119

 bijvoorbeeld door de chef 

van een voornaam handelskantoor die probeert een vijftig of honderdtal kisten fijn textiel 

te slijten aan de zoon van het Hemelse Rijk.  

In het verhaal „Een zwak ogenblik‟ in Uit ons Indische familieleven (1887) laat 

Annie Foore een gebeurtenis zien die heel subtiel aantoont dat er ergens onder de 

Europeanen angst begint op te komen dat de Chinezen (en de Arabieren, die ook tot de 

Vreemde Oosterlingen behoorden) zo zijn opgeklommen dat ze de Europeanen kunnen 

beconcurreren. Op een vendutie kijken Europeanen, Chinezen en Arabieren samen naar 

de voorwerpen die zullen worden verkocht. Er zijn onder andere bijzondere 

crotonplanten
120

 die indruk maken. De Chinezen en Arabieren gaan nu opzij voor de 

Europeanen, maar als er morgen geboden wordt zullen ze de Europeanen verslaan.
121

 In 

dit verhaal worden de Chinese handelaren overigens niet als valse bedriegers en afzetters 

voorgesteld, integendeel, ze willen graag alles zo goedkoop mogelijk verkopen. Ze 

worden afgebeeld als onderdanig maar rijk: nu tonen zij zich nog ondergeschikt en zijn ze 

lager in rang dan de Europeanen, maar morgen zullen ze hun ware aard tonen en zullen ze 

revanche nemen door middel van hun geld, want hun geld is hun macht.  

In Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië (1888) laat Perelaer het 

kamerlid Van Berkenstein met zijn metgezellen discussiëren over het tanende prestige 

van de Europeaan als bij de Chinese kamp twee Chinezen instapten, „die grijnzend hunne 

tanden lieten zien‟ en hun hoeden afnamen, zodat hun kaalgeschoren hoofden te zien 

waren. Om hun kruinen lagen de staarten spiraalvorig opgerold. Zodra zij plaats genomen 

hadden, maakten zij die staarten los
122

 en hervatten hun gesprek op een  

luidruchtige toon. Een andere man die met Van Berkenstein en Krip meekwam, 

Leeghancker, meende dat zij met elkaar aan het ruziën waren, maar Krip stelde hem 

gerust door te zeggen dat de Chinezen altijd zo spraken. „Vroeger zouden ze in 

tegenwoordigheid van blanken den mond niet hebben durven openen, voordat ze 

aangesproken werden; maar tegenwoordig zijn zij veel brutaler geworden‟, merkte Krip 

op.
123

 Hij meende dat door het spoor- en tramvervoer het prestige van de blanke, dat 

bestond in de kleur van de huid, ontzettend had geleden. Berkenstein zei daarop dat hij 

het prestige dat voortkwam uit wetenschap en beschaving prefereerde boven dat van de 

kleur van de huid.
124

  

                                                 
118 Nurks den Jongere 1882, pag. 283. 
119 Nurks den Jongere 1882, pag. 284. sobatten of soebatten: met vleiende woorden iets gedaan proberen te krijgen, 

afsmeken. Afgeleid van het woord sobat: vriend.  
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121 Foore 1887, pag. 242. 
122 Het losmaken van de staart, d.w.z. het laten hangen ervan, is een uiting van beleefdheid. 
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Een bont gezelschap in de tram
125

 

 
4.2.4.9.   Niet-klontongs 

Chinezen waren niet uitsluitend klontongs en tokohouders, ze oefenden ook allerlei 

andere beroepen uit. Nurks den Jongere, of de verteller in Op Java, langs kruisweg en 

slingerpad (1882) stelt het kort en bondig: de Chinees doet alles en is feitelijk onmisbaar. 

Maar verderop lezen we dat die erkenning geen compliment is. De Chinees is „een niet te 

versmaden gedeelte van de Indische samenleving‟, want „zonder den staartman, geen 

noemenswaardige handel; geen hemel- en menschentergend opiumverbruik; geen hazard-

spelen en pandjeshuizen; zelfs geen aanzienlijke partikuliere suiker-cultuur, die, dank zij 

het thans terugtrekkend stelsel der regeering, van lieverlede in Chineesche handen komt‟. 

Dit komt volgens de verteller ook door de regering, die gebruik maakt van de 

„zoogenaamde “middelen” die de schatkist moet stijven, en een voorname factor ter 

verkrijging daarvan en ter dekking van mogelijke tekorten is weder en nogmaals de 

Chinees. [...] John Chinaman is een onmisbare schakel in den keten der Indische 

maatschappij‟ en dat is volgens de verteller een „axioma, dat tot heden als een paal boven 

water vaststaat‟.
126

 

Een Chinees in Clara Wildenau (Nji-Sri 1892) die Pang Hien heette, verhuurde 

voertuigen, rij- en trekpaarden. Hij leverde tevens koelies aan de gidsen en tandoe-
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dragers
127

 aan de kraterbezoekers (dit verhaal speelt zich af in West-Java) en verdiende 

ook een aardig duitje met de verkoop van sampemeel,
128

 dat hij voor een schamele prijs 

had gekocht van de bergbewoners. Zijn beste klant was de Chinese broodbakker van 

Tjihèrang, „die het onder het dure, uit het verre Westen aangevoerde, tarwemeel mengde, 

of aan de handelaren in arrowroot verkocht, die zich aan vervalsching hunner waar 

schuldig maken‟.
129

 Deze broodbakker handelde in zowat alles, ook in cardamom,
130

 die 

hij opkocht van een Nederlander, Van Breugel, die daaraan goed verdiende. Van Breugel 

moest lachen om de Chinezen en noemde ze „uitgeslapen rotten‟ en „echte gladakkers‟.
131

 

Dat Chinezen niet alleen klontongs waren, getuigt ook de verteller in Onze Oost 

(Een Oudgast 1897). Hij geeft een lange opsomming van beroepen die de Chinezen 

overal in Nederlands-Indië uitoefenen, van fabrikant van suiker en brood via schoen- en 

horlogemaker tot en met karrenvoerder en koelie. Hij concludeert dan ook dat in bijna 

alle behoeften van regering en maatschappij door Chinezen kan worden voorzien.
132

 

Interessant is dat Oudgast „de Inlander‟, „de Chinees‟ en „de Europeaan‟ met elkaar 

vergelijkt. Zijn oordeel van de Chinees is zowel positief als negatief, maar hij laat de 

balans uiteindelijk toch doorslaan naar het positieve. De Chinees lacht veel en geeft de 

indruk van vriendelijkheid en opgewektheid. Zijn uiterlijk heeft iets vrouwelijks door zijn 

fijne, lichtgele huidskleur, zijn baardeloos gelaat en de schuine stand van zijn ogen. Hij is 

taai en vrij sterk van gestel, buigzaam van aard „zonder hinderlijk eergevoel of 

vooroordeel‟ en kan zich in alle omstandigheden schikken.
133

 De Inlanders hebben 

volgens Oudgast veel baat van de Chinezen, al vindt hij het bedenkelijk dat ze op vele 

plaatsen zo talrijk aanwezig zijn.
134

 Bovendien voeren ze opium in waaraan vele 

Inlanders veslaafd raken. De Chinezen zijn geldschieters en opkopers van „de 

voortbrengselen des bodems, die den inlander behooren‟, waardoor de „zorgeloze Javaan‟ 

voortdurend geldgebrek lijdt. „Met recht kan men dus van deze Chineesche geldschieters 

en opkoopers van producten zeggen, dat zij “uitzuigers” zijn van de landlieden‟, zegt 

Oudgast. Toch vindt hij dat „het Chineesche element in Indië onmisbaar is‟.
135

 En als de 

Chinezen eenmaal rijk zijn geworden, zijn ze geen mensenschuwe woekeraars, maar 

vormen ze een oppervlakkig beschaafde klasse, die min of meer weelderig leeft en door 

allerlei betrekkingen met allerlei klassen der maatschappij grote invloed uitoefent. 

Oudgast eindigt zijn beschrijving van de Chinezen met de conclusie dat „tal van Chinezen 

ook naar westerse begrippen, hoogst fatsoenlijke lieden en eerlijk en trouw [zijn]‟.
136

 

In Onze Oost staat iets over de rol van het Maleis-Chinees in de pers: „Volgens de 

“Chineesche kerk” – een Indische uitdrukking voor het “on dit” – is eene fusie in „t 

verschiet van eenige reeds bestaande dagbladen op de drie hoofdplaatsen van Java: 

Batavia, Semarang en Soerabaja –, de speculatieve exploitatie eener naamloze 

vennootschap, aan welke soort van maatschappijen onze Oost zoo rijk is! Behalve de 

                                                 
127 Tandoe: draagstoel van bamboe, gedragen door twee of vier mannen. 
128 Sampemeel: meel gemaakt van cassave. 
129 Nji-Sri 1892 deel 1, pag. 135. 
130 Cardamom of kapulaga (Ind.): een specerij bestaande uit zaaddozen van een plant. Ze heeft ook een geneeskrachtige 

werking.  
131 Nji-Sri 1892 deel 2, pag. 231. 
132 Een Oudgast 1897, pag. 19. 
133 Een Oudgast 1897, pag. 16. 
134 Een Oudgast 1897, pag. 17. 
135 Een Oudgast 1897, pag. 18-19. 
136 Een Oudgast 1897, pag. 21. 
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bladen, die in de Nederlandsche taal in Indië verschijnen, worden nog verscheidene 

soerat chabar‟s (couranten) in de Maleische taal uitgegeven. De taal, aan deze uitgaven 

dienstbaar gemaakt, kenmerkt zich door een sterk Chineesch-Maleis patois, - wat ik 

jammer vind, daar de Pers bij uitnemendheid in staat is door hare voeling met het lezend 

publiek onder de inboorlingen, de volkstaal op te heffen uit haren staat van brabbeltaal en 

haar te verheffen en te beschaven tot de taal des lands‟.
137

 

 

 
 

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

 

De Chinezen vertonen volgens Van Maurik in hun leefwijze veel overeenkomst met 

de Joden. Het verschil is dat de Chinezen niet zoals de Joden uitsluitend handelaars zijn, 

maar voor een groot deel handwerkers, die alles wat zij maken, netjes en met zorg 

bewerkt afleveren.
138

 Vooral de Chinese schrijnwerkers worden vaak geprezen om hun 

vakkundigheid. Van Maurik vertelt dat men, als men in een hotel vertoeft, door een 

reizend Chinees timmerman voor weinig geld keurige kamfer- of djatihouten kisten kan 

laten maken.
139

 De schrijnwerkers hadden ook iets vriendelijks over zich. In zijn bundel 

verhalen De zwaluwen neêr gestreken... (1911) laat Louis Couperus in het verhaal 

„Kindersouvenirs‟ het ik-personage vertellen dat hij zeer onder de indruk was van een 

ontmoeting met een Chinese schrijnwerkersfamilie, waar hij als negenjarig jongetje met 

zijn moeder kwam. Niet alleen omdat de timmerman heel mooi snijwerk maakte, maar 

omdat hij bij het jongetje een kruintje van voren ontdekte, wat volgens de Chinezen een 

                                                 
137 Een Oudgast 1897, pag. 186. Over de ontwikkeling van het Chinees-Maleis en het standaard-Indonesisch zie o.a. 

Dedamski 1997, Maier 1997, Oetomo 1991, Suryadinata 2004, pag. 187-195, e.a. 
138 Van Maurik 1897, pag. 132. 
139 Van Maurik 1897, pag. 214. 
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teken is dat iemand een grote ziel heeft, zoals dichters en kunstenaars, die de natuur en 

het leven nabootsen, die mild zijn omdat zij veel zien en veel begrijpen en op hun beurt 

veel geven van wat zij ontvangen.
140

 De Chinese meubelmaker was vol eerbied en 

beleefd, maar niet kruiperig of onderdanig, en zijn zoons glimlachten veel en waren al 

even hoffelijk als hun vader.  

In Indrukken van een “Tòtòk” (1897) vertelt Van Maurik verder over Chinese 

wandelende smeden, die hun komst aankondigen door een zeer doordringend rinkelen 

met stukjes oud ijzer. Zij repareren voor een paar stuivers koffersloten, deur- en 

hangsloten, scharnieren enzovoort. Hun komst is dikwijls zeer gewenst, omdat de 

afstanden in Indische steden zeer groot zijn en de arbeiderswijk (dat is gewoonlijk de 

Chinese wijk) een half uur en verder verwijderd ligt van die, waar de Europeanen 

wonen.
141

  

Behalve Chinese ijzersmeden zijn er ook goudsmeden. Ze worden genoemd in 

Goenong-Djatti (1909) van Carry van Bruggen. De goudsmid die door het personage 

Nelly bezocht wordt is een oude, beleefde Chinees met een rustig en wijs gezicht, 

doordringende ogen en een grijs sikje, dat Nelly beschouwt als een teken van zijn 

grootvaderschap. Hij heeft lange nagels, en terwijl lange nagels bij Chinezen meestal 

beschouwd worden als symbool van inhaligheid, gebeurt dat hier niet: Nelly stelt alleen 

vast dat ze „hard-hoornig‟ zijn en „zeer zuiver‟.
142

 Haar dochtertje Wiesje kijkt „verrukt‟ 

toe hoe de „groezele, zweetende knechts‟ werken, terwijl zij op hun beurt, blij met de 

aandacht van het kleine meisje, tegen elkaar lachen met „zachte vertederde oogen‟.   

Chinezen zijn verder varkensslachter, vishandelaar, sappieboer (ossenslager), ze 

verkopen oude kleren en ze zijn pandjeshouder. Van Maurik voegt eraan toe dat bij zo‟n 

pandjeshuis de inlander zijn lijfsieraden beleent voor een bespottelijk klein beetje geld, 

dikwijls om ze nooit weer terug te zien. Veel Chinezen zijn eetwarenverkoper. Ze 

verkopen gebakken visjes of in pisangbladeren
143

 gekookte rijst met kruiderijen, of (voor 

de inlander, zegt Van Maurik) soep of gebak, en weten alles zeer smakelijk klaar te 

maken. „Wanneer men hem op zijn eigenaardig dribbelpasje ziet aankomen, met den 

pikolan
144

 over den schouder, waaraan de nette, van dunne bamboestrooken gevlochten 

manden zwiepend op en neer gaan, merkt men aan zijn vriendelijk, grijnzend gezicht, dat 

hij vandaag iets bijzonder smakelijks heeft. En hij rust niet, voor hij alles verkocht heeft 

wat hij meedroeg‟.
145

 

Van Maurik houdt wel van Chinees eten, vooral van bami en kimlo. Hij geeft er ook 

een beschrijving van. „Bami is een soort van dunne macaroni, gekruid met allerlei 

specerijen, bereid met bouillon, vermengd met champignons, kippenlever, Spaansche 

peper, gehakte uien, stukjes varkensvleesch en – zelfs met kikkerbilletjes naar men mij 

verzekerde. Kimlo is een smakelijke soep – die naar van alles smaakt en van alles bevat‟. 

Er zwerven nogal wat bami-Chinezen rond in de literatuur, tot aan het einde van de 

periode die wordt behandeld in dit proefschrift.
146

 In de roemah-makan bij de bami-

                                                 
140 Couperus 1993, pag. 56-57. 
141 Van Maurik 1897, pag. 213. 
142 Van Bruggen 1909, pag. 62. 
143 Pisang: banaan. 
144 Pikolan: draagstok. 
145 Van Maurik 1897, pag. 131-132. 
146 Een kleine greep daaruit naast de bami-Chinees op Glodok in J. van Mauriks Indrukken van een „Tòtòk‟ (1897): 

Lim-Tjoe Foe (die eigenlijk speciaal kimlo verkoopt) in Het kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië door 

M.T.H. Perelaer (1888); de bami-Chinees waar Boong en zijn vrienden graag eten, ook al vertrouwt hij de jongens niet, 
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Chinees op Glodok
147

 komen zowel Europeanen als Oosterlingen zich te goed doen aan 

die vreemde gerechten en ook aan andere, meer gewone. Bijzonder is dat de spijzen daar 

volgens Van Maurik „zindelijk en zuiver‟ worden toebereid. Bovendien is de bediening 

niet slecht, maar „de lokaliteit en de “gereedschappen” stemmen tot nadenken‟.
148

 De 

Chinezen staan er volgens Van Maurik ook om bekend dat ze „matador in het namaken 

van Europeesche dranken zijn‟ hoewel ze daar dikwijls artikelen voor gebruiken waarvan 

hij, „de hand in den boezem stekend, niet zou kunnen getuigen dat ze volkomen 

onschadelijk zijn‟.
149

  

Eetverkopers vinden we door vrijwel de hele Indisch-Nederlandse literatuur heen. 

In het verhaal „Toen ik een kleine jonge was‟ in de reeds genoemde verhalenbundel van 

Couperus herinnert de ik-verteller zich een Chinees, „die, stilletjes, in een opening van 

den heg, zalige koekjes verkocht, witte balletjes vol Javaanschen suiker‟.
150

 Heel sfeervol 

beschreven zijn de momenten wanneer de familie van Arthur Ducroo, de ik-persoon in 

Het land van herkomst (1935) eetverkopers, Chinese zowel als inlandse, aanroepen:  

 
„s Avonds kwamen chinese soepverkopers, met een flakkerend lichtje in hun bazar die 

zij compleet aan een bamboe over hun schouder over de weg balanceerden: verkopers 

van bahmi, van soto, of inlanders die natuurlijk niets van varkensvlees verkochten, maar 

saté kambing, geroosterd geitenvlees aan stokjes. Als mijn ouders toevallig in de koepel 

zaten, riepen wij deze mensen binnen; het was dan een van de gezelligste ogenblikken 

van de avond: wij zaten in de donkergelaten koepel en de man stond onder aan de stoep 

met zijn draagbare keuken op het grind en werkte met vuur en vlees.
151

 

 

In Het land van herkomst treden ook Chinezen aan die heel speciaal snoepgoed 

maakten dat „béko‟ genoemd werd, dierenfiguren geblazen van „een kleverige 

prachtigrode stof, die weldra verstijfde en bros werd, felzoet smaakte en overal tussen de 

tanden bleef zitten‟.
152

 

 

De vrouwelijke schrijvers verschillen in het algemeen nogal van hun mannelijke collega‟s 

in hun opinie over de Chinese klontongs en tokohouders. De meeste erkennen dat ze de 

Chinese handelaren nu eenmaal nodig hebben en vinden het „tawarren‟ een vermakelijke 

sport. De Chinezen zijn onbeschaamd in het overvragen, maar dat is niet iets waar de 

vrouwelijke klanten zich over opwinden – ze moeten eenvoudigweg even onbeschaamd 

afdingen. Ze vinden de koopwaren van de Chinezen niet duur, soms vinden zij ze zelfs 

bespottelijk goedkoop. Een toko wordt als geurig beschreven, in tegenstelling tot de 

                                                                                                                                                  
wat Boong geweldig kwaad maakt, in De paupers van Victor Ido (1915); Chang-Lu die achter Sarina aanzit in S. 

Franke‟s Njai Sarina (1941); Hong Tsji, een van de hoofdfiguren in de roman Een stad verrees van S. Franke (1946) en 

zijn gelijknamige nazaat in Fa, de roman van een Chinese in het oude Batavia door S. Franke (1947) en Hap Kang An 

in Jan Fabricius‟ Tempo doeloe (1949). 
147 Roemah makan: eethuis, restaurant. Glodok is de Chinese wijk in Batavia en heet nu nog zo in het tegenwoordige 

Jakarta (en is ook nu nog een plaats waar men goed kan eten, hoewel de zindelijkheid en zuiverheid misschien te 

wensen overlaten).  
148 Van Maurik 1897, pag. 163. 
149 Van Maurik 1897, pag. 133. 
150 Couperus 1993, pag. 49. 
151 Du Perron 1962, pag. 241. Het verkopen van geitensaté was niet het monopolie van inlandse verkopers, tenminste 

niet in Medan, zoals vermeld wordt in De zonen van Timah, waar een oude Chinees ze ook verkoopt. Kleian 1948, pag. 

114. 
152 Du Perron 1962, pag. 241. Dit snoepgoed wordt in Semarang nog steeds gemaakt. De verkopers lopen met hun 

handel door de kampong of zitten voor scholen, waar kinderen goede klanten zijn.  
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vieze, onwelriekende winkels en waroengs in de beschrijving van de mannelijke 

schrijvers. Ook de ambachtslieden worden positief  verbeeld. De goudsmid is rustig en 

wijs en heeft wel lange, maar propere nagels, en zijn knechten zijn wel groezelig, maar ze 

laten zich vertederen door een klein Nederlands meisje. 

Volgens de meeste mannelijke schrijvers zijn Chinese handelaren, of ze nu 

klontongs zijn of tokohouders, meestal afzetters en dus bedriegers, omdat ze niet meteen 

de juiste prijs noemen. De Chinezen worden er altijd van verdacht iets slechts gedaan te 

hebben of iets gemeens in de zin te hebben. Als een Chinees rijk is, zal dat wel komen 

door oneerlijke praktijken; als hij zijn omgeving eerst zorgvuldig bestudeert is dat slechts 

opdat hij de inheemse mensen daarna des te beter kan uitzuigen. De Chinese handelaars 

zijn doortastend, initiatiefrijk, spaarzaam en vasthoudend, maar missen daarbij de 

kiesheid en kieskeurigheid in de middelen om hun doel te bereiken. Ze zijn zuinig en 

vlijtig, maar hebben een niet al te nauwgezet geweten. Ze schacheren, handelen en 

woekeren niet alleen met de Javanen maar ook met de Europeanen, en door dat laatste 

moeten ze gevreesd worden. Als ze arm zijn, worden ze belachelijk en mal gevonden. 

Zijn zij rijk geworden, dan rijden ze in prachtige koetsen, laten schitterende huizen 

bouwen, houden grootse feesten, niet voor hun eigen plezier maar om degenen die hen 

vroeger geringschattend hebben behandeld de ogen uit te steken.  

De Chinese handelaren worden met argwaan en achterdocht bekeken: hun 

boekhouding wordt geheimzinnig genoemd, de herkomst van hun koopwaren is 

twijfelachtig, de manier waarop ze hun beroep als handelaar uitoefenen is niet zoals het 

zou horen, en zelfs hun glimlach wordt te lief en te vriendelijk gevonden. Als een 

Chinees overvraagt is hij een schurk, maar verkoopt hij zijn koopwaren tegen spotprijzen, 

dan wordt er aan de herkomst van de goederen getwijfeld, want hij zal die dan wel voor 

een appel en een ei van een heler hebben gekocht, of van iemand die failliet is gegaan, 

wat blijkbaar ook niet in de haak is. Hij is een nuttig lid van de Indische maatschappij, 

maar dat is uiteindelijk slechts een bijproduct van zijn boze hartstochten, namelijk om in 

zo kort mogelijke tijd op allerlei manieren zoveel mogelijk geld te kloppen uit de zakken 

van naïeve Javanen en onnozele blanda‟s. Ze doen dus alles waar ze maar wat aan 

kunnen verdienen. Ze zijn onderdanig maar brutaal, zuinig als ze arm zijn maar 

pronkzuchtig als ze rijk zijn. Maar altijd zijn ze slimmer dan de Javanen én de 

Europeanen, en dat laatste wordt hun zeer kwalijk genomen, want de Europeanen willen 

eigenlijk ook wel net zo slim zijn als de Chinezen en als het kan nog slimmer. Ze worden 

vergeleken met Joden omdat ze alles aanpakken, maar ook met Duitsers omdat ze net zo 

hooghartig zijn. Ze worden ook vergeleken met valse, gluiperige, listige dieren. Daarvan 

is „bloedzuiger‟ wel de meestgebruike vergelijking, in het bijzonder „bloedzuiger van de 

Javaan‟. Aan de Chinese klontongs en tokohouders is dus altijd wel iets mis. Sterker nog: 

het goede dat zij doen wordt meestal ook toegeschreven aan hun kwade gemoed.  

Het uiterlijk van de klontongs en tokohouders wordt in overeenstemming met hun 

slechte karakter beschreven. Ze zijn niet alleen dik, maar vet en vadsig als varkens – en 

als volgezogen bloedzuigers. Ze hebben een gele tronie, schuins liggende ogen die als een 

teken van valsheid en sluwheid worden beschouwd en een malle staart. Niet alle 

Chinezen zijn echter slecht, en dat is ook te zien aan hun uiterlijk. De Chinese verkoper 

in een Europese winkel heeft een keurige haarstaart waarin een rood zijden lint 

gevlochten is, terwijl de bedrijvige eetverkoper in Indrukken van een “Tòtòk” een 
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vriendelijk, grijnzend gezicht heeft. De ambachtslieden worden ook door mannelijke 

schrijvers positief verbeeld.  
 

4.2.4.10.   Het prototype van de succesvolle klontong: Piong Pan Ho 

Piong Pan Ho, oorspronkelijke Indische roman is van de hand van Jacob Dermoût 

(1894). Zijn hoofdpersonage, de singkeh Piong Pan Ho, zou kunnen gelden als het 

prototype van een succesvolle klontong. Tegelijk laat de roman zien hoe gesegregeerd de 

Indische samenleving tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw was. Iedere 

persoon werd in de eerste plaats beschouwd als lid van een bepaald ras en moest aan 

verschillende wetten gehoorzamen. Vermenging, vooral van het Chinese en Europese ras, 

was uit den boze. 

Het verhaal begint als Willem Wije, verkoper bij een Europese firma en door zijn 

werk gewend om met Chinezen om te gaan, bij de Kleine Boom
153

 in Semarang een 

Chinees ziet die verschrikkelijk veel lawaai maakt in het douanelokaal. Niemand 

verstond de jonge singkeh, ook de door Wije aangehouden babah
154

 niet. Een babah 

spreekt immers, zo wordt gezegd, niet méér Chinese woorden dan nodig zijn om met 

Maleis te mengen en dit in een taaltje te veranderen „dat noch de echte Chinees, noch de 

Europeaan begrijpt‟.
155

 Gelukkig kon de babah nog net genoeg Chinees lezen om het 

briefje dat Piong bij zich had te kunnen ontcijferen. Daaruit begreep hij dat Piong bij Kan 

Liong Tjoe moest zijn, de meest succesvolle tokohouder in de stad.  

Piong leerde in enkele dagen bij Kan Liong Tjoe veel. Hij leerde ten eerste dat hij 

niet zoveel lawaai mocht maken. In de tweede les leerde hij de Maleise benamingen van 

getallen en muntstukken. Hij moest tevens op alles waar hij het antwoord niet op wist 

Ada!
156

 zeggen, en daarbij een artikel van zijn koopwaar uit de meegedragen voorraad 

nemen, onverschillig welk. Zo begon hij zijn carrière als klontong. Kan Liong Tjoe wist 

dat het publiek en vooral de Europese dames liever van een singkeh kochten, die onder 

meer de reputatie had dat hij minder overvroeg dan zijn op Java geboren rasgenoot, 

hoewel zij hem niet verstonden en dikwijls datgene wat zij wensten te kopen zelf uit 

moesten zoeken. Een singkeh was dus voordelig voor de handel. Piong kreeg ook 

onderricht in beleefdheid en nederigheid, en dat was nodig, want „het was hem geheel 

onbekend dat de Europeanen op Java, de Hollanders, zich als van een hooger ras 

beschouwen dan al wat een getinte huid heeft, en niet als de Engelsen de Chinees die rijk 

is of groote zaken doet “Mr” noemen en zich door hem van het trottoir laten dringen‟.
157

  

Op zijn eerste dag als klontong passeerde hij toevallig het huis van de Wijes. Wije 

herkende hem en Piong Pan Ho, die stond te grinniken van genoegen over de herkenning, 

greep plotseling de arm beet van Wijes dochter Anneke, zocht een bloedkoralen kettinkje 

uit, het mooiste dat hij had, en bevestigde dat aan haar pols. Hij spoedde zich daarna weg 

en wilde geen geld aannemen, wat Wije zonderling vond. „Hoe kwam nu zoo‟n domme 

                                                 
153 Boom of havenboom „tot afsluiting eener haven bij nacht, gewoonlijk een drijvende boom sterk met ijzer beslagen 

en aan beide zijden van de haven door middel van kettingen bevestigd‟. H.M.F. Landolt, Militair Woordenboek. 

http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm  In Semarang, de stad waar de roman Piong 

Pan Ho zich afspeelt, is Boom Lama (Oude Boom) nu nog steeds een plek bij de oude haven. 
154 Een singkeh is een nieuwaangekomen immigrant; een babah is een peranakan man. 
155 Dermoût 1894, pag.13.  
156 Ada! betekent zoveel als „Het is er!‟ of „Ik heb het!‟ 
157 Dermoût 1894, pag. 27. Vergelijk met wat De Groot schreef over de vrijmoedigheid van de Chinees, die op Java om 

die reden door Europeanen ongemanierd wordt gevonden. De Groot 1885, 141 

http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm
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Singkeh tot een daad, waarvan dankbaarheid en fijne kieschheid de onmiskenbare 

grondslagen waren?‟vroeg hij zich af.
158

 

Piong Pan Ho nam de ene na de andere inlandse koelie in dienst en praatte 

voortdurend met hen. Nadat hij de vijfde koelie versleten had, sprak Piong Pan Ho 

Maleis, en ruim twee en een half jaar na zijn aankomst had hij iets bereikt, „dat een 

inlander nooit gelukt‟: zijn schuld bij Kan Liong Tjoe was aangezuiverd.
159

 Hij leerde de 

dorpelingen aan zich te binden door hun geld te lenen. Als zij vast zaten kregen ze geen 

geld meer, en dan verhuurden ze hun groen
160

 en gingen werken. Soms hadden ze 

dochters, die de Chinezen in pand namen als zij ze nodig hadden.
161

 Zulke pandelingen 

werkten en leerden in het achterhuis van Kan Liong Tjoe tot de ouders hun schuld hadden 

afgelost of, „daar dit nooit voorkwam en zij langzamerhand geheel gelijk worden aan 

Chinese meisjes‟, tot een Chinees een van hen huwde en de schuld overnam.
162

 In de 

tussentijd mochten de mannen die voor dezelfde baas werkten hen niet lastigvallen. Met 

zo'n Javaans meisje, hetzelfde op wie hij in het prille begin van zijn loopbaan al verliefd 

werd, trouwde Piong Pan Ho.  

Toen Kan Liong Tjoe zijn schulden aan de firma waar Wije werkte niet kon betalen, 

ging het beheer van zijn toko over in de handen van die firma. Wije kwam daar te werken 

met speciale volmacht als vertegenwoordiger van de firma. Toen hij problemen kreeg met 

de Chinese bediendes, die hem zelfs wilden ombrengen, riep hij de hulp in van Piong Pan 

Ho, die meteen ingreep en de toko verliet met het dreigement degene te straffen die Wije 

niet ijverig genoeg diende.  

Terwijl het met de carrière van Wije bergafwaarts ging, had Piong hoge ambities: 

hij wilde luitenant-Chinees worden en kocht een suikerfabriek om mee te handelen – hij 

moest immers kunnen aantonen onroerende goederen te bezitten om in aanmerking te 

komen voor de positie die hij aspireerde. Wije, die zonder werk kwam te zitten nadat de 

toko aan Kan Liong Tjoe werd teruggegeven, voerde de administratie voor Piong. 

Daarmee had hij het bij de Europeanen voorgoed verkorven. Die wilden niet meer met 

hem omgaan, omdat hij ondergeschikte was van een Chinees.
163

  

Wije was na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwd, maar de nieuwe mevrouw 

Wije en Anneke konden elkaar niet luchten. Mevrouw Wije stelde Piong voor Anneke als 

vrouw te nemen. Na de eerste schok, want „Anneke stond hem onbereikbaar hoog‟, begon 

Piong aan het idee te wennen en maakte voorbereidingen. Hij moest in de eerste plaats 

zijn Javaanse echtgenote verstoten, en daarbij kwam heel wat kijken, want zij zorgde niet 

alleen voor de huishouding, maar ook voor de toko.
164

 Op het terrein in de Europese wijk, 

„waar hij noch een ander Chinees mocht wonen‟, liet Piong Pan Ho nu een groot huis 

bouwen, dat hij aan Anneke schonk.
165

 Mevrouw Wije leerde Piong hoe hij zijn aanzoek 

moest doen.  

                                                 
158 Dermoût 1894, pag. 44. Overigens zien we in de Indisch-Nederlandse literatuur nogal wat voorbeelden van 

dankbare Chinezen. 
159 Dermoût 1894, pag. 81. 
160 Groen: waarschijnlijk betekende dit fruit en landbouwproducten die nog niet rijp genoeg waren om geoogst te 

kunnen worden. 
161 Dermoût 1894, pag. 93. 
162 Dermoût 1894, pag. 34. 
163 Dermoût 1894, pag.188. 
164 Dermoût 1894, pag. 251. 
165 Dermoût 1894, pag. 252. 
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Toen het zover was, reed Anneke samen met Piong naast zich in diens rijtuig naar 

het grote huis van Piong. Hij was buitengewoon zenuwachtig. „Het oogenblik was dan 

eindelijk gekomen, waarnaar hij zoo had verlangd, waarvoor hij zooveel had gedaan; zij 

was in zijn huis. Van haar vader en stiefmoeder had hij verlof om haar te houden, 

desnoods tegen haar zin. Hij moest haar door overreding trachten te winnen, had de 

laatste gezegd, dat waren Europese meisjes gewoon, maar aan te lang volgehouden 

tinka‟s behoefde hij zich niet te storen.
166

 Maar het plan mislukte. Anneke schrok hevig, 

was eerst verontwaardigd en daarna angstig toen Piong zijn aanzoek deed. Ze rukte zich 

los, snelde het erf af en rende de grote weg op.
167

 

Vroeg in de ochtend na Annekes vlucht kwam er een oppasser van het 

residentiekantoor bij Piong Pan Ho op bezoek, om hem daarheen te ontbieden. De 

resident voer tegen hem uit en beschuldigde hem driftig een Europees meisje bij zich 

genomen te hebben. Dat kwam niet te pas. De Chinezen hadden al veel te veel 

verbeelding, maar dit maakte de maat vol. De lankmoedigheid van de regering maakte dat 

ze met de dag brutaler en onbeschofter werden. Zolang hij resident was zou hij hen 

beletten publiek schandaal te maken en hun „Europeesche bijzitten in mooi verlakte 

rijtuigen door de stad te laten rijden‟.
168

 Piong had thuis moeten blijven in plaats van 

naast het meisje te gaan zitten en hij moest zich schamen om zulk een slecht voorbeeld te 

geven. Als de resident er nog iets van merkte zou hij Piong onmiddellijk tot ontslag 

voordragen.
169

 De resident draaide zich op de hielen om, en Piong Pan Ho verliet het 

kantoor.
170

 De volgende dag vonden Wije en vijf Chinezen het lijk van Piong Pan Ho. Hij 

had zich opgehangen. Voor Wije had hij een pakje met dertien duizend gulden 

achtergelaten.
171

  

 

Niet alle schrijvers laten een negatief beeld van de Chinese handelaren zien. Het beeld dat 

Jacob Dermoût  presenteert van Piong Pan Ho is heel anders dan het beeld dat door 

Robert Nurks den Jongere en A. Weruméus Buning van de Chinese klontong en 

handelaar wordt geschetst, ofschoon Piong Pan Ho (1894) in ongeveer dezelfde periode 

verscheen als de boeken van de andere twee schrijvers (respectievelijk in 1882 en 1897). 

Op een rustige manier vergelijkt Jacob Dermoût zijn twee helden met elkaar: Piong Pan 

Ho, met wie het steeds beter gaat, en Willem Wije, die minder geluk heeft. Er is geen 

enkel scheldwoord te vinden in de roman aan het adres van de Chinezen. Hoewel de 

verteller in hoofdzaak de gebeurtenissen van de kant van Wije bekijkt, weet de lezer ook 

welke gevoelens in Piong leven. Piong Pan Ho past in de beschrijving van Chinezen zoals 

De Groot die gaf in Het kongsiwezen van Borneo: het is een volk met een „vrijmoedige 

gemeenzaamheid‟ en een groot onafhankelijkheidsgevoel.  Die gevoelens zijn duidelijk 

aanwezig bij Piong. Hij voelde zich – hij was luitenant Chinees en een geacht man onder 

de Chinezen – op menselijk en beroepsmatig vlak op dezelfde hoogte als Wije, die hem 

ook op die manier bejegende. Zij gingen met elkaar om in wederzijds respect. Juist 

daarom was de schande door de resident een reprimande te krijgen voor Piong Pan Ho 

                                                 
166 Dermoût 1894, pag. 266. Tinka‟s: grillen, nukken, kuren 
167 Dermoût 1894, pag. 268-269. 
168 Dermoût 1894, pag. 278-279. 
169 Dermoût 1894, pag. 279-280. Met „ontslag‟ bedoelde de resident ontslag als luitenant-Chinees. De Chinese 

officieren werden door de regering benoemd. 
170 Dermoût 1894, pag. 280. 
171 Dermoût 1894, pag. 281-282. 
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niet te verdragen. De strenge verzuiling van de Nederlands-Indische samenleving 

veroorzaakte gezichtsverlies dat hij niet te boven kwam, en de enige ultieme manier om 

zijn eigenwaarde en onafhankelijkheidsgevoel te tonen was zelfmoord te plegen. Het is 

wellicht deze verzuiling waarop Dermoût de aandacht van de lezer wil vestigen. Terloops 

vergelijkt de verteller de wijze waarop de Chinezen behandeld worden door Engelsen 

(waarschijnlijk in Singapore) en door de Hollanders op Java met elkaar: terwijl de 

Engelsen een rijke Chinese zakenman met „Mr‟ aanspreken en zich door hem van het 

trottoir laten dringen, wordt hij door de Hollanders beschouwd als iemand van een 

minderwaardig ras.  

 
4.2.5. Samenvatting 

In deze samenvatting zal het beeld besproken worden van de klontongs en tokohouders – 

en van de rijke Chinezen die dat zijn geweest – dat geschetst is door de schrijvers met de 

meest opvallende en uitgesproken meningen over de Chinezen, te beginnen met Robert 

Nurks den Jongere en eindigend met Augusta de Wit. Het is niet toevallig dat de periode 

die tussen deze twee schrijvers ligt er een is waarin de Chinezen opvielen door hun 

activiteiten als pachters en zich daardoor kritiek op de hals haalden, voornamelijk van 

aanhangers van de ethische politiek. De Chinese pachters komen in subhoofdstuk 4.3. aan 

de orde. Over de Chinese ambachtslieden kan meteen al worden gezegd dat het beeld dat 

van hen gegeven is zonder uitzondering, in teksten van zowel vrouwelijke als mannelijke 

schrijvers, positief is.  

Nurks den Jongere maakt een vergelijking tussen de Chinezen en de Arabieren. Hij 

laat door middel van allerlei argumenten zien dat de Arabieren, die ook als koopmannen 

bekend staan, in alle opzichten hoger staan dan de Chinezen. Voor het kenschetsen van 

de Arabier worden woorden gebruikt als „trots‟, „fier‟, „sierlijk‟, „mannelijk schoon‟ en 

„moed‟, en terwijl de Chinees zich volgens hem in alle bochten wringt tegenover de 

Europeaan en zich naar diens luimen voegt als hem dat iets oplevert, mijdt de „fiere zoon 

der woestijn‟ de omgang met de heidenen wanneer deze hem geen rechtstreeks 

handelsvoordeel bieden.
172

  Hij is in de regel eerlijker en meer te goeder trouw dan de 

„sluwe en arglistige Chinees‟, en „waar de Chinees den Javaan exploiteert op finantiëel 

gebied en den inlander bewerkt tot uitzuigens toe, beijvert zich de Arabier diens 

gemoedsbestaan voor Mohameds leer te verwerken met een ijver een betere zaak 

waardig‟. Toch steekt Nurks een waarschuwende vinger op: het aantal Hadjies onder de 

Javanen vermeerdert zich snel en het Gouvernement bedrijft struisvogelpolitiek „totdat de 

dag eenmaal aanbreekt waarop instede van eentonige nachtelijke litaniën, 

klewangwettende krijgsgezangen van fanatisme ons zullen wekken uit de doezeligheid 

waarmede wij boven den vulkaan jaren, ja eeuwen lang zijn ingedommeld, en het 

misschien voor een flink ontwaken te laat zal zijn‟.
173

 

Weruméus Buning gebruikt een bepaalde tactiek om over de Chinezen te vertellen. 

Ten eerste laat hij de verteller eerst allerlei slechte dingen vertellen over de 

„Langstaarten‟ maar vervolgens „minimaliseert‟ hij die zonden door vergelijkingen te 

maken met andere mensen. Chinezen zetten je wel af, nemen je beet en bedriegen je op 

een manier dat je er groen en geel van wordt, maar ook in Europa zijn zulke mensen. De 

                                                 
172 Nurks den Jongere 1882, pag. 302. 
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Chinees is een „langzaam naar boven kruipende en zich langzamerhand vetmestende 

mensen-eter‟, maar die ziet men overal.
174

 Of hij zegt dat er ook wel andere, betere 

Chinezen zijn. Ondertussen heeft hij dan al naar voren gebracht hoe slecht de Chinezen 

wel zijn. Naast het „walgelijke, verachtelijke deel van het Chineezendom‟, waarmee hij 

Chinezen bedoelt die rijk zijn en een rijtuig bezitten dankzij hun gewoeker en bedrog, 

zijn ook andere typen te vinden: de eenvoudige Chinese arbeidsman die met ijver en 

volharding zijn arbeid verricht. De verteller geeft zelfs toe dat de Chinese handelsman 

dikwijls de persoon is die door zijn grote ondernemingszicht en energie, in de een of 

andere streek een bepaalde tak van industrie of het een of andere handelsproduct tot 

ontwikkeling en bloei weet te brengen, die anders waren blijven sluimeren.
175

 Maar dan 

tempert hij weer zijn lof door te filosoferen, „dit is het schoone in onze groote 

menschenwereld, dat ook zelfs de booze hartstochten van den mensch aan het eind weer 

iets goeds moeten voortbrengen‟.
176

 Ten derde neemt hij afstand door iemand anders de 

goede dingen te laten zeggen over hen. Bij de Chinees kun je eigenlijk wel de beste 

inkopen doen. Maar dat zeg ik niet, dat zeggen de oud-Indische dames, officieren ter zee 

en te land, ambtenaren enz enz.
177

 

De ethische politiek komt om het hoekje kijken, als Weruméus Buning schrijft dat 

„wij‟ ervoor moeten zorgen, „dat de eenvoudige inlander een minder kinderachtig en 

onverstandig mens wordt, en hem op die manier tegen de kleine Chinese bloedzuigers te 

beschermen‟.
178

 Aan „onzen broeder op Java‟ hebben de Nederlanders toch werkelijk wel 

enige verplichting. „Wij moeten zorgen, dat van dit “kinderlijke” [aanhalingstekens van 

de schrijver] en onderworpene van den Javaan geen misbruik worde gemaakt door boven 

hem geplaatste inlandsche personen of verwanten van deze, of door opium-pachters, of 

wel door de verschillende Chineesche bloedzuigers van allerhanden aard, die zich 

hechten aan iederen kampong, dien zij op het schoone Java kunnen bemachtigen. Laten 

wij waken voor het welzijn van den goeden, eenvoudigen Javaan en zorgen, dat hij goed 

en eenvoudig blijft. Nog éens: dat is onze plicht‟.
179

  
Toch is bij de verteller in Piong Pan Ho van Jacob Dermoût, een roman die twaalf 

jaar later verscheen dan de „kritische pennekrassen‟ van Nurks den Jongere en drie jaar 

eerder dan de schetsen van Weruméus Buning, niets te merken van de negatieve 

sentimenten die de Nederlanders klaarblijkelijk koesterden tegen de Chinezen. Er wordt 

geen slecht woord geuit over de Chinezen. Het enige wat als kritiek beschouwd zou 

kunnen worden is de beschrijving van de manier waarop Piong opgeklommen is van arme 

klontong tot Chinees officier. De woord „woekeren‟ wordt niet gebruikt, maar we lezen in 

de roman dat Piong naar de dessa werd gestuurd door zijn baas, die aan de dorpelingen 

geld had geleend. Als de schuldenaars hun schuld niet in geld konden aflossen, moesten 

ze met hun rijst betalen – of hun dochters in pand geven. Later doet Piong zelfstandig 

zaken met de dorpsmensen. 

Wat opvalt in de literatuur over deze Chinese marskramers en handelaren is dat ze 

zo vaak worden vergeleken met dieren. Het zijn „looze vossen‟ (Nurks den Jongere), 

lijken op gemeste varkens (Daum) of hebben varkensoogjes (Van Oort), zijn een soort 
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ongedierte en kruipen rond als volgezogen bloedzuigers (Weruméus Buning), schuifelen 

als een slang rond, klaar om Inlanders uit te zuigen tot het hartebloed (Nurks den 

Jongere), komen als een kat na een val altijd op hun poten terecht (Van Maurik) en 

worden „uitgeslapen rotten‟ en „echte gladakkers‟ genoemd (Nji-Sri) – alhoewel dat 

laatste wel gezegd wordt met een zekere waardering. Zoals eerder betoogd in ons tweede 

hoofdstuk, wordt het afbeelden van buitengroepsleden als dieren weleens gedaan om de 

superieuriteit van de binnengroep aan te tonen en om een onaardige houding tegenover de 

buitengroep goed te praten. Hier is echter iets anders aan de hand; de dieren 

vertegenwoordigen bepaalde lichamelijke kenmerken en vooral karaktereigenschappen 

die aan de Chinezen worden toegeschreven. Een vos is, in de Europese cultuur althans, 

slim en sluw. Een slang is glad, vals, gluiperig en verraderlijk. Bovendien zijn sommige 

soorten door hun gif levensgevaarlijk. Een rot of rat is, wanneer figuurlijk voor mensen 

gebruikt, geslepen en sluw, maar ook iemand met veel ondervinding. Op dezelfde wijze 

zijn gladakkers (letterlijke betekenis: straathonden) onbetrouwbare lieden, schavuiten, 

gemene smeerlappen, oneerbare, ontuchtige personen die niet kieskeurig zijn in de 

middelen om aan de kost te komen, terwijl bloedzuigers wreedaardige woekeraars zijn.
180

 

De vergelijking met een dier maakt dat het stereotype gemakkelijker beklijft. Het is ook 

een efficiënte, hoewel cultuurgebonden, manier van stereotypering. We hebben trouwens 

gezien dat „gladakker‟ in Eigen schuld (1896) van A.J. ten Brink ook voor een Bataviase 

bediende werd gebruikt.  

Daum geeft niet echt een aantrekkelijk fysiek beeld van de tokohouder als zijn 

verteller de Chinees met een varken vergelijkt. De hele scène is er een van 

troosteloosheid, ver weg van de wereld van de Chinees die zich in mooie rijtuigen laat 

vervoeren. Daum maakt gebruik van woorden als „vuil‟, „slordig‟, „groezig‟ en „dof‟ om 

die deprimerende situatie te beschrijven. Het gaat slecht met de verkoop. Maar de scherpe 

blik van Daum laat zijn verteller in 'Ups' en 'downs' in het Indische leven (1892)  nog iets 

opmerken, iets wat aan anderen voorbijgaat: „Stil zaten de neringdoende mensen na te 

rekenen, de een zijn verdienste en de kans om over te houden, de ander zijn verliezen en 

hoe hij failliet zou gaan; sommigen erbij vouwend, uit zucht iets te doen, of met de 

handen langs de glad gepapte stukken witgoed aaiend, met de liefde van een handelaar 

voor de waar, die hem laat verdienen‟.
181

 Het is die liefde die van de „woekeraar‟ ineens 

een handelaar maakt en van de Chinees ineens een mens.  

Maar het zijn de vrouwelijke personages in de romans en verhalen, die meestal ook 

door vrouwen zijn geschreven, die de Chinese klontongs en tokohouders het positiefst 

beoordelen. Voor hen zijn de marskramers en tokohouders gewone mensen met wie ze 

normaal contact hebben, als klant tegenover een verkoper. De een heeft iets nodig, de 

ander biedt het aan. En als daarbij dan ook nog het proces van afdingen moet gebeuren, 

wordt dat beschouwd als een noodzakelijke en zelfs in vele gevallen vermakelijke 

ceremonie. 

Augusta de Wit wijkt af van dit patroon van waardering tonende vrouwen. Onder de 

quasi-zakelijke toon waarop zij over de Chinezen schrijft lijkt een gevoel van „dit is 

eigenlijk onbetamelijk‟ te schuilen. Chinezen hebben wel recht op een gemakkelijk leven 

nadat ze er hard voor gewerkt hebben, maar het is op zijn minst gezegd vreemd om te 

                                                 
180 De verklaringen van „gladakker‟, „rot‟ en „bloedzuiger‟ komen uit Indisch Lexicon 2005, eerste druk. Ook in het 

Indonesisch wordt een woekeraar een „lintah darat‟ (landbloedzuiger) genoemd.  
181 Daum 1998, pag. 539. 
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zien hoe zo‟n voormalige sukkelaar zich na verloop van tijd omringt met „artikelen die 

men gevoegelijk als een staalkaart van materieele beschaving zou kunnen betitelen‟.
182

 

Later zal „onze vriend‟ een weelderig huis laten bouwen met „een overvloed van mooi 

houtsnijwerk en verguldsel‟ waar hij nieuwjaarsfeesten houdt en Europeanen inviteert. 

Maar het toppunt van succes is wel dat hij zijn zoon niet naar China stuurt voor zijn 

verdere opleiding, ook niet in Indië naar school laat gaan, maar aan de Universiteit van 

Leiden laat studeren. Wat de resident van Semarang de Chinezen openlijk verwijt als hij 

Piong Pan Ho de les leest – dat de Chinezen te veel verbeelding hebben gekregen – is bij 

De Wit onder de oppervlakte van de feiten die ze vermeldt aanwezig.  

                                                 
182 De Wit 1905, pag. 55. 




