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4.3. Pachters en officieren 

 

4.3.1. Inleiding 
Een opvallend verschijnsel in de Chinese gemeenschap tijdens de VOC- en koloniale tijd 

waren de Chinese hoofden. In 1619 werd Souw Beng Kong (nu vaker geschreven als So 

Bingkong, door de Nederlanders Bencon genoemd) aangesteld als de eerste kapitein der 

Chinezen in Batavia. Zijn taak was het om het hoofdgeld van de Chinezen
1
 te innen. Die 

belasting moest maandelijks aan de kapitein in zijn woning worden afgegeven. Op de 

laatste dag van de betaling, gewoonlijk de eerste dag van de maand, werd voor de woning 

van de kapitein een vlag gehesen. Vanaf 1685 werden er wijkmeesters aangesteld. Daarna 

moesten de Chinezen in Batavia hun hoofdgeld afgeven aan de wijkmeester, niet meer 

aan de kapitein zelf. Wel werden de Chinezen verplicht eens per jaar op audiëntie te 

verschijnen bij de kapitein der Chinezen,
2
 in de literatuur meestal de „kapitein Chinees‟ 

genoemd. Later werden er luitenants aangesteld. De officieren werden niet benoemd door 

de Chinese gemeenschap, maar door het Nederlands bestuur. Er waren enkele 

voorwaarden waaraan de kandidaten moesten voldoen: persoonlijke rijkdom, 

handelscontacten en bekendheid met de Nederlandse hoge ambtenaren. Even belangrijk 

was loyaliteit tegenover de Nederlanders.
3
 De officieren hadden zitting in de Kong Koan 

of de Chinese Raad. 

Het was de taak van de Chinese hoofden om de regering en de maatschappij te 

dienen. De meeste officieren waren peranakans, die Maleis spraken. Af en toe slaagde 

een nieuwkomer erin een functie te bekleden binnen het officierschap.
4
 Het laagst op de 

ladder van deze hiërarchie was de wijkmeester, die overigens geen officier was, daarna 

volgden de luitenants, de kapiteins en de majoor. De eerste majoor der Chinezen van 

Semarang (1829) was Tan Tiang Tjhing, die in 1809 tot luitenant benoemd was en in 

1811 tot Kapitein.
5
 Soerabaia en Batavia kregen respectievelijk in 1834 en 1837 hun 

eerste majoor der Chinezen. Volgens de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1917) 

placht men van Chinese „officieren‟ te spreken en de Chinese hoofden met militair-

klinkende rangen te betitelen vanwege de overeenkomst in klank tussen de Borneo-

Chinese titel „kapitan‟ en het Nederlandse woord „kapitein‟.
6
 Dit klopt mijns inziens niet, 

want de eerste kapitein der Chinezen in Batavia, So Bingkong, werd meer dan een eeuw 

eerder benoemd dan de eerste kapitein op Borneo. 

In het midden van de negentiende eeuw had bijna iedere stad op Java zijn eigen 

Chinese hoofdmannen, vaak de hele hiërarchie van majoor, kapitein en luitenant. Er 

waren altijd wijkmeesters om de officieren bij te staan. Chinese officieren voerden vele 

specifieke taken uit. Ze hielden de burgerlijke stand van de Chinezen bij, inden het 

                                                 
1 Hoofdgeld: belasting of schatting per hoofd of van ieder hoofd van een gezin, zonder te letten op de draagkracht. De 

Chinezen waren de enige bevolkingsgroep die verplicht was om hoofdgeld voor hun verblijf in Batavia te betalen. 

Lohanda 1994, pag. 12. Het hoofdgeld was de eerste belasting (vanaf 9 oktober 1620) die de Chinezen in Batavia 

moesten betalen. In ruil daarvoor waren zij vrijgesteld van de schutterijen. Dat was ook voordelig voor de 

Nederlanders. Lohanda 1994, pag. 175. 
2 Lohanda 1994, pag. 12-13. 
3 Coppel 1976, pag. 22-23. 
4 Een van die nieuwkomers is Oei Tjie Sien, de vader van de suikerkoning Oei Tiong Ham. Hij was de zesde zoon uit 

een landbouwersgezin, maar had een klassieke Confuciaanse opvoeding genoten. Waarschijnlijk was het die opvoeding 

die hem boven het gros van de immigranten deed uitsteken en maakte dat hij geaccepteerd werd in peranakan-kringen. 

Dick 1993, pag. 273. 
5 Liem 2004, pag. 90, 96, 116. Zie de foto van het gedenkbord op de volgende pagina. 
6 ENI Deel 1 1917. 
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hoofdgeld en de boetes en gaven vergunningen uit. Ze hadden geen rechtsprekende en 

wetgevende bevoegdheid
7
 maar adviseerden de koloniale rechtbank omtrent het karakter 

van de Chinese getuigen en verdachten. In het algemeen waren zij aangesteld om rust en 

orde te bewaren onder de Chinezen en onruststokers bij de koloniale regering te 

rapporteren. „They were a buffer between the Chinese population and Java‟s white rulers, 

and their power was considerable‟, vat de Amerikaanse historicus James Rush zijn uitleg 

over de Chinese officieren samen.
8
 

 

 
 

Ter gelegenheid van een benoeming tot Chinees officier werden gedenkborden vervaardigd. Deze werden 

geplaatst in de bidhuizen of kelentengs, meestal van de clan waartoe de betreffende officier behoorde. De 

Nederlandstalige titel staat in Chinese tekens op het bord geschilderd.9 

 

4.3.2. Historische achtergrond 

 

De Chinese pachters 
Een belangrijke taak van de Chinese hoofden was, zoals reeds het geval was bij de 

aanstelling van Bencon, het innen van belastingen van hun eigen volk. Later breidden die 

taken zich uit en bleef de doelgroep niet beperkt tot alleen Chinezen. Om de opbrengsten 

te maximaliseren, voerde de regering het pachtsysteem in. Er zijn enkele theorieën over 

het ontstaan van het pachtsysteem zoals dat in Oost-Indië en later in Nederlands-Indië 

toegepast werd. Volgens de Nieuw-Zeelandse in Zuidoost-Azië gespecialiseerde 

                                                 
7 ENI Deel 1 1917, pag. 287. 
8 Rush 1983, pag. 54. 
9 Dit gedenkbord is gemaakt ter gelegenheid van de benoeming van Tan Tiang Tjhing tot Kapitein in 1811. Het staat in 

de kelenteng Wie Hwie Kiong, de tempel van de Tan-clan in Semarang. 
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historicus Anthony Reid moesten J.P. Coen en andere Nederlandse ambtenaren op de 

hoogte zijn geweest van een geavanceerd type van pachtsysteem in hun eigen streken. 

Het pachtsysteem was goed ontwikkeld in laat middeleeuws Europa. In het zestiende-

eeuwse Nederland werden de belangrijkste belastingen verpacht aan de hoogste bieder op 

jaarlijkse veilingen. Voordat het pachtsysteem in de Maleise wereld geïntroduceerd werd, 

bestond het systeem er zeker niet – er was geen woord voor. Het Nederlandse woord voor 

een gehuurd monopolierecht, „pacht‟, werd vermaleist en verjavaanst tot respectievelijk 

pajak en pajeg. Het laatste woord bestond reeds in het Javaans, maar had een totaal 

andere betekenis (stand, opstelling).
10

 Het werd waarschijnlijk gekozen vanwege de 

gelijkluidende uitspraak, maar het kreeg de Nederlandse betekenis opgeplakt.
11

  

De Chinezen waren bij uitstek geschikt als pachters. Ze waren groot in aantal, door 

hun handelscontacten hadden ze een goed georganiseerd netwerk, en ze hadden de kennis 

en het nodige kapitaal. Ze boden grote voordelen ten opzichte van inlandse hoofden, die 

een onzekere controle hadden over grensstreken en altijd geld nodig hadden. Bovendien 

vormden de Chinezen in het algemeen geen militaire bedreiging. Chinezen waren altijd, 

zoals J.P. Coen opmerkte, „een industrieus, naarstig maar ongewapend volk, van hetwelk 

niets te vreezen was‟.
12

 In dit subhoofdstuk zal overigens blijken dat niet iedereen vond 

dat er niets te vrezen was van de Chinezen. Omgekeerd beseften de Chinezen dat het 

Europees bewind hun enerzijds betrekkelijke zekerheid van eigendom bood en anderzijds 

de mogelijkheid ongeassimileerd te blijven.
13

 J.P. Coen was er vlug bij om So Bingkong, 

die hij enkele maanden na de oprichting van Batavia, en wel op 11 oktober 1619,
14

 tot 

eerste kapitein der Chinezen van Batavia had benoemd, te machtigen tot het recht 

handelswaar te wegen, met commissie. In 1626 won So Bingkong het recht de officiële 

waag te beheren. Daarna volgden in snel tempo andere pachten.
15

 Tegen 1644 hadden de 

Chinezen contracten voor zeventien van de eenentwintig pachten, waaronder die voor 

dobbelen, markten en wajangspelen.
16

 

Tot 1652 vonden de jaarlijkse veilingen van de staatspachten plaats op 

nieuwjaarsdag in het huis van de kapitein-Chinees.
17

 Het principe was bij alle pachten 

hezelfde. De pachter huurde voor een bepaalde periode van de staat het alleenrecht om 

een belasting te heffen, producten te verkopen of diensten te verlenen. Wat hij daarboven 

kreeg mocht hij voor zichzelf houden.  

Van alle pachten was de opiumpacht de meest lucratieve. Toen de Nederlanders de 

kust van Java bereikten aan het einde van de zestiende eeuw, was opium reeds een 

belangrijk regionaal handelsartikel. In 1677 kreeg de VOC dankzij een verdrag met 

Koning Amangkurat II het monopolie over de invoer van opium naar Mataram en over de 

distributie.
18

 Volgens de berekeningen van Jean Chretien Baud, Minister van Koloniën 

van 1840 tot 1848,
19

 voerde de VOC officieel tussen 1619 en 1799 een gemiddelde van 

                                                 
10 Reid 1993, pag. 74. 
11 'Pajak' betekent in hedendaags Indonesisch 'belasting'. 
12 Geciteerd in Fromberg 1911, pag. 2. 
13 Reid 1993, pag. 74. 
14 Lohanda 1994, pag. 65. 
15 Reid 1993, 74-75. 
16 Chinese wayang of Chinees theater. 
17 Blussé 1986, pag. 82. 
18 Rush 1990, pag. 26. 
19 Jean Chretien Baud was eerst gouverneur-generaal ad interim (1833-1836) na Van den Bosch, de ontwerper van het 

Cultuurstelsel, en daarna Minister van Koloniën. 
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56.000 kilogram ruwe opium in naar Java. De werkelijke hoeveelheid zal veel hoger zijn 

geweest, want de kustlijn van Java leende zich uitstekend voor smokkel en de bewaking 

was miniem.
20

 In 1747 nam de VOC de eerste proef met de opiumpacht op Java: toen 

werd het exclusieve recht om opium te bereiden en in het klein te verkopen verpacht aan 

de kapitein der Chinezen Lim Beeng Kang en ontstonden de eerste opiumkitten.
21

 De 

opiumpacht werd in 1806 officieel ingevoerd.
22

 

Volgens James Rush, schrijver van het bekende boek Opium to Java: revenue 

farming and Chinese enterprise in colonial Indonesia, 1860-1910 (1990) was in de 

negentiende eeuw het gebruik van opium een normale zaak, zowel in steden als op het 

platteland. Bij de Javaanse aristocratie was het aanbieden van opium reeds lange tijd een 

teken van gastvrijheid en sociaal leven. Mannen kregen in Midden-Java opium 

aangeboden op festiviteiten.
23

 Gedurende de Java-oorlog (1825-1830) werden vele van 

Diponegoro‟s soldaten ziek toen de toevoer van opium onderbroken werd.
24

 De Java-

oorlog was voor de opiumhandel zeer winstgevend omdat het Javaanse leger de beste 

afnemer bleek.
25

 Onder de Chinezen was opium als genotsmiddel zeer populair. Het was 

een grote eer als men als gast van een rijke Chinees uitgenodigd werd mee opium te 

gebruiken. Individueel vond men onder de Chinezen de ergste verslaafden. In zijn geheel 

echter was het gebruik bij de Javanen kwantitatief veel groter.
26

 Javanen leden vaak aan 

allerlei chronische ziekten, omdat de hygiëne van het milieu waarin ze leefden te wensen 

overliet. Er waren veel te weinig artsen om de bevolking te helpen, terwijl ook de 

medicijnmannen de zieken niet konden genezen met traditionele middelen.
27

 Er werd dus 

naar opium gegrepen, dat werd gebruikt als pijnstiller en als een soort wondermiddel 

tegen hoest, diarree en dysenterie, of gewoon als „obat tjape‟.
28

 Een kleine hoeveelheid 

opium maakte het alledaagse leven draaglijker, en de grote meerderheid van de Javaanse 

opiumverbruikers ontsnapten aan ernstige verslaving; ze waren daar simpelweg te arm 

voor.
29

 

De veiling voor de opiumpacht werd gehouden in de pendapa van de regent.
30

 Het 

was een belangrijke gebeurtenis waarop velerlei dignitarissen van de residentie aanwezig 

waren. Het volk stroomde toe om naar de rijke en invloedrijke gasten te kijken. De 

resident zelf, die de Nederlandse regering vertegenwoordigde en de veiling voorzat, 

arriveerde als laatste, waarschijnlijk hield een bediende eerbiedig de gouden pajong 

boven zijn hoofd.
31

 Er stond veel op het spel. Voor de resident was een hoge pachtschat 

                                                 
20 Rush 1990, pag. 26-27. 
21 Vanvugt 1985, pag. 95. 
22 Diehl 1993, pag. 207. 
23 Rush 1990, pag. 30. 
24 Rush 1990, pag. 27. 
25 Vanvugt 1985, pag. 161. 
26 Rush 1990, pag. 29. 
27 Rush 1990, pag. 34. 
28 Rush 1990, pag. 33. Tjape (hedendaags Indonesisch: capek): vermoeidheid, obat tjape is dus een middel tegen 

vermoeidheid, een stimulans. 
29 Rush 1990, pag. 39. 
30 Rush 1990, pag. 43. Pendapa of pendopo: voorgalerij,  open gebouw (bijv. voor samenkomsten) vóór het huis van 

een hoofd van bestuur e.d. In Baboe Dalima, Perelaer 1886, wordt verteld dat de opiumverpachting in het 

residentiehuis wordt gehouden. 
31 Rush 1990, pag. 43. Pajong: zonnescherm of paraplu. De gewoonte, overgenomen van de Javaanse adel, om de 

resident en zelfs de assistent-resident een pajong boven het hoofd te houden vond Raden Ajeng Kartini, dochter van de 

regent van Jepara en een voorloper van het Indonesische feminisme, belachelijk. 'Ik moest me op mijne lippen bijten, 

om het niet uit te schateren, toen ik onlangs op reis zijnde, een assistent-resident van zijn kantoor naar zijn woning zag 
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een bewijs van zijn succes in het besturen van de residentie. Hij kon er zelfs met een 

medaille voor beloond worden door het Nederlandse gouvernement. Voor de Chinese 

bieders betekende een positieve uitkomst de controle over de meest lucratieve van de 

staatspachten. De succesvolle pachter kon tevens rekenen op het patronaat en prestige dat 

gepaard ging met zijn bevoegdheid. Slechts de allerrijkste handelaren konden meebieden 

omdat de pachtschat zeer hoog was. Daarom noemden de Chinezen de opiumpachtveiling 

peperangan antara raja-raja, „de oorlog tussen de vorsten‟.
32

 In ruil daarvoor kreeg de 

pachter het exclusieve recht om staatsopium te distribueren en te verkopen in een bepaald 

pachtterritorium, meestal de hele residentie. Vaak werden pachtkongsi's gevormd, dat 

waren verenigingen van een aantal leden die samen de financiële verantwoordelijkheid 

voor de pacht droegen en de opbrengsten deelden.
33

 Meteen na de afsluiting van de 

veiling deelde de resident de uitkomst mee aan de Directeur van Financiën in Batavia. 

Als de resultaten uit alle residenties binnen waren, stuurde de gouverneur-generaal ze 

door naar Den Haag.
34

 

Nagenoeg alle opiumpachters waren Chinese officieren, van wie de majoor der 

Chinezen de machtigste was. Ze investeerden kapitaal in meerdere ondernemingen, 

waaronder de opiumpacht. Het beheer van de opiumpacht lieten ze over aan een of 

meerdere gemachtigden, de kuasa pacht genoemd. Deze gemachtigden hadden toezicht 

op de dagelijkse verrichtingen van de onderneming. De eerste daarvan was het bereiden 

van tjandoe en tiké.
35

 Nog belangrijker was het verkopen van de opium aan de 

verbruikers. De opium werd op allerlei manieren aan de man (en de vrouw) gebracht. De 

in de literatuur best bekende verkooppunten waren de opiumkitten. Deze varieerden van 

exclusieve Chinese opiumclubs tot kleine bamboehutjes.
36

 

Iedere opiumpachter had zijn mata-mata, spionnen. Hun taak was het beveiligen 

van het monopolie van de pachter. Deze mata-mata konden van alles zijn, zowel 

politieagenten als misdadigers en alles wat daartussen lag. Ze werden gekozen op grond 

van hun kennis van de streek, hun vernuft en hun bekwaamheid in silat, de Javaanse 

gevechtskunst. De meeste mata-mata waren Javanen. Ze waren onmisbaar voor de 

pachter, en werkten vaak nauw samen met de plaatselijke inlandse ambtenaren om 

verdachte smokkelaars op te sporen en bewijsmateriaal tegen hen te verzamelen voor het 

gerecht. Vaak traden ze echter op als afpersers en gebruikten ze een valse opiumcontrole, 

waarbij zogenaamd smokkelopium werd gevonden in iemands woning, om vijanden van 

de pachter of zijn kuasa pacht in de val te laten lopen of uit de weg te ruimen.
37

 De mata-

                                                                                                                                                  
gaan onder de schaduw van een gouden zonnescherm, die zijn oppasser boven zijn edel hoofd open hield. 't Was toch 

zoo'n dwaze vertooning! O, goedheid, wist gij maar, hoe de menigte, die nu eerbiedig voor de schitterende 

zonnescherm terzijde wijkt, u straks achter uwen rug uitlacht.' Kartini 1923, pag. 34-35.  
32 De pachtschat voor Semarang bedroeg in 1881 ƒ 26 miljoen. Rush 1990, pag. 44. Waarschijnlijk is dit een typfout en 

moet er ƒ 2,6 miljoen staan, want de zin daarna luidt: 'Nog hoger in latere jaren, maar zelfs in het begin van de eeuw 

bereikte de pachtschat een miljoen gulden.' In Baboe Dalima bedroeg de pachtschat die de opiumpachter betaalde in 

Santjoemeh (waarmee Semarang bedoeld werd) twee miljoen gulden. Perelaer 1886 deel 2, pag. 301. 
33 Rush 1990, pag. 46. 
34 Rush 1990, pag. 44-45. 
35 Tjandoe is gezuiverde opium; tiké werd gemaakt van cakat (een minder sterk soort opium uit Turkije) en 

fijngesneden bladeren van de awar-awar (Ficus septica). Tiké werd het meest gebruikt door de Javaanse bevolking 

vanwege de lagere prijs. Rush 1990, pag. 52-55. 
36 Rush 1990, pag. 59. 
37 Rush 1990, pag. 62 en 117. Over deze slinkse manier, door pachters aangewend, om af te rekenen met hun vijanden 

wordt ruimschoots verteld in de bellettrie.  
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mata in Baboe Dalima (Perelaer 1886) en andere romans maken veelvuldig gebruik van 

dit trucje. 

Het stelsel van de grote pachtpercelen, vaak samenvallend met de residenties, was 

zeer winstgevend voor de regering. Toch was deze nog niet tevreden. De commissaris-

generaal bood het opiumcontract onderhands aan de toen noodlijdende Nederlandse 

Handel-Maatschappij aan. Zo werd met ingang van 1 januari 1827 de opiumpacht van 

Java en Madura voor drie jaar aan de Maatschappij afgestaan.
38

 Alleen de NHM mocht 

opium invoeren; zij had de hele opiumhandel in haar macht. In die eerste drie jaar maakte 

de NHM een winst van een half miljoen gulden per jaar.
39

 Hoewel de Maatschappij in 

haar officiële stukken soms vermeldde dat zij het gebruik van opium beschouwde als 

„verwoestend voor de zedelijkheid, werkzaamheid en vermenigvuldiging van de 

bevolking‟, nam ze in 1830 opnieuw de opdracht aan om de opiumpacht voor de 

komende drie jaar te regelen.
40

 Enkele residenties bleven gesloten voor de opiumpacht, 

waaronder de Preanger in West-Java. Officieel gebeurde dit om de bevolking tegen 

opiummisbruik te beschermen, maar in werkelijkheid was het verbod volgens de 

onderzoeker Ewald Vanvugt bedoeld om de koffiehandel met de Chinezen te weren. De 

Preanger moest opiumvrij blijven, vanwege de vrees voor smokkel in koffie. Wanneer de 

inheemse bevolking aan opium verslaafd zou raken, zou zij geneigd zijn clandestien 

koffie te ruilen voor opium, en dat was niet in het voordeel van de regering. De regenten 

steunden het opiumverbod, want van de zwarthandel in koffie ontvingen zij geen 

provisie.
41

  

De opiumpacht was, zoals James Rush die beschrijft in Opium to Java, geen 

simpele onderneming.
42

 De officiële opiumaandelen voor de pachters waren gewoonlijk 

onvoldoende om aan de vraag op de markt te voldoen, bovendien waren ze kostbaar. 

Daarom vulden veel opiumpachters hun officiële opium aan met „onofficieel‟ opium. Een 

succesvolle pachter moest ofwel de competitie van clandestiene verkopers in zijn district 

onderdrukken (dat was de taak van zijn mata-mata) of eraan tegemoet komen door zelf 

goedkopere opium te produceren, dus door zelf opiumsmokkelaar te worden. 

Opiumpachters wendden in de regel beide manieren aan. Dat zien we in de verhalen van 

J.W. Young. 

 

De val van de pachters 
Gedurende de negentiende eeuw werd de koloniale staat steeds sterker en zijn macht en 

invloed steeds groter, vooral na de Java-oorlog (1825-1830). Het duurde niet lang tot het 

opiumpachtsysteem ter discussie werd gesteld. Kritiek op de opiumpacht was niet nieuw 

– volgens Vanvugt werd die reeds uitgedrukt door Dirk van Hoogendorp, die onder meer 

gouverneur van Oost-Java was, in zijn Berigt van den tegenwoordigen toestand der 

Bataafsche Bezittingen in Oost-Indien en den handel op dezelve (1799), waarin hij 

betoogde dat „de opiumhandel een van de nadeligste en schadelijkste zaken was, die het 

                                                 
38 Vanvugt 1985, pag. 159. 
39 Vanvugt 1985, pag. 161. 
40 Vanvugt 1985, pag. 165. 
41 Vanvugt 1985, pag. 153. Zie ook Diehl 1993, pag. 212: „some isolated and generally mountainous areas [were] 

declared prohibited to opium. The most important of these were the Priangan regencies, from which since 1824 Chinese 

had been debarred, not so much from fear hat the opium habit would spread, but to prevent them from smuggling 

coffee.‟ 
42 Rush 1990, pag. 64. 
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toenmalig bestuur van Oost-Indië onteerden‟.
43

 Maar terwijl de opiumpacht voorheen 

gezien werd als aspect van een traditionele samenwerking tussen Nederlanders, inlandse 

hoofden en Chinezen, werd de opiumhandel thans beschouwd in een ander, kwalijker, 

licht. De regering was veel beter geïnformeerd dan voorheen over de financiën van de 

kolonie dankzij de publicatie van de jaarlijkse Koloniale Verslagen (vanaf 1849) en door 

de Comptabiliteitswet van 1864. Krachtens deze wet moesten de koloniale begrotingen 

eerst goedgekeurd worden door het Nederlandse parlement.
44

 Toch kon er geen einde 

gemaakt worden aan het pachtsysteem, omdat de koloniale regering daar nog te sterk van 

afhankelijk was.  

In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de Nederlandse regering een 

toenemend negatieve houding aan ten opzichte van de Chinezen in het algemeen. De 

ambtenarij had veel meer oog voor de gerapporteerde excessen als gevolg van de speciale 

status van bepaalde Chinezen – Chinese pachters en hun medewerkers bijvoorbeeld 

waren vrijgesteld van het voeren van een pas binnen de residentie en genoten dus meer 

bewegingsvrijheid dan andere Chinezen
45

 – dan voor de belangrijke inbreng van de 

Chinezen in eerdere jaren. Voor de gemiddelde bestuursambtenaar waren Chinezen bijna 

per definitie parasitaire elementen, uitzuigers van de inheemse bevolking.  

In de periode tussen 1880-1890 was er een opvallende stijging te zien van de 

pachtopbrengsten. Dit kwam door drie factoren: een verhoging van de pachtschattten 

voor het slachten van vee, een hernieuwde invoer van de pandhuispacht in 1880 (na een 

onderbreking vanaf 1870) en een verhoging van de pachtopbrengsten van de 

Buitenbezittingen, waaronder die van de plantages in Sumatra‟s Oostkust.
46

 In deze 

periode vielen de economische activiteiten van de Chinezen nog meer in het oog en 

werden de Chinezen ervan beschuldigd een gevaar te zijn voor de welvaart van de 

inheemse bevolking.
47

  

De Nederlanders zagen de Chinezen als serieuze mededingers naar de macht. Deze 

vrees vond zijn uiting in allerlei „bijnamen‟ die er niet om logen. De jurist C.W. 

Margadant noemde de Chinezen „een kanker‟, „gespuis‟ en „hyena‟s‟. De Directeur van 

onderwijs, eredienst en nijverheid H.J. Abendanon sprak honend over „het edele genus 

Vreemde Oosterlingen‟ die „den inlander tot een prooi hunner hebzucht maakten‟, als 

„ware roofvogels‟.
48

 „Er waren ambtenaren die zich inbeeldden dat plagen van Chineezen 

beschermen van den inlander was‟, aldus P.H. Fromberg, die lid van de Raad van Justitie 

was en voorzitter van de Landraden in verscheidene steden.
49

 

In 1892 liet de Minister van Koloniën Willem Karel Baron van Dedem een 

grootschalig onderzoek uitvoeren naar de economische positie van de Vreemde 

Oosterlingen op Java en Madura. W.P. Groeneveldt, die de taak op zich nam, was een 
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expert op het gebied van de Chinese taal. Zowel Van Dedem als Groeneveldt richtten 

zich in eerste instantie op de zogenaamde Opium Kwestie, maar later zette Groeneveldt 

uiteen dat het vooral de bedoeling was om na te gaan wat de gevolgen waren van de 

aanwezigheid van de Chinezen in de kolonie en de impact daarvan op de inheemse 

bevolking. Hij onderkende het overheersend negatieve beeld van de Chinezen en de 

Arabieren bij de Europeanen. Dat zag hij voornamelijk als een teken van onwetendheid. 

De publieke opinie was volgens hem vaak gebaseerd op onnauwkeurige generalisaties die 

voortsproten uit vervorming en vooroordelen. Groeneveldt refereerde ook expliciet aan 

de herhaalde uitingen van afgunst en raciale haat, waardoor het vele goede dat de beide 

bevolkingsgroepen deden, onopgemerkt bleef. Door zijn benoeming als lid van de Raad 

van Indië moest Groeneveldt zijn taak afbreken. Het onderzoek werd afgerond door F. 

Fokkens, die het uiteindelijke rapport schreef, dat in 1894 klaar was. Het rapport werd 

echter door het Gouvernement terzijde gelegd en aan Fokkens‟ voorstellen werd geen 

gevolg gegeven. Volgens de onderzoeker Alexander Claver deed de onverschilligheid 

waarmee op het rapport werd gereageerd geen recht aan Fokkens‟ uitermate 

gedetailleerde verslag over de bijdrage die de Chinezen, Arabieren en andere Vreemde 

Oosterlingen aan de economie van Java en Madura geleverd hadden. Uit het verslag blijkt 

de erkenning dat de Vreemde Oosterlingen een sleutelpositie innamen in de economische 

structuur van de kolonie. Van tijd tot tijd moesten hun handelsactiviteiten zelfs 

gestimuleerd worden om te voorkomen dat de economie tot stilstand zou komen. Toch 

was de algemene opinie dat deze activiteiten beperkt moesten worden. Alleen, niet 

iedereen was het eens over de manier waarop dat zou moeten gebeuren.
50

 

Uit het onderzoek bleek dat in de jaren 1888 en 1889 de koopkracht van het volk 

drastisch daalde en dat alle pachten, inzonderlijk de opiumpacht, daaronder leden. De 

opiumpachters kampten met enorme verliezen, de Chinese pachter had het vertrouwen 

van het Gouvernement verloren.
51

 Publieke sinofobische aanvallen op de opiumpachters 

versnelden de val van het pachtsysteem. Bendes bandieten, kecu genoemd (in de spelling 

van die tijd kètjoe; zie later in dit subhoofdstuk) maakten het platteland en de steden 

onveilig. „More and more, the Chinese became the perfect scapegoat in order to 

rationalize the pressures caused by the mid-decade depression‟, aldus Claver.
52

 De 

toestand werd nog verergerd door een stroom van arme Chinese immigranten, die het 

geloof in het „Gele Gevaar‟ bij het Europese deel van de bevolking scheen te 

bevestigen.
53

 De nieuwkomers werden niet opgenomen in de bestaande Chinese 

peranakan-samenleving en zorgden voor nieuwe problemen.
54

 

Zo vormden de jaren 1880-1900 een cruciale periode in de verhouding tussen de 

Chinezen, met name de peranakan-Chinezen (de Chinezen die in Indië waren geboren), 

en de Nederlands-Indische regering. Bij de koloniale regering waren grootse 

hervormingen aan de gang. De voornaamste elementen daarvan waren een groeiende 

administratieve scheiding van het moederland Nederland, een administratie met een 

structuur die complexer maar tegelijkertijd ook duidelijker werd, en ten slotte een 

groeiende gevoeligheid voor de kwesties van burgerrecht en democratie. Dit had ten 

eerste voor gevolg dat de koloniale bureaucratie uitgebreid werd. De uitbreidingen 
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vereisten westers-opgeleide administratieve krachten en in deze context paste niet langer 

het oude systeem van de aanwending van lokale Chinese gemeenschappen, geleid door 

hun eigen officieren. Ten tweede riep het schuldgevoel van de kolonialen een humanitaire 

actie in het leven ter bescherming van de inlandse bevolking in de vorm van de ethische 

politiek. Het werd „mode‟ om, in plaats van de vinger naar zichzelf te wijzen, de schuld te 

schuiven op degenen die reeds eeuwenlang, eerst door de VOC en daarna door de 

koloniale regering, toen deze de middelen daartoe nog niet hadden, gebruikt werden om 

bij de bevolking belastingen te innen en er koopwaar aan kwijt te raken: de Chinezen. De 

Chinezen werden altijd alleen geduld omdat zij de kloof tussen Europeanen en inheemsen 

overbrugden, maar nu werden ze zelfs niet langer gebruikt als buffer. Ze werden 

zondebok, aldus jurist en Indonesië-kenner W.F. Wertheim.
55

  

In de laatste decennia van de negentiende eeuw was ook de controle over de 

opiumsmokkel, die de opbrengst van de opiumondernemingen sterk verminderde, beter 

dan voorheen dankzij Charles TeMechelen, die in 1882 benoemd werd als assistent-

resident van het smokkelnest Juwana. Hij was de zoon van een Nederlandse tabaksplanter 

en zijn Chinees-Javaanse vrouw, en een hartstochtelijk jager.
56

 Bij de regering diende hij 

een verzoek in voor een groot aantal boten om de kusten te patrouilleren, hetgeen hem 

verleend werd.
57

 TeMechelen werkte samen met een aantal opiumpachters, die hun eigen 

boten met TeMechelens vloot lieten meepatrouilleren. De boten van de opiumpachters 

waren bemand door personeel van de opiumonderneming, maar hadden ook een team van 

TeMechelens kustpolitie aan boord. Later zou TeMechelen het succes van de 

antismokkelvloot toeschrijven niet aan de magere fondsen van Batavia, maar aan de 

financiële bijdrage – vijf keer zoveel als die van de overheid –  van Ho Yam Lo, de 

opiumpachter van Jepara.
58

 Aan de anti-Chinese sentimenten van die tijd deed 

TeMechelen niet mee. Hij hield vol dat mensen als Ho Yam Lo slachtoffer waren van een 

„pernicieuze inclinatie‟ om alle opiumpachters te stereotyperen als gewetenloze 

profiteurs.
59

 

De reeds genoemde Baron van Dedem was een van de personen die het onderwerp 

van opium en de opiumpachten opwierp als het belangrijkste vraagstuk in het koloniale 

beleid. Hij was ervan overtuigd dat de koloniale regering niet op de hoogte was van de 

slechte gevolgen van opiumgebruik. Van Dedem was volgens Rush echter geen 

bedreiging voor de opiumpacht of de opiumgebruikers.
60

 Belangrijker in de strijd tegen 

opium was TeMechelens verslag, en vooral de bijdragen van individuele opposanten 

tegen opium. Rush noemt in dat verband Michaël Théophile Hubert Perelaer, Pieter 

Brooshooft en Dr. Isaac Groneman. Perelaer en Groneman schreven romans, artikelen en 

brieven om hun strijd tegen opium in woord te brengen. Groneman publiceerde veel van 

zijn artikelen in het Semarangse dagblad De Locomotief. Daarvan was Pieter Brooshooft 

sinds 1887 hoofdredacteur. Later in hetzelfde jaar richtte Brooshooft een petitie, getekend 
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door 1255 personen, aan twaalf prominente Nederlandse politici. Er was een pamflet aan 

toegevoegd, Memorie over den toestand in Indië, waarin Brooshooft een venijnige aanval 

deed op de opiumpacht. Hij stelde een totale afschaffing van de opiumpacht voor.
61

 

De uiteindelijke val van de opiumpacht en de opiumpachters werd veroorzaakt door 

allerlei omstandigheden, niet in het minst door onenigheid tussen de gevestigde pachters 

van de peranakan elite, meestal Fujianezen, en de nieuwkomers, waarvan de meeste 

Hakka's waren. De peranakans weigerden de laatsten toegang te verlenen tot de streken 

waar zij de macht over hadden als handelaren, hetgeen op protest stuitte bij de 

nieuwkomers, af en toe met dodelijke gevolgen. De afbrokkeling van de peranakan-

structuur kwam duidelijk aan het licht en verzwakte de positie van de Cabang Atas,
62

 

zoals de elite peranakan-Chinezen genoemd werden, tegenover de Nederlanders en de 

peranakan gemeenschap. De teloorgang van het Chinese officierschap had hier veel mee 

te maken en was een gevolg van de opkomst van het Chinees nationalisme en van het 

onderwijs in het Chinees. De officieren, meestal peranakans, waren het Chinees 

nauwelijks machtig. Ook als ze Chinees spraken, was het Fujians en niet Hakka of 

Kantonees, wat de taal was van een stijgend percentage van de nieuwkomers. Hun gebrek 

aan kennis van het Chinees maakte hun ambt niet alleen overbodig, maar ze maakten zich 

daardoor ook belachelijk als leiders van een Chinese gemeenschap, vooral in het licht van 

het groeiende Chinees nationalisme, waarmee de officieren zich niet voldoende konden 

identificeren. Zij werden integendeel geïdentificeerd met de Nederlanders, wat hun 

prestige bij de Chinese gemeenschap niet ten goede kwam.  

De regering deed nog pogingen om het officierschap te handhaven door de 

officieren allerlei faciliteiten te bieden, bijvoorbeeld vrijstelling van het passen- en 

wijkenstelsel, immuniteit bij berechting voor de politierol en toestemming voor hun 

kinderen om de Europese lagere scholen te bezoeken. De officieren kregen ook een 

officieel uniform. Deze maatregelen zorgden er echter juist voor dat de officieren nog 

meer vervreemd raakten van de rest van de Chinezen.
63

  

De laatste opiumpachter was Oei Tiong Ham, oudste zoon van nieuwkomer Oei 

Tjie Sien, die naar Indië kwam om de Taiping-opstand te ontvluchten. De familie 

vestigde zich in Semarang. Hoewel Oei Tiong Ham niet te moeite nam Nederlands te 

leren – hij kreeg onderwijs op een lokale Chinese school en leerde Maleis, de lingua 

franca van de Indisch-Chinese handelaars – werd hij door het Gouvernement op 25-jarige 

leeftijd benoemd tot kapitein der Chinezen. Zijn verzoek, twee jaar eerder, aan de 

koloniale regering om (als eerste van de Chinezen) westerse kleding te mogen dragen en 

in zijn grote landhuis buiten de Chinese wijk te mogen wonen was daar waarschijnlijk 

niet vreemd aan; hij gaf daarmee aan dat hij moderne ideeën had. In datzelfde jaar (1889) 

verwierf hij de opiumpachten voor Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Kedu en Surabaya. 

Door verstandige investaties en winstgevende speculaties wist hij bankroet te vermijden. 

Het kapitaal dat hij verkreeg van de opiumpacht investeerde hij in andere 

handelsactiviteiten en -bedrijven. „He never became a prisoner of the farm system and its 
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web of patronage and loyalties. He exploited the system but ultimately transcended it‟, 

schrijft de Australische econoom-historicus Howard Dick over Oei Tiong Ham.
64

 

 

De opiumregie 
Er werd beslist dat een opiumregie wenselijk was. Immers, volgens de Anti-Opiumbond: 

„Algemeen wordt erkend, dat [de Chinese pachter] de bevolking uitmergelt en de 

Regering bedriegt. Door zijn bestaan komen tal van ongerechtigheden voor, die met zijn 

verwijdering zullen moeten verdwijnen. De Staat heeft het recht om op deze enig 

mogelijke manier een ellendige toestand te verbeteren, de bevolking voor een wisse 

ondergang te redden, de zedelijkheid te bevorderen, en de Javaan te onttrekken aan de 

noodlottige invloed van de pachter.‟ En zo, merkt Vanvugt op, „werden de Chinese 

pachters opnieuw aangewezen als de wortel van het kwaad‟.
65

 Het stelsel van de 

opiumregie werd aangeprezen omdat er een grotere mogelijkheid bestond om het zedelijk 

doel van de opiumpolitiek te bevorderen. Maar tegelijkertijd werd niet uit het oog 

verloren dat berekeningen aantoonden dat de opiumregie bijna anderhalve keer zo 

voordelig voor de schatkist zou zijn als de opiumpacht.
66

  

 

 
 

Een tjandoewinkel (opiumverkoopplaats) met wettelijk verplicht uithangbord
67

 

 

Het opmerkelijke is dat in de argumentatie voor het oprichten van de opiumregie 

van de Anti-Opiumbond en zijn spreekbuis, de redactie van De Opium-Vloek, niet zozeer 

de nadelen van opiumgebruik voor de bevolking, en dus het doel om de bevolking te 
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beschermen tegen opium, aan de orde kwamen, dan wel de wens (en volgens de redactie 

ook het recht) om de Chinezen te verwijderen omdat die te machtig zouden zijn 

geworden. Daarbij werd Europa als voorbeeld genomen, waar „vreemdelingen die de rust 

en orde dreigen te verstoren‟ ook verwijderd werden. Vanvugt citeert uit De Opium-Vloek 

deel 2 (ca. 1892): „De Chinezen hebben zich op Java verspreid zonder enige belemmering 

en zijn zo‟n grote macht geworden dat men nu wel hoort beweren: “het bestuur is niet 

opgewassen tegen de macht van de Chinezen.” Maar als het waar is dat de Chinezen juist 

door de pachten zo rijk en machtig zijn geworden dat ze een gevaar vormen, is dat alleen 

al niet een voldoende argument om de pachten af te schaffen? De Chinese pachter is 

alleen machtig door de pacht. Schaf de pacht af en hij verliest onmiddellijk zijn macht en 

geleidelijk ook zijn prestige‟.
68

 „Eigenlijk was de overheid er alleen op uit, de 

concurrenten te bestrijden‟, merkt Wertheim terecht op.
69

 

In 1894 werd een proef met de opiumregie gehouden. Tien jaar later was de regie 

op heel Java en Madura ingesteld. Dit gebeurde ook op andere geleidelijk veroverde 

Buitenbezittingen. In 1913 bestond de regie vrijwel over heel Sumatra, en in het oosten 

van de Archipel, in Borneo, Bali, en Lombok.
70

 Sumatra‟s Oostkust, de Riau-eilanden en 

Atjeh waren de laatste regio die opgenomen werden in de opiumregie.
71

 Het eerste 

gebouw waarop de onderworpenen in Atjeh de Nederlandse vlag zagen wapperen, was 

het kantoor van de opiumregie.
72

 Van 1900 tot 1906 werd uit de opiumpacht een winst 

verkregen van 120 miljoen gulden, maar na invoering van de regie stegen de opiumbaten 

in de jaren van 1907 tot 1913 tot ongeveer 135 miljoen gulden.
73

 In de tinmijnen van 

Bangka werd aan de Chinese koelies door de Nederlandse Regering zelfs onder het werk 

opium verstrekt. Koelies die in hun eigen land het schuiven hadden afgeleerd, werden 

onder de Hollandse driekleur (aldus de veelbereisde socialist-parlementariër H.H. van 

Kol die over een reis naar Nederlands-Indië berichtte) daartoe verleid en vielen weer aan 

de opiumduivel ten prooi.
74

 Terwijl de opiumpacht op Bangka in 1904 slechts ƒ 279.000 

had opgebracht, was de nettowinst in 1911, vier jaar nadat de opiumregie er werd 

ingevoerd, met bijna een half miljoen gulden gegroeid tot ƒ 766.360.
75

 De Preanger, die 

voordien was gesloten voor de opiumhandel, werd onder de regie opengesteld.
76

 Men kan 

niet anders dan, net als Wertheim in zijn Voorwoord bij Vanvugts Wettig Opium, 

concluderen: „Er zat dus in de klacht over de gevaren van het opiummisbruik een flinke 

dosis schijnheiligheid‟.
77

 Na de afschaffing van de opiumpacht en de invoering van de 

opiumregie had het vraagstuk blijkbaar zijn betekenis verloren
78

 en verdween de 

opiumzaak vrijwel volledig uit de Nederlandse geschiedenis.
79

 Maar niet helemaal uit de 

Indisch-Nederlandse literatuur. 
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4.3.3.   Kort overzicht van de literatuur 
W.A. van Rees, die we kennen van zijn verhalen over de kongsi-Chinezen in West-

Borneo, heeft in Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen, herinneringen uit de 

loopbaan van een Indisch Officier (1881), meer bepaald in het tweede deel, vanuit het 

oogpunt van een „Indisch soldaat‟ zijn beklag gedaan over de Chinese pachters. Niet 

alleen opiumpachters, maar ook gouvernementspachters die op de passer, de markt, „de 

zwakke Inlanders naar willekeur eenige duiten afpersen‟  beschuldigt hij van „openlijke 

plundering‟.
80

 De journalist J.A. Uilkens klaagt in Indische vertoogen (1885), volgens 

Nieuwenhuys zijn meest betekenisvolle werk,
81

 niet de opiumpacht aan, maar de 

sluikhandel in opium. Daarin staat hij niet alleen. 

Eerder werden twee schrijvers genoemd, M.T.H. Perelaer en I. Groneman. Door 

James Rush wordt Perelaer (1831-1901) beschreven als een gedesillusioneerde gewezen 

Indische militair. Tegen de tijd dat hij begon te schrijven, had het optimisme van zijn 

jeugd plaats gemaakt voor twijfel en cynisme over de blanke heerschappij van Indië. De 

opiumpacht symboliseerde voor hem alles wat verkeerd was. Hij begon zijn campagne 

tegen de opiumpacht in 1884 met een kort exposé over de vergeefse pogingen van een 

plantageondernemer in Semarang om hulp te krijgen van de regering om een illegale 

opiumkit te verwijderen van zijn land. Dit stuk was de voorloper van de roman Baboe 

Dalima (1886), zijn meest bekende werk.
82

 Op het titelblad staat onder Perelaers naam 

„Gepensioneerd Hoofdofficier van het Nederlandsch Indische leger‟. Tijdens zijn 

militaire loopbaan schreef hij fragmenten, aantekeningen en verslagen. Pas na zijn 

repatriëring waagde hij zich aan de beoefening van het literaire genre. Hoewel Perelaer 

tegelijkertijd wilde vermaken en informeren, legde hij de nadruk op het waarheidsgehalte 

van zijn beschrijvingen. Ook in Baboe Dalima verklaart hij verschillende keren met 

nadruk dat hij niet overdrijft als hij zaken beschrijft waarvan hij vermoedt dat ze 

ongeloofwaardig overkomen op de lezer. Na zijn pensionering in 1879 ontpopte hij zich, 

zo schrijft Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische Spiegel,
83

 als vurig Multatuliaan. Met 

Baboe Dalima wilde Perelaer protesteren tegen de opiumpolitiek van de koloniale 

regering en tegen de misbruiken die daarmee gepaard gingen. De onderzoeker Gerard 

Termorshuizen noemt Baboe Dalima een „spraakmakende maar nogal ridicule 

opiumroman‟.
84

 

In het voorwoord van Baboe Dalima vertelt Perelaer dat hij een jaar eerder een 

lezing had gehouden met als onderwerp „De opium in Nederlandsch Indië‟, en dat een 

van de aanwezigen hem voorstelde die lezing op een andere manier te brengen, zodat „die 

woorden, die daar weerklonken hebben, de ooren van velen, van duizenden bereikten‟. 

Perelaer besloot daarop zijn verhaal „in zoo‟n kleed te steken, dat tot voortlezen zoude 

aanmoedigen‟.
85

 Het is een tweedelige roman geworden van bijna 800 bladzijden lang.  

Isaäc Groneman (1832-1912) was praktiserend arts in verschillende steden op Java 

en later zelfs lijfarts van de sultan van Yogyakarta (dat laat hij ook weten op de omslag 

van een van zijn boeken). Hij schreef over allerlei Indische toestanden, maar hij schreef 

niet voor iedereen. Volgens Nieuwenhuys toetste hij allerlei taboes aan zijn normen van 

                                                 
80 Rees 1881a, Deel 2 pag. 21. 
81 Nieuwenhuys 1978, pag. 209. 
82 Rush 1990, pag. 201-202. 
83 Nieuwenhuys 1978, pag. 197. 
84 Termorshuizen 1998, pag. 139. 
85 Perelaer 1886 deel 1, pag. iii-iv. 



Pachters en officieren 

198 

de „redelijk ontwikkelde mens‟.
86

 Groneman heeft in de periode 1880-1900 twee werken 

geschreven waarin de opiumpacht wordt besproken, Vorstenlandsche toestanden, met als 

tweede deel Een kètjoegeschiedenis (1887), en Uit en over Midden-Java, Onuitgegeven 

en uitgegeven Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche 

belangen (1891).  

Over Perelaers en Gronemans werken zegt Rush dat ze de lezer een kijkje gunnen in 

aspecten van het Chinese sociale leven die nergens anders genoteerd staan, maar omdat 

ze geschreven zijn om hun landgenoten amusement te bezorgen of, nog vaker, een 

zedenles te geven, neigen ze naar het extravagante en scandaleuse. Sommige, zoals 

Baboe Dalima en Uit en over Midden-Java „are frankly polemical and reflect sinophobia 

among the Dutch and fears about the Yellow Peril. Yet it is writers like these who also 

tell you what people are wearing, take you along to a wedding or walk you down the 

main street of Chinatown in a provincial capital‟.
87

 Wat dat laatste betreft zou hij ook 

J.W. Young en Justus van Maurik hebben kunnen noemen.  

Terwijl Perelaer en Groneman met grote verontwaardiging de strijd aanbinden tegen 

de opiumpacht, en dus ook tegen de Chinese pachters en de Nederlandse regering, bekijkt 

J.W. Young in „A. Liang-Ko, Opiumsluiken en weldoen‟ (1894) de Chinese samenleving 

van die tijd met een milde, geamuseerde blik als hij vertelt over de opiumpachter A. 

Liang-Ko. Een ander verhaal door Young dat over een opiumpachter gaat is er een in zijn 

Uit de Indo-Chineesche samenleving (1895), „De wraak van den opiumpachter‟. Dit 

verhaal laat zien hoe machtig een opiumpachter is binnen de Chinese gemeenschap,
88

 en 

hoe weinig Europese ambtenaren van die samenleving begrijpen. Het verhaal heeft dan 

ook als moraal: „Wees voorzichtig met Europese ambtenaren. Ze menen het goed, maar 

kennen de Chinezen niet‟. Young (1855-1898) wordt niet genoemd door Rob 

Nieuwenhuys in diens Oost-Indische Spiegel.
89

 Hij was tolk voor het Chinees
90

 en heeft 

over de Chinezen in Indië verschillende werken geschreven, variërend van Het huwelijk 

en de wetgeving hierop in China (1894) tot Bijdrage tot de kennis der Chineesche 

hazard- en kaartspelen (1886).
91

 

Justus van Maurik heeft tijdens zijn reizen door Indië, vastgelegd in Indrukken van 

een "Tòtòk", Indische typen en schetsen (1897) verschillende Chinese officieren ontmoet 

en zelfs een opiumkit bezocht. Hoe deze schrijvende sigarenhandelaar de Chinese 

pachters en officieren schetst, die tot zijn belangrijkste afnemers zullen hebben behoord, 

wordt in 4.3.4.4. nagegaan.  

Na de eeuwwisseling duurt het bijna een halve eeuw tot er in 1946 twee romans 

verschijnen die, de een meer dan de andere, de opiumsmokkel als onderwerp hebben. De 

eerste is Opium-kongsi „De Rode Draak‟, een Indische politieroman van B. Schrauwen. 

Hoofdpersonages zijn twee jongemannen, een Chinees, Tan Que Young, bekender onder 

de naam Jan Tan, en Nono Remrev, taxichauffeur. Nono wordt aangeworven om 

                                                 
86 Nieuwenhuys 1978, pag. 202. 
87 Rush 1991, pag. 15-16. 
88 Claudine Salmon, een Franse sinologe en expert op het gebied van de Chinees-Maleise literatuur, heeft een syair, een 

verhaal in versvorm, geanalyseerd waarin de Chinese auteur zijn kritische visie weergeeft op de opiumpachters. De 

pachters worden in het verhaal niet bij hun (mensen)namen genoemd maar bij dierennamen. Dat laat zien „what a 

peranakan writer could say in spite of the political pressure emanating from the opium farmers, on the one hand, and 

the limits imparted by the censorship of the time, on the other‟. Salmon 1991, pag. 26  
89 Ik ben Alexander Claver dankbaar dat hij mij op het spoor heeft gezet van deze interessante schrijver.  
90 Claver 2006, pag. 150 
91 Zie de online catalogus van de bibliotheek van het KITLV. 
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pakketten opium te bezorgen, zonder precies te beseffen wat hij aan het doen is. In de 

epiloog wordt gezegd dat het boek op een historisch feit is gebaseerd, namelijk de 

liquidatie van de laatste grote opiumsmokkelaarsorganisatie door de Soerabaiase 

opiumrecherche in 1936. Bob Schrauwen had het verhaal al opgeschreven in 1939. Na 

gevangenschap door de Japanners en de repatriëring heeft hij de tekst opnieuw 

geschreven, in de hoop dat mensen belangstelling zouden hebben voor „dit voorloorlogse 

verhaal uit dat verre, mooie land, waarheen spoedig vele Nederlanders zullen trekken om 

in vrede te leven en te werken‟.
92

 

De tweede roman is Halfbloed (1946) van Johan Fabricius. Het hoofdpersonage, 

Boeng, die geportretteerd wordt als iemand met twaalf ambachten en dertien ongelukken, 

wil graag een baan bij de opiumrecherche. Hij verdenkt een rijke Chinees, Tan Tjoen Lin, 

ervan opium te smokkelen. Boengs ex-vriendin is de bijzit van Tan. Later ontdekt Boeng 

dat Tan aan mensensmokkel en meer bepaald aan vrouwensmokkel doet.  

 
4.3.4. Het beeld van de pachters en officieren 

In het volgende gedeelte zullen de belangrijkste literaire prozateksten besproken worden 

en zal er gekeken worden naar het beeld van de Chinese pachters en officieren dat daarin 

geschetst wordt.  

 
4.3.4.1. De aterlingen in Baboe Dalima (M.T.H. Perelaer 1886) 

Het verhaal begint in februari 188* als aan de noordkust van Java twee Chinezen staan te 

wachten op een schip dat smokkelopium aan wal zal brengen. In een prauw die 

vastgelopen is zien ze Ardjan en Baboe Dalima. Laatstgenoemde is de baboe van Anna 

van Gulpendam, de dochter van de resident van Santjoemeh. Ardjan is haar verloofde. De 

twee Chinezen werken voor Lim Ho, de zoon van de opiumpachter Lim Yang Bing. Lim 

Ho is hevig verliefd op Baboe Dalima en had haar eerder laten ontvoeren. Ardjan kon 

haar echter verlossen. Ardjan en Dalima worden vastgebonden, maar Dalima kan zich 

losmaken. Lim Ho wordt woedend als hij dat te weten komt. Hij straft zijn handlangers 

en Ardjan met de hoekoem kamadoog, waarbij ze bewerkt worden met netelbladeren die 

hevige pijnen veroorzaken als ze met de huid in aanraking komen.
93

  

Er ontstaan allerlei intriges tussen de belanghebbende personen. Resident Van 

Gulpendam ziet in de gebeurtenis een kans om van de opiumpachter geld af te trogelen.  

Ardjan wordt van opiumsmokkel verdacht en moet voor de Landraad verschijnen. Anna 

is er zeker van dat Ardjan onschuldig is en roept de hulp in van Karel van Nerekool, het 

jongste lid van de Raad van Justitie, om Ardjan vrij te laten. 

Lim Yang Bing brengt de resident een bezoek. De resident krijgt van hem een 

„snoeperige‟ sigarenkoker cadeau waarin 12 onberispelijk fijne havannasigaren ligen, die 

elk in een bankbiljet van 1000 gulden zijn gewikkeld. Ook krijgt hij een keurig van zilver 

                                                 
92 Schrauwen 1946, pag. 240. 
93 Volgens de verteller is de kamadoog „een vreeselijk gewas in den volsten zin des woords, waarvan de lichtste 

aanraking reeds eene hevige branderige jeuking doet ontstaan, en die als marteltuig gebezigd, den lijder gedurende 

minstens zeven dagen ondragelijke pijnen en verstijving der ledematen, gepaard aan hevige koortsen, doet 

ondervinden‟. Perelaer 1886 deel 1, pag. 38. Ze worden ook wel karbouwenbladeren genoemd. Perelaer 1886 deel 1, 

pag. 181. Waarschijnlijk wordt de plant in het Javaans „kemadoeh‟ genoemd, in het Latijn Laportea: heesters en bomen 

met bladeren die van brandharen voorzien zijn, doch vaak heviger branden dan die van de Europese brandnetel en soms 

tijdelijke verlamming teweegbrengen. ENI, tweede deel, tweede druk, 1918. Een andere „kemadoeh‟ is de Fleurya 

aestuans, een „kruidachtige plant, in de tropen zeer verbreid, een soort van brandnetel, met ongeveer dezelfde werking 

op de huid als de europeesche brandnetel‟. ENI, eerste deel, tweede druk, 1917.  
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vervaardigd theedoosje, dat eveneens met de „voor het gevoel zoo zachte papiertjes‟ is 

bekleed. De pachter vraagt de resident om een goed woordje te doen voor zijn zoon. Lim 

Ho is namelijk aangegeven door de vader van Ardjan omdat hij die had gemarteld.  

Wij maken verder kennis met Singomengolo, een overijverige Javaanse 

„bandoelan‟,
94

 die erin slaagt smokkelopium te vinden in het hutje van Ardjans vader. Die 

wordt meteen gearresteerd.  

Van Nerekool en Anna verklaren elkaar hun liefde. Mevrouw Van Gulpendam geeft 

toestemming voor de relatie, op woorwaarde dat Van Nerekool de Landraad voorzit als 

de zaak van Ardjan voor het gerecht komt, en dat hij Ardjan en zijn vader zal straffen met 

verbanning naar een plaats zo ver mogelijk van Santjoemeh. De resident wil kost wat kost 

verhinderen dat Lim Ho gestraft wordt, want als dat gebeurt, zou Lim Ho‟s vader zijn 

functie als pachter moeten neerleggen, en dat zou niet goed zijn voor de naam van de 

resident bij de regering in Den Haag. Van Nerekool weigert. Anna schaamt zich zo diep 

voor het gedrag van haar ouders dat ze haar relatie met Van Nerekool verbreekt en het 

ouderlijk huis verlaat. Ze gaat bij kennissen van haar ouders in een afgelegen dorp 

wonen.  

De zaak wordt nog ingewikkelder als Setrosmito, Dalima‟s vader, een Chinees 

doodt die op onwelvoeglijke wijze Dalima‟s zusje heeft betast bij het zoeken naar 

smokkelopium in Dalima‟s huis. Setrosmito wordt gearresteerd, niet alleen omdat hij een 

moord heeft begaan maar ook omdat er opium is gevonden in zijn huis. In werkelijkheid 

werd die daar door Singomengolo verstopt. Met een list ontvoert Singomengolo Dalima 

en levert haar uit aan Lim Ho, die het meisje verkracht. Dalima wordt ervan verdacht 

opium te hebben gesmokkeld en wordt in hechtenis genomen. Ondertussen komen Ardjan 

en zijn vader voor de rechter. Ze worden gestraft met respectievelijk acht en tien jaar 

dwangarbeid, maar kunnen ontsnappen. Daarna worden Singomengolo en twee Chinese 

handlangers van Lim Ho in levenloze toestand gevonden. Dalima en haar vader worden 

vrijgesproken dankzij een overtuigend pleidooi van een collega van Van Nerekool. 

Dalima vindt Anna terug, die zich had vermomd als een Javaanse. 

De opiumpachter en de resident konkelen met elkaar om de assistent-resident voor 

de politie, Meidema, uit de weg te ruimen. Eerst probeert de pachter mevrouw Meidema 

om te kopen met zijden stoffen en geld. Als Meidema hem in het bijzijn van de resident 

beschuldigt van omkoperij, en bij wijze van bewijs 5000 gulden laat zien, zegt de pachter 

dat hij niet 5000 gulden maar 15000 gulden had gegeven. Op die manier beschuldigt hij 

mevrouw Meidema ervan geld achter te hebben gehouden. Meidema wordt krankzinnig 

en verlaat Indië. De opiumpachter wint opnieuw de opiumpacht, en Van Gulpendam 

krijgt waar hij zijn zinnen op had gezet: een medaille van de Koning. Dan worden er 

geruchten gehoord dat er in het binnenland samenzweringen zijn. Om te bewijzen dat de 

situatie veilig is, gaan de resident en zijn vrouw in een suikerfabriek logeren. De tweede 

nacht worden ze aangevallen door rovers, „ketjoes‟ of „kètjoes‟ genoemd. De 

residentsvrouw wordt ter plekke vermoord, maar de ketjoes nemen Van Gulpendam mee 

naar het wachthuis aan de kust, waar ook Lim Ho naartoe gebracht is. Het blijkt dat 

Ardjan de aanval op de suikerfabriek heeft georganiseerd. Hij neemt wraak op de resident 

en op Lim Ho met de hoekoem kamadoog. Beide verliezen het leven. Anna en Van 

Nerekool ontmoeten elkaar weer. Met de dood van haar ouders is er niets meer dat hun 

geluk in de weg staat.  

                                                 
94 Bandoelan: opiumjager. 
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In die tijd maakte deze gecompliceerde roman veel indruk, vooral door de grafische 

voorstelling van martelscènes en opiumkitbezoeken. Het werd „vies‟ gevonden door de 

beschrijving van het sensuele gedrag van de vrouw van de resident,
95

 als ze net een 

drankje heeft gekregen om haar man seksueel beter te dienen (en zichzelf te plezieren). 

Ze probeert zelfs de man te verleiden op wie haar dochter verliefd is. 

 

M.T.H. Perelaer had als doel met zijn boek, Baboe Dalima, de verschrikkingen van de 

opiumpacht aan de lezer te tonen. Vanaf het begin maakt hij zijn bedoeling duidelijk, als 

hij in het voorwoord de oproep doet, in opvallende schuingeschreven letters en 

hoofdletters: „En nu,… mijn boek, treedt de wereld in, verricht het werk, dat ik u 

opdroeg; dring, zooals ik hoop, in alle klassen door en dat slechts een kreet door u 

ontlokt worde: ONVERBIDDELIJKE OORLOG ! OORLOG À OUTRANCE AAN DE OPIUM-PACHT, 

DIE SCHANDELIJKE BRON VAN INKOMSTEN VAN ONS NEDERLANDERS!‟
96

 Het ligt daarom 

voor de hand dat alles wat met opium te maken heeft, en dat is ook alles wat in de roman 

aan de orde komt, flink aangedikt wordt. Om de afschuw van de lezer op te wekken 

beschrijft Perelaer een opiumkit als „een armzalig, vuil, smerig bamboegebouwtje, […] 

waarvan de omwanding bij den grond gedeeltelijk verrot was, en die eigenaardige muffe 

lucht van in verderf verkeerende bamboe verspreidde‟.
97

 Er wordt verder royaal gebruik 

gemaakt van woorden als „akelig‟, „walgelijk‟ en „vies‟. Eerder wordt verteld dat de 

nieuwe opiumkit in Kaligaweh met opzet „zoo smerig mogelijk‟ is gemaakt „om aan de 

traditiën van zoo‟n hol getrouw te blijven‟.
98

 Er is dus een bepaald beeld waaraan een 

opiumkit dient te beantwoorden. 

Evenals het beeld van de opiumkit is ook het beeld dat Perelaer van „de gestaarte 

bewoners van het Hemelsche Rijk‟ schetst, uiteraard niet positief. Ze hebben „een hoogst 

onaangenamen hollen en tevens weekelijken tongval‟,
99

 en als ze lachen tonen ze „een 

afzichtelijk gemeenen grijnslach‟. Zelfs op hun schoenen is wat aan te merken, want ze 

dragen „vreemdsoortig omgebogen en zwaarwichtig plomp schoeisel‟.
100

 Lim Ho, de 

sluwe Chinees die „in lichten laaie van onkuisch minnevuur voor het lieve Javaansche 

meisje ontvlamd‟ is,
101

 is een aterling, een booswicht die voor niets terugdeinst, „met 

eene geel fletse gelaatskleur, harde trekken en gluipende schuinstaande oogen‟
102

 en 

bovendien een verdorven gemoed. Als hij merkt dat Dalima hem ontsnapt is, tekent zich 

„een walgelijk gemeene grijns van teleurgestelden wellust‟ op zijn „flets gele gelaat‟.
103

 

De resident heeft heel goed in de gaten dat „zoo‟n Chinees voor het bevredigen zijner 

hartstochten veel, zeer veel over heeft‟.
104

 De Chinese bandoelan die door Dalima‟s 

vader wordt neergestoken doet niet onder voor Lim Ho, met zijn scheefstaande ogen, 

afzichtelijke grijns, bleek, flets, akelig door lage hartstochten verwrongen gelaat. 

Natuurlijk is Lim Ho lafhartig, „zijns ras getrouw‟.
105

 Het eigenaardige is dat hij lafhartig 

                                                 
95 Evers 1986. 
96 Perelaer 1886 deel 1, pag. viii. 
97 Perelaer 1886 deel 1, pag. 247. 
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99 Perelaer 1886 deel 1, pag. 5. 
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104 Perelaer 1886 deel 1, pag. 56. 
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genoemd wordt omdat hij, toen hij door Ardjans mannen gevat werd, verbleekte, en er 

niet aan dacht zich te weer te stellen. Toch gedroeg Lim Ho zich op een manier die niet 

anders dan „kranig‟ te noemen is, als de straf (de hoekoem kamadoog) eenmaal begonnen 

was. Terwijl Van Gulpendam kreunde, kermde, weende, gilde en huilde, beet de Chinees 

tot bloedens toe in zijn lippen, maar hij liet geen kik meer horen. „De westerlingen 

bezitten de taaie zielskracht der Oosterlingen in gevaarvolle oogenblikken niet,‟ verklaart 

de verteller.
106

 Lim Ho heeft overigens „meer geluk‟ dan Van Gulpendam omdat hij 

eerder buiten bewustzijn raakt. 

Deze roman laat zien hoe de verhouding tussen de belangrijke Chinezen en de 

Nederlanders was. Op de bruiloft van Lim Ho met een mooi, lief Chinees meisje worden 

alle Nederlanders uitgenodigd die iets te betekenen hebben. Mensen die niet zijn 

uitgenodigd proberen langs een omweg toch een uitnodiging te bemachtigen. Omgekeerd 

komen de Chinezen ook op de feesten van de resident. De majoor der Chinezen, de 

kapiteins en verschillende luitenants, de opiumpachter en zijn zoon worden allemaal 

uitgenodigd op een feest (een dansreceptie) die gehouden wordt in de residentie van de 

resident. De mannen vinden er overigens niets aan. De pachter zegt met een „afzichtelijk 

gemeenen grijnslach‟ de naakte armen en schouders van die welgemaakte „njonja njonja 

blanda en nonna nonna‟ wel mooi te vinden, maar tegelijkertijd vinden de mannen het 

ook een schaamteloze en onkiese vertoning, en ze begrijpen niet dat de echtgenoten en 

vaders van „die wezens‟ dat toelaten.
 107

 
 

4.3.4.2. De gewetenloze fortuinzoekers in de verhalen en brieven van I. 

Groneman (1887-1891) 

In het begin van Een kètjoegeschiedenis (1887) geeft Isaäc Groneman wel zijn mening 

over de opiumpacht weer, maar zoals de titel aangeeft, gaat het boek hoofzakelijk over 

kètjoes. Het verhaal past evenwel in dit subhoofdstuk over pachters, omdat het een 

aanklacht bevat tegen Chinese pandhoudsters. Het houden van pandhuizen behoorde, 

samen met vogelnestklippen, wajangs en het slachten van runderen, buffels, paarden en 

veulens tot de „verpachte middelen‟.
108

  

Een kètjoe is een rover. In dit verhaal zijn alle kètjoes Javanen. Enkele zijn zelfs 

van adel. De naam „kètjoe‟ is ontleend aan een singkeh, een nieuw aangekomen Chinees 

uit China, die Tjoe heette, en als rover enige beruchtheid had. Deze singkeh zou bij 

verkorting Keh Tjoe genoemd worden, wat voor het gemak werd uitgesproken als kètjoe. 

De kètjoes waren reeds lang voor de Java-oorlog met Prins Diponegoro onder die naam 

bekend. Zij lieten een soort van strijdkreet horen voordat ze het huis dat ze wilden 

beroven binnenstormden, namelijk „asoe tjèlèng‟.
109

 Ze vormden geen vaste benden, maar 

                                                 
106 Perelaer 1886 deel 2, pag. 339 
107 Perelaer 1886 deel 1, pag. 159 
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adres van de Chinezen. „Asu‟ is overigens een algemeen gebruikt scheldwoord dat niets te maken heeft met de etnische 

groep waartoe beide partijen behoren. 
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sloten zich bij elkaar aan als het roofplan hun beviel. In dit verhaal zijn de rovers van 

plan een Chinese vrouw, die weleens panden aanneemt, te beroven. Het plan wordt 

uitgevoerd, de vrouw in kwestie wordt neergehouwen en sterft. De sieraden worden naar 

een andere „brave pandhoudster‟ gebracht, die het wat minder nauw neemt met de 

moraal. Een gedeelte neemt ze in pand, een ander gedeelte wordt onder de kètjoes 

verdeeld. Een zekere Soerå Drånå krijgt ook wat. Niet veel, maar genoeg om er een 

plannetje mee uit te werken. Hij verstopt de verkregen kleinoden bij mensen die hem vele 

jaren geleden kwaad hebben berokkend. De Chinese pandhoudster komt al vlug te weten 

dat de goederen die ze in pand heeft, van de roofoverval in de Chinese wijk afkomstig 

zijn, maar ze zou het jammer vinden als die door de politie in beslag worden genomen. 

Ze laat een vertrouweling, Pak Oerip, de sieraden begraven in de grond bij een oude 

verwoeste buurwoning. Pak Oerip wordt door de politie meegenomen. Hem wordt verteld 

dat de pandhoudster alles bekend heeft, waarop Pak Oerip van de begraven sieraden 

vertelt. De Chinese pandhoudster wordt als heelster tot drie jaren dwangarbeid buiten de 

ketting op Java veroordeeld. De belangrijkste kêtjoes krijgen de doodstraf. Een van hen is 

Soerå Drånå.  

In het begin van Een kètjoegeschiedenis spreekt in het hoofdstuk „Njěrèt‟ de 

verteller op ironische toon over de opiumpacht: „die opiumhandel is een van de mooiste 

zaken, die Nederland als Koloniale mogendheid drijft. „t Is waar, dat die opium 

duizenden en duizenden verarmt en lichamelijk en zedelijk verderft – maar ons maakt dat 

vooreerst nog rijk en sterk‟.
110

 En over de opiumpachter:  

 
Wij drijven den pachtschat op, en den koopprijs zoo mogelijk ook, dien de pachter ons 

voor onze waar betalen moet, en zou 't dan niet onbillijk zijn zoo we hem niet met al 

onze kracht steunden? Wat gaat het ons aan, van wie hij dat geld ontvangt, en hoe de 

kooper daaraan komt, als die 't maar betaalt en den pachter in staat stelt onze schatkist te 

vullen?
111

 

 

Gronemans ander werk in deze periode, Uit en over Midden-Java, Onuitgegeven en 

uitgegeven Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche belangen 

(1891) gaat voornamelijk over wantoestanden die hij toeschrijft aan de Chinezen. De 

meeste van de brieven die in dit boek bij elkaar zijn gebracht zijn gepubliceerd in De 

Locomotief van 16 december 1887 tot 11 maart 1889. In een brief die opgenomen is in De 

Locomotief van 16 december 1887 verkondigt de briefschrijver dat opheffing van de 

opiumpacht de beste oplossing is, want het is niet mogelijk alle invoer uit Indië te weren, 

terwijl het opiumgebruik toch verminderd moet worden. Daarbij is een belangrijke rol 

weggelegd voor de regering, die de bevolking moet beschermen door meer 

rechtszekerheid te bieden en een strengere rechtspleging in te voeren „tegen de vele lagen 

van gewetenlooze pachtbeambten en spionnen en gansch onbevoegden, die thans nog 

voordeel zoeken en vinden in „t verleiden tot schuiven van niet-schuivers, in „t kweeken 

van slachtoffers, en in „t aanklagen van, in „t opiumverbergen en vinden bij, en dus in „t 

doen veroordeelen van volstrekt onschuldigen‟.
112

 Verder moet de regering het omkopen 

van ambtenaren door pachters en smokkelaars – zowel de omkopers als de omgekochten 

– streng en zwaar straffen. Hij geeft voorbeelden van een ambtenaar die geschenken heeft 
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111 Groneman 1887, pag. 31. 
112 Groneman 1891, pag. 8. 
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aangenomen (onder andere „een net rijtuig en een goed paard‟) van de opiumpachter, en 

van een andere ambtenaar die van de leverancier van voeding voor de gevangenen een 

maandelijkse bijdrage ontving.
113

 De Chinezen zijn in dat opzicht ook slachtoffer van het 

systeem. „Ik beschuldig geen bepaald persoon, maar wel ons stelsel van beheer en 

bestuur, [...] dat Chineezen dwingt oogluiking en wederrechtelijken steun te koopen van 

al wie omkoopbaar blijkt te zijn, en waartegen eerlijke bestuurshoofden machteloos zijn, 

ook al weten zij dat het geschiedt, zoolang hun de bewijzen ontbreken, die doorgaans niet 

te vinden zijn, omdat omkoopers en omgekochten evenveel belang hebben bij 

geheimhouding.‟ Zijn conclusie is dat het kwaad een noodzakelijk gevolg is van het 

pachtstelsel waaraan het gebonden blijft. Alleen wanneer het pachtstelsel opgeheven zal 

zijn, zal het gevolg met de oorzaak verdwijnen.
114

  

Chinezen kochten land op, niet slechts in het binnenland maar ook in de steden, en 

moesten ook daardoor gevreesd worden. Het zal geen halve eeuw meer duren, zo gaat de 

brievenschrijver voort, of alle vrije- en erfpachtlanden zijn in Chinees bezit, „terwijl wij, 

indien we Indië dan nog te besturen zullen hebben, „t zullen besturen te hunnen bate en 

ter verderve, nog meer misschien dan nu, van den oorspronkelijken bezitter, den door ons 

wanbeheer met Chineezen hulp, ten ondergang gebrachten inlander‟.
115

  

Het maakt volgens de schrijver niet eens verschil of de opium- en pandhuispacht 

beëindigd wordt of niet, volgens hem zal alles wat de Javaan bezit op den duur in de 

handen van de „staartdragers‟ vallen. De Chinees, „de groeiende en bloeiende paraziet‟, 

zal volgens de briefschrijver zo sterk worden dat de Javaan daaronder bezwijkt, tenzij de 

regering ingrijpt. Maar, zoals hij reeds heeft geschreven, hij maakt zich niet alleen 

bezorgd over de Javanen. Hij ziet aankomen dat de Chinezen de overheersers zullen 

worden op Java en ook de Europeanen onder de voet lopen. 

 
Dan zal Java na een nog niet te bepalen tijds verloop een chineesche Kolonie worden, 

aanvankelijk misschien nog door Europeanen bestuurd en door javaansche slaven in 

dienst van „t sterkere ras bewerkt; tot dat de eersten ten slotte, als overbodig verdreven en 

de laatsten geheel uitgeroeid zullen zijn door „t alles overheerschende volk der 

toekomst.
116

 

 

Hoewel hij niet precies weet hoe dat gevaar afgewend moet worden, gelooft hij dat 

er maar één middel is om dit gevaar te bezweren: een strenge controle op de immigratie 

van Chinezen naar Indië, en dan vooral naar het binnenland van Java.
117

 Chinezen die 

zonder toestemming van de bevoegde macht in verboden wijken dure huizen gebouwd 

hadden, zouden daarvan moeten worden verdreven, hoewel dat wat lastig was, omdat de 

regering hen jaren lang had laten begaan.
118

 Zowel de regering als de Chinezen zelf 

                                                 
113 Groneman 1891, pag. 158. De brief is gedateerd 22 januari 1889. 
114 Groneman 1891, pag. 192-193. 
115 Groneman 1891, pag. 87. Er zou met andere woorden een totale verandering ontstaan in de „traditionele‟ manier van 

„samenwerken‟ tussen het Nederlandse gouvernement, de Chinezen en de inlandse bevolking, samengevat in de wrange 

uitspraak, overigens door Chinese handelaars gecreëerd om te laten zien dat er op Java voor de Europeanen niets te 

halen viel zonder de Chinezen: „De Javaan ploegt en zaait, de Chinees vergaart (de oogst), en de Europeaan loopt er 

mee heen‟, een vertaling van „Jawa patjoel, Tjina koempoel, Blanda angkat‟. Fromberg 1926, pag. 487; Claver 2006, 

pag. 206.  
116 Groneman 1891, pag. 150. 
117 Groneman 1891, pag. 168. 
118 Zie Liem 1997, pag. 79: „Van de door het gouvernement zelf uitgevaardigde regelingen betreffende de beperkingen 

op de woonvrijheid werd afgeweken, wanneer zij in de weg stonden van het te bereiken economische doel. De Chinees 
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hadden schuld aan de wilde bouw van de huizen door de Chinezen, die uiteindelijk toch 

de wet overtreden hadden door zonder toestemming verkregen of zelfs gevraagd te 

hebben, woningen en pakhuizen neerzetten op gronden waarop zij geen wettig recht van 

eigendom of van opstal konden doen gelden.
119

 

Op de opiumpacht en zijn gevolgen komt de schrijver in zijn laatste brieven nog 

terug. Hiervan geeft hij behalve de Chinezen ook de regering de schuld. In de Preanger 

bestond volgens hem eerst geen behoefde om te schuiven. Die behoefte ontstond pas toen 

er Chinezen door de regering werden toegelaten. Deze waren aangesteld als 

transportaannemers in de plaats van de „oude, eerlijke, vertrouwbare hollandsche‟. De 

regering moest maar helemaal geen opium verkopen, immers, „wie „t verkoopen van 

opium veroordeelt, omdat het een vergift is, veroordeelt „t doen verkoopen evengoed, of 

hij is geen eerlijk man‟.
 
De sluikhandel onderdrukken zou veel betere gevolgen hebben 

zonder de bijstand van de pachters, omdat die het Gouvernement zouden blijven 

misleiden.
120

 

Groneman klaagt over de woeker, waarmee vooral „onze gestaarte broeders‟ de 

“onmondige” (het laatste paar aanhalingstekens van Groneman) Javaan straffeloos 

vervolgen en tot stille wanhoop drijven. De ervaring leert volgens hem elke dag dat „de 

Javaan niet ontwikkeld of sterk genoeg is om weerstand te kunnen bieden aan de lagen, 

waardoor de verstandelijk (in de zin van berekenend en vooruitziend) meer ontwikkelde 

Mongool, hem tot het volgen van diens wil weet te dwingen‟. De wethandhavende macht 

dient daarom de Javaan te beschermen tegen „de overmacht van de Mongolen, de 

gewetenloze fortuinzoekers die verachtelijk misbruik van macht maken, zodat de 

onmondige inlander nagenoeg hulpeloos prijsgegeven wordt aan de grenzeloze hebzucht 

van de vreemdeling, die bovendien ook nog door onze bescherming geholpen wordt‟.
121

  

 

De verteller in het door I. Groneman geschreven Een kètjoegeschiedenis toont voor de 

Chinese pandhoudster grote verachting. In de volgende zin wordt niet alleen die 

verachting geuit, maar worden tevens belangrijke ergernissen over de Chinezen gespuid. 

„Rijk geworden door „t woekergeld dat ge den arme, en ook den eerlijken arme ontnomen 

hebt, ware „t recht geweest, indien ge arm geworden waart als zij, [...] die in ijver („t is 

zoo!) en in schranderheid, maar geenszins in menschenwaarde uw minderen zijn, en die 

ook dàt wellicht niet zouden zijn, indien de overheersching van een sterker ras dan „t 

hunne, hen niet door eeuwen lang kwellende tucht had neergedrukt, zoo laag, zoo diep, 

dat wederoprichting bijna onmogelijk, en zelfverheffing anders dan in den zin van 

tijdelijke bandeloosheid, onzinnig wordt‟.
122

 „De overheersching van een sterker ras‟ kan 

ik niet anders lezen dan de overheersing door de Nederlanders. Als er van „schuld‟ sprake 

is, dan lijkt het mij dat Groneman vooral de Nederlanders de schuld geeft van de situatie 

van de Javanen, voor wie hij sympathie toont. Die sympathie komt Soerå Drånå toe, als 

hij schrijft: „Soerå Drånå was misschien zelf nog geen dobbelaar en geen schuiver. Maar 

in een land waar niet gedobbeld en evenmin geschoven werd, waar geen verarmde adel 

[is] – die niet van honger sterven wil maar zich vernederd acht door arbeid en niet door 

                                                                                                                                                  
was dan middel om het economische doel te bereiken, het andere doel “bescherming van de Inlandse bevolking” 

verdween op de achtergrond.‟ 
119 Groneman 1891, pag. 180. 
120 Groneman 1891, pag. 190. 
121 Groneman 1891, pag. 194. 
122 Groneman 1887, pag. 151-2. 
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schurkerij – ware hij onbestaanbaar geweest‟.
123

 Dit soort van cirkelredenering (hij is een 

rover maar in een land waar niemand rooft zou hij niet bestaan) is interessant, maar is van 

mindere waarde dan het in het kort geschetste beeld van de verarmde Javaanse adel, die 

arbeid vernederend vindt en liever rooft en moordt. 

Terwijl er, zoals eerder op gewezen is, niet duidelijk gesteld wordt wie dat 

overheersende „sterker ras‟ is, kan er geen misverstand bestaan over wie de schrijver 

bedoelt met „dat volk‟ in de uiting van vrees voor de Chinezen die als volgt wordt 

weergegeven in Gronemans Uit en over Midden-Java, onuitgegeven en uitgegeven 

brieven. „Want dat volk verdringt alle andere, overal waar „t vasten voet verkrijgt en zich 

door voortdurenden aanvoer uit het overbevolkte ontzaglijk groote vaderland 

vermenigvuldigt; omdat het alle andere volken in vele der eigenschappen overtreft, die op 

den duur in den strijd om „t leven den doorslag geven‟. Hier is de angst voor het „Gele 

Gevaar‟ in te herkennen; de angst dat de Chinezen „alle andere volken‟ overheersen, 

waaronder het Nederlandse. Ook Groneman had daar blijkbaar last van. Deze angst 

overvleugelt alle andere. Hij waarschuwt de (Nederlandse) lezers daar ook voor: „Wij 

mogen daarover wel eens nadenken, om te kunnen oordeelen wat we moeten doen om in 

den strijd om „t leven in onze Koloniën niet door dat volk verdrongen te worden‟.
124

 

Daarna somt hij alle kwaliteiten op van de Chinees die hem in staat zullen stellen Java, en 

de hele wereld, te overheersen. De Chinees munt uit in „werkkracht en geschiktheid voor 

elken arbeid, in bevattingsvermogen en oordeelsvaardigheid, volharding en geduld, en, 

zoolang „t noodig is, in onverbiddelijke matigheid. Als een Javaan van weinig leven kan, 

de Chinees leeft des noods van nog minder, en hij legt daarvan nog een kleinigheid over. 

Maar hij werkt vlugger en meer, niet altijd beter; hij begrijpt sneller en juister, en rust en 

luiert minder. Hij is wereldburger, en overal te huis, al blijft hij overal Chinees en aan 

zich zelf gelijk‟. Dat zijn, althans in mijn ogen, lofwaardige eigenschappen. Maar de 

schrijver acht ze gevaarlijk voor „de verstandelijk veel minder ontwikkelde, weinig 

ergdenkende, lichtgeloovige Javaan‟, vooral omdat de Chinees genoemde kwaliteiten 

combineert met „een altijd berekenende, sterk ontwikkelde zelfzucht, een daarmede 

overeenstemmend zedelijkheidsbegrip en een nooit falenden takt‟.
125

  

Groneman legt er de nadruk op dat hij alleen van de Chinezen in Indië spreekt, en 

dan vooral van de sienkèk‟s,
126

 bijna zonder uitzonderingen landverhuizers of 

afstammelingen van landverhuizers uit de laagste stand.
127

 Hij zegt veroordeelt niet alle 

Chinezen, maar alleen hen, die zich schuldig maken aan de door hem veroordeelde 

handelingen. „Ik zal me er wel voor wachten de Chineezen in China, die ik niet ken, te 

beoordeelen naar de ongeletterde, onbeschaafde en onedele verworpelingen dezer natie, 

die in den vreemde zoeken, wat zij in hun land niet, of niet meer, vinden‟.
128

 

Daaraan tegenovergesteld denkt de Javaan niet vooruit, „hij leeft bij den dag, zonder 

zich om dien van morgen te bekommeren. Hij is fatalist door eeuwenlange verdrukking. 

Het geld is spoedig verbruikt en de honger kwelt op nieuw. Daar is de redder uit den 

nood weder en hij geeft of leent nog meer – en neemt den aanstaanden oogst daarvoor in 

                                                 
123 Groneman 1887, pag. 182. 
124 Groneman 1891, pag. 162. 
125 Groneman 1891, pag. 162. Liem wijst er in haar thesis (1997, pag.  67) op dat de Chinezen juist daarom door het 

Gouvernement gebruikt werden om de pachten uit te voeren. 
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127 Groneman 1891, pag. 162. 
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pand of koopt dien op voor veel minder dan die over een paar maanden waard zal zijn. En 

als die eindelijk gerijpt en oogstbaar is, dan haalt de onbarmharige vriend dien weg, en de 

oorspronkelijke eigenaar, de planter, die nog altijd geen rijst heeft om te eten, veel minder 

om te verkoopen, verhongert met zijn gezin, tenzij hij werk vindt – dat vooral nu veelal 

niet te vinden is, dan in onbetaalden heeredienst – of steelt, of zich bij roovers aansluit… 

en van een eerlijk man een schurk, van een braaf huisvader een ellendeling wordt‟.
129

  

Herhaaldelijk waarschuwt de verteller voor het „steeds aangroeiend gevaar‟ van de 

Chinese kolonist, voor de Javaan en voor andere eilanders, „maar niet voor hen alleen. 

Ook voor ons.‟ In de redenen die hij daarbij aanvoert – een typische „zij‟ en „wij‟ 

redenering – is mijns inziens niets ongeoorloofds te vinden aan de kant van de Chinezen. 

„Wanneer wij bij zware lasten en lage marktprijzen, bij mislukking van den oogst en 

ziekten van „t gewas, de kosten nauwlijks of niet meer dekken kunnen, weten zij nog 

winsten te behalen door buitengewone krachtinspanning en verdubbeld toezicht, door 

uiterst zuinig beheer of beperking van eigen behoeften en tijdelijke verloochening van 

alle niet volstrekt onmisbaar levensgenot. Misschien ook door te putten uit hulpbronnen, 

die ons onbekend blijven‟.
130

 Meer en meer ondernemingen zullen naar hij vreest 

overgaan in Chinese handen en nooit in Nederlandse macht terugvallen. Het einde is dat 

Java een Chinese kolonie wordt, en de Chinezen het kostbare Europese bestuur als een 

overdadige weelde afschaffen „en ze ons minzaam glimlachend zullen uitnoodigen om 

goedschiks heen te gaan, liever dan hen te noodzaken ons uit te werpen of dood te 

slaan‟.
131

  

De verteller beweert dat hij geen voorstander van kolonialisme is, als hij betoogt: 

„Ik wensch niet, dat wij doen, wat onze voorouders gedaan hebben, en zou allerminst de 

wijze, waarop ze dat menigmaal deden, willen verdedigen‟, maar hij wil wel graag 

behouden wat „wij‟ eenmaal, „hoe dan ook‟ gewonnen hebben. Het bezit van de kolonie 

wordt volgens hem gerechtvaardigd „door de aan ons onderworpen volken ten zegen te 

zijn, door hen tot rechtmatige ontwikkeling en tot welvaart te brengen, en vooral door hen 

tegen alle verderfelijke invloeden te beschermen, die zonder dat, hun zedelijken en 

stoffelijken ondergang zoo al niet bedoelen, dan toch zullen bewerken‟.
132

 Koloniseren is 

dus een missie: de onderworpenen moeten „opgeheven‟ worden en tegelijkertijd 

beschermd worden tegen elementen die de missie in gevaar brengen. De Chinezen 

aanwijzen als de gevaarlijke elementen is een gerieflijke oplossing. 

 
4.3.4.3. De opiumsluikers in de verhalen van J.W. Young (1894-1895) 

De held in het verhaal van J.W. Young, „A. Liang-Ko, Opiumsluiken en weldoen‟ (1894), 

is A. Liang-Ko.
133

 Reeds op jonge leeftijd zette hij als erfgenaam van zijn vader, die met 

Singapore handelde, diens zaken voort. Daar bleef het echter niet bij. Hij werd een 

vermaard opiumsluiker. Hoewel de recherche hem dikwijls achtervolgde, lukte het hem 

altijd te ontsnappen. Zo werd hij een welgesteld man met grote invloed op de Chinese 
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samenleving. Ook bij de Europeanen was hij geliefd, omdat hij regelmatig „heele lieve 

dingen‟ meenam uit Singapore voor hun kinderen.
134

 

De pachter kon zijn opium bijna niet kwijt omdat de mensen bij A. Liang 

goedkoper terecht konden. Toen de pachttermijn eindigde, besloten de resident en zijn 

medewerkers de opiumpacht aan A. Liang aan te bieden, want ze dachten dat hij niet 

tegen zichzelf zou sluiken. De pachtveiling zou volgens afspraak slechts een formele 

aangelegenheid worden. Maar binnen de elite van de Chinese gemeenschap had A. Liang 

vijanden, die hem een poets wilden bakken. Bang als ze waren voor de wraak van de 

opiumpachter, zochten ze iemand anders om op de verpachting de gewenste komedie te 

vertonen. Een grenspachter was bereid ze te helpen Het plan lukte. Pas toen het bod reeds 

ƒ 10.000 boven de toenmalige pachtschat was, liet de vreemde pachter het schieten. Maar 

ondertussen had A. Liang reeds uitgerekend dat het hogere bedrag er met sluikhandel wel 

uit te halen was.  

Toen er geruchten begonnen te lopen dat A. Liang zelf op grote schaal smokkelde, 

werd er een onderzoek ingesteld door een commissie, die en huiszoeking deed. A. Liang 

liep tegen de lamp. De Landraad veroordeelde hem  tot het betalen van een belangrijke 

geldboete, maar hij bleef pachter. En hij bleef de Europeanen in de regio allerlei 

vriendelijke diensten bewijzen. Toen kwam er verandering in het bestuur en A. Liang 

moest afstand doen van de pacht. Hij was daar niet rouwig om, omdat hij als gewoon 

sluiker meer kon verdienen. De geschiedenis herhaalde zich: de nieuwe pachter verkocht 

minder opium, omdat „het mindere volk‟ liever opium van A. Liang kocht, die zijn 

handlangers beter betaalde.  

De nieuwe assistent-resident zon op middelen om A. Liang voor het gerecht te 

krijgen.Hij werd daarbij geholpen door de pachter en de grenspachter die tijdens de 

veiling tegen A. Liang opbood, die toevallig familie was van de pachter. Uiteindelijk 

werd A. Liang-Ko gestraft tot enige jaren dwangarbeid en een zware geldboete. Hoewel 

hij in hoger beroep werd vrijgesproken, werd de regering in overweging gegeven A. 

Liang-Ko het verblijf in zijn tegenwoordige woonplaats te verbieden en hem Benkoelen 

in Sumatra als woonplaats aan te wijzen. Het stond hem echter vrij naar het buitenland te 

vertrekken. Dat paste A. Liang-Ko goed, want hij was al geruime tijd van plan naar 

Singapore te verhuizen om van daar de sluikhandel beter te kunnen overzien en wellicht 

zijn zaken nog over andere gewesten in Indië uit te breiden.  

De Chinezen betreurden het zeer, dat zij hun beschermer zouden verliezen. Een 

smeekschrift waarin de weldaden die A. Liang-Ko aan de gemeenschap bewezen had 

breeduit beschreven werden, werd afgewezen, en op de dag van het vertrek trok een grote 

menigte van armen, behoeftigen, blinden en kreupelen naar de ligplaats van de stomer, 

die A. Liang-Ko naar Singapore zou overbrengen. „Menige arme pinkte een traan uit zijn 

oog weg. Menige weduwe kon haar snikken nauwelijks bedwingen. […] Schrille 

tegenstelling! Hier de mannen van het gezag, die den sluiker het land uitzetten! Ginds de 

                                                 
134 Geschenken voor Europese hoge ambtenaars meebrengen scheen, als we Liem Thian Joe‟s relaas daarover geloven, 
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weenende weduwe, die haar weldoener verloren heeft! Eigenaardige toestanden, welke 

door de opiumpacht getooverd worden!‟
135

  

 

In Youngs verhaal „De wraak van den opiumpachter‟ (1895) is de centrale figuur 

weliswaar de opiumpachter, maar zijn tegenstander is nog belangrijker: een totok 

wijkmeester die zich de woede van de peranakan opiumpachter op de hals haalt en zich 

uiteindelijk gedwongen ziet te verhuizen naar een andere plaats. De opiumpachter is 

Wong Tsoeng Liong. Dankzij de rijkdom van zijn vader, de schatrijke opiumsluiker 

Wong Tsin Siong, brengt hij het achtereenvolgens tot luitenant, kapitein en 

opiumpachter. Bij iedere benoeming hield hij een schitterend feest. Maar hoe machtiger 

hij werd, hoe meer hij zich veroorloofde tegenover de Europeanen. Hij wilde zijn 

rijtuigen niet aan iedereen uitlenen en vond ook dat hij niet alle Europese dames en heren 

even beleefd hoefde te groeten. Tegenover de Chinezen was hij al langer van toon 

veranderd. Zijn gedrag wekte ergernis bij zowel de Europeanen als de Chinezen. Door de 

Chinezen werd hij zelfs zo gehaat, dat men middelen bedacht om hem tegen te werken. 

Men schreef anonieme briefjes aan het koloniale bestuur, dat wel moest reageren. Om de 

klachten te onderzoeken, kon het bestuur niemand anders vinden dan een wijkmeester, 

die jaren geleden uit China was overgekomen en als koelie begonnen was. Hij was als 

wijkmeester aangesteld om als tegenwicht te dienen voor de in Indië geboren Chinezen in 

zijn wijk, die zich herhaaldelijk vrij lastig hadden betoond. 

De wijkmeester slaagde erin te bewijzen dat Tsoeng Liong geheime 

verkoopplaatsen van sluikopium had. Tot zijn grote schrik werd hij tijdens de 

rechtszitting geconfronteerd met Tsoeng Liong door de assistent-resident, die daar geen 

bezwaar in had gezien, omdat hij niet van plan was de pachter te straffen maar hem 

slechts wilde afschrikken. Maar Tsoeng Liong vond dat hij in het openbaar een 

vernedering had ondergaan en zon op wraak. Hij zond klacht na klacht naar het bestuur 

over de wijkmeester. De toestand werd er niet beter op toen de wijkmeester eropuit werd 

gestuurd om een tweede schandaal te onderzoeken en alweer kon bewijzen dat Tsoeng 

Liong schuldig was. De wijkmeester werd uiteindelijk eervol ontslagen. Maar de 

opiumpachter was nog niet tevreden. Hij organiseerde met behulp van een aantal 

leeglopers een optocht, zogenaamd in het kader van het vieren van een verjaardag. De 

hoofdvertoning zou een paard van papier zijn. Het paard, een zinspeling op de 

familienaam „Be‟ van de wijkmeester, omdat Be ook „paard‟ kan betekenen, zou 

voortdurend worden afgeranseld met een zweep. De assistent-resident kwam erachter wat 

de bedoeling van de optocht was en trok de vergunning in. Toen Tsoeng Liong dat 

vernam, zorgde hij ervoor dat de aanvraag uitging van een Europeaan die hij voor dat 

doel had gevonden. De optocht ging dus toch door. De straatpolitie greep pas in toen men 

de deuren en vensters van het huis van de wijkmeester openbrak en het met straatvuil en 

keiën bombardeerde.  

Bij de rechtszitting wilde niemand tegen Tsoeng Liong getuigen. Er konden geen 

bezwarende feiten tegen hem gevonden worden. Bovendien was de assistent-resident, hoe 

verontwaardigd ook over de handelwijze van de pachter, niet zo zeer tot een onderzoek 

genegen, omdat een eventueel ontslag tot problemen inzake de pacht aanleiding zou 

kunnen geven. 

                                                 
135 Young 1894, pag. 28-29. 
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De gewezen wijkmeester verhuisde met zijn gezin naar een andere plaats. Aan het 

einde van het verhaal verzucht de verteller: “O! ware hij toch slimmer geweest en had hij 

zich beter weten aan te stellen als…. Chinees!”
136

 

 

De verhalen van J.W. Young doen qua inhoud denken aan de Chinees-Maleise 

literatuur.
137

 Het zijn gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de Chinese gemeenschap in 

Indië. Chinese schrijvers kenden in hun verhalen geen rol toe aan de Nederlanders, tenzij 

als figuranten. Er wordt van Chinezen noch van Nederlanders een vijandbeeld geschetst. 

De hoofdrolspelers zijn altijd Chinezen, en als er sprake is van minder goed gedrag bij de 

Chinezen, dan zijn het altijd Chinezen die daar het slachtoffer van zijn. Dat is ook het 

geval met de verhalen van Young. Anders dan sommige andere Nederlandse schrijvers, 

heeft Young niet de pretentie de Chinezen zo goed te kennen dat hij denkt in hun naam te 

kunnen spreken. Toch geeft hij blijk van inzicht in de denk- en handelwijze van de 

Chinezen, vooral dan de economisch beter bedeelde Chinezen. Terloops maar scherp 

schetst hij de verhouding tussen die Chinezen en de andere, armere Chinezen, die tegen 

hun weldoeners opkijken. Als verklaring voor de grote rijkdommen van de Chinezen die 

het tot opiumpachter brengen, wordt slechts verteld dat ze smokkelen en zowel inlandse 

als Nederlandse ambtenaars omkopen. De Chinezen worden niet beschuldigd van 

woekeren, de Javanen worden in Youngs verhalen niet eens genoemd. De 

opiumschuivers zijn allemaal Chinezen. Toch klinkt er milde kritiek door in de verhalen. 

Die kritiek geldt bijvoorbeeld de pronkzucht van sommige Chinezen. 

Voor Chinezen is het ambt van officier zeer begeerlijk, maar de functie van 

opiumpachter is dat nog meer. Wong Tsin Siong stelt (in het verhaal „De wraak van den 

opiumpachter‟) alles in het werk om zijn zoon zodanig in een „schitterend licht‟ te 

plaatsen dat die zoon benoemd kan worden voor de rang van luitenant der Chinezen. De 

zoon krijgt die rang ook, maar dat is alleen omdat Vader Wong aan de voorwaarden 

voldoet: hij bezit genoeg geld om de Europese ambtenaren met weelde te kunnen 

ontvangen en de dames en heren steeds te kunnen helpen aan elegante équipages om 

bezoeken mee af te leggen. Hij hield een keurige trouwkoets en een fraai span fijn 

gedresseerde paarden gereed om Europese bruidsparen naar het stadhuis te rijden, „gelijk 

gewoonlijk aan vermoogende Chinezen verzocht werd‟.
138

  

Chinezen doen van alles om de Nederlanders, en dan vooral de ambtenaren, ter 

wille te zijn. Maar het toppunt van „arrived‟ zijn voor een Chinees is Europeanen 

onhoffelijk te bejegenen, en dat doet de jonge Wong dan ook, als hij eenmaal tot kapitein 

bevorderd is.  

De kern van „De wraak van den opiumpachter‟ is het onbegrip van de Europeanen 

voor de gevoelens van de Chinezen. De Chinezen moeten niet alles doen wat de 

Europeanen van ze vragen, want dan komen ze in moeilijkheden. Een wijkmeester, en 

dan ook nog een singkeh, er op uit sturen om een opiumpachter te bespieden en hem dan 

ook nog in het openbaar met de pachter (een peranakan) te confronteren brengt de 

                                                 
136 Young 1895, pag. 171. 
137 Zie Dharmowijono 2004, waarin enkele „aterlingen‟ (booswichten) in Indisch-Nederlandse en Chinees-Maleise 

literatuur met elkaar vergeleken worden. 
138 Young 1895, pag. 141. Tijdens de regering van Soeharto was de toestand in Indonesië niet anders. Van Chinezen 

werd verwacht dat ze Indonesische ambtenaars voorzagen van alles, van gratis kaarten voor een popconcert en 

uitnodigingen voor rijke diners tot kostbare auto's en huizen, met even onofficiële sancties als het verwachte niet 

gebeurde.  
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wijkmeester in grote moeilijkheden. De pachter had gezichtsverlies geleden en zon op 

wraak. „Hij, de machtige man in de Chineesche gemeente, was door een wijkmeester 

verdacht gemaakt en voor 't gerecht getrokken. Dit schreeuwde om wraak! Kon 't niet 

dadelijk, dan later!‟
139

 Dat was iets wat de Europeanen volgens de verteller niet begrepen.   

Youngs verhalen gunnen ons een kijkje in het hart van het bedrijf van de 

opiumpachters en opiumsluikers. Loyaliteit van zowel Europeanen als Chinezen moet 

met geld gekocht worden, of met diensten. Aan de Europese ambtenaars worden 

voornamelijk daden van hoffelijkheid en geschenken aangeboden, aan de Chinezen geld. 

Er heerst veel haat en nijd tussen de Chinese hoge heren, die een kans om een rivaal een 

poets te bakken niet voorbij laten gaan. Het gewone volk is op de hoogte van de illegale 

handelingen van hun weldoener, maar laat dat niet merken uit vrees hem kwijt te raken. 

Anonieme briefjes spelen een belangrijke rol in het opzetten van een zaak tegen iemand.  

Wat Young waarschijnlijk ook heeft willen bekritiseren is de ongelijkheid tussen de 

verschillende bevolkingsgroepen op het gebied van het recht. Niet iedereen heeft dezelfde 

rechten. De vergunning om een optocht te houden werd wel aan de Europeaan gegeven, 

maar zou een Chinees, ook al was hij een pachter, geweigerd worden. Youngs kritiek is 

mild; hij laat ook zien dat een Chinees wel degelijk het recht krijgt zich te verdedigen. De 

rechtszaak tegen A. Liang-Ko duurde lang, omdat hij op ieder punt in verhoor moest 

worden genomen en in de gelegenheid gesteld moest worden zich te verdedigen.  
 

4.3.4.4.   De beschaafde opiumpachters in Indrukken van een “Tòtòk”  
(J. van Maurik 1897) 

In Indrukken van een “Tòtòk”, Indische typen en schetsen (1897) bezoekt Van Maurik 

een opiumkit van de opiumpachter, Mak Pak Soen. De pachter was een klein, tamelijk 

gezette man, met een zeer regelmatig, vrij blank en innemend gelaat, en sprak zeer goed 

zuiver uitgesproken Hollands.
140

 Als men hem daarvoor complimenteert, antwoordt hij 

bescheiden dat hij het op school heeft geleerd en het niet zuiver spreekt, maar er zijn best 

voor doet. 

Na het bezoek aan de opiumkit merkte Van Maurik op dat het hem wat teleurgesteld 

had, omdat hij had gedacht dat zo‟n gelegenheid „vrij wat onhebbelijker was‟, nadat zijn 

verwachtingen hoog gespannen waren door het lezen van Baboe Dalima en andere 

boeken. Een vriend zegt daarop dat het komt omdat „de fantasie van den schrijver een 

beetje heeft meegeholpen om het tafereel luguberer, onzedelijker of wonderlijker te 

maken‟.
141

 Van Maurik kon er zelf trouwens ook wat van, als we zijn beschrijving lezen 

van de opiumkit. Eerst is er een „smerig, nauw gangetje‟ leidend naar een niet al te grote 

ruimte, laag van verdieping „en met vuil-witte muren‟.
142

 Er hing in de ruimte een 

zoetachtige, benauwde, vieze reuk van de rook, en het gehele lokaal was doortrokken van 

een walgelijk stroperige geur, de muren zonder versiering waren bedwalmd en vettig 

aangeslagen. Een paar vieze, lelijke gladakkers schurkten hun rimpelige huid tegen de 

voetstukken van de baleh-balehs, een kat stond tegen ze te blazen en er was ook een kooi 

van riet en bamboe waarin een tortelduif zat.
143

 De pachter wees op enkele geregelde 

                                                 
139 Young 1895, pag. 153.  
140 Van Maurik 1897, pag. 36. 
141 Van Maurik 1897, pag. 41. 
142 Van Maurik 1897, pag. 38. 
143 Idem. Baleh-baleh: rustbank van hout of bamboe. De beschrijving van de opiumkit doet sterk denken aan die, 

gegeven door Perelaer in Baboe Dalima (elf jaar voordat Indrukken van een “Tòtòk” gepubliceerd werd). 
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gasten, maar die waren niet zijn beste klanten. Zijn beste klanten zaten meestal in hun 

eigen huizen. Een Chinees kocht wel voor vierhonderd gulden tjandoe (bereide opium) 

per maand.
144

 

In tegenstelling met het bezoek aan de opiumkit, vond Van Maurik de 

kennismaking met Mak Pak Soen hoogst aangenaam en ondervond hij „dat ons oud 

Hollandsch gezegde “een rare Chinees” op hem niet van toepassing is, tenzij men het 

woord raar als synoniem met zeldzaam wil gebruiken‟. Mak Pak Soen was bijzonder 

beleefd en was zelfs zo voorkomend, dat hij de schrijver enkele dagen later een mooie 

opiumpijp met toebehoren schonk als aandenken, met de opmerking dat hij hoopte „dat 

meneer hem nooit zou gebruiken!‟
145

 

In Soerabaja bezoekt Van Maurik het huis van de vriendelijke, geduldige luitenant-

Chinees The Toan Ing, wiens familie al sinds generaties in Indië woont. Van Maurik 

heeft drie pagina‟s nodig om het huis te beschrijven. Een Chinees huis, schrijft hij, ziet er 

anders uit dan een regentswoning, vooral wat inrichting betreft. Het heeft een vrolijker 

aanzien en ziet er Europeser uit. Het huis van de luitenant-Chinees is niet echt typisch 

Chinees, maar het is met smaak ingericht. Het is „bijna Europeesch, weelderig en met 

eenigen smaak gemeubileerd, keurig gedrapeerd met élégante portières en lambrequins‟. 

De binnenzaal heeft een plafond dat beschilderd is  door een zekere Weijermann, een 

jongeman die in het weeshuis te Samarang (Semarang) zijn opleiding genoot. De zaal is 

buitengewoon rijk gemeubileerd. „Menig museum kan niet zooveel prachtig beeldhouw- 

en snijwerk in ijzerhout, speksteen, ivoor, parelmoer, ebben- en palmhout aanwijzen, als 

de particuliere vertrekken van Soerabaja‟s luitenant Chinees!‟ Sommige meubels zijn 

buitengewoon kunstig gesneden. Ze zijn van de hand van de kunstenaar Poei Tjing Kik, 

die later zijn talenten misbruikte door de gravures te maken voor valse bankbiljetten. 

Jammer voor hem, voegt Van Maurik eraan toe, veranderde de justitie zijn 

kunstenaarsloopbaan in die van een kettingganger.
146

 

Over de tuin is Van Maurik veel minder te spreken, want hij staat vol met 

„zonderling gegroeide en vervormde boomen, pagodes, Chineesche tempeltjes, 

gedrochtelijke porceleinen en steenen standbeelden en groteske bronzen voorstellingen 

van dieren, draken, goden en monsters‟. Het enige wat Van Maurik in die Chinese 

dwerglandschappen waardeert is het taaie geduld waarmee de vervaardiger de boompjes 

heeft gesnoeid en verminkt, zodat ze tenslotte, „als ouwelijke, maar gezonde gedrochtjes‟, 

jarenlang kunnen voortleven. Het is nog steeds een geheim, schrijft hij, hoe die 

zonderlinge, verkleinde bomen worden voortgebracht en daarom betalen de Chinezen 

groote sommen voor een dergelijke welgeslaagde kreupele en kromme vegetatie-

proef‟.
147

 Misschien zou Van Maurik vreemd opkijken als hij wist dat men ook nu nog 

veel geld over heeft voor dergelijke kreupele en kromme gedrochtjes. 

De luitenant draagt nog een haarstaart. Vreemd is dat Van Maurik zegt dat hij 

Europees gekleed is, terwijl hij die staart draagt en het verplichte Chinese baadje. Er staat 

een foto bij het verhaal, waar hij op staat met  een witte badjoe met Chinese kraag en 

daarover een soort van jas, maar met een kleine reverskraag. Ook deze luitenant is zeer 

beschaafd, hoewel hij geen woord Hollands spreekt. Een paar dagen na het bezoek aan de 
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145 Van Maurik 1897, pag. 40. 
146 Van Maurik 1897, pag. 346. 
147 Van Maurik 1897, pag. 344-346. 
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luitenant-Chinees, ontvangt Van Maurik zijn portret en naamkaartje, met een souvenir 

bestaande uit een tweetal stenen Hindoe-beeldjes, die Van Maurik in zijn tuin bewonderd 

heeft.
148

 

 

Justus van Maurik was in Indië om een markt te zoeken voor zijn sigaren. Hij zal gidsen 

gehad hebben die hem rondleidden door de steden die hij bezocht, en die waren er 

waarschijnlijk niet op uit de mensen die zij aan hem voorstelden in een kwaad daglicht te 

stellen. De enige Chinezen met wie hij echt kennismaakte kwamen, naar kan worden 

aangenomen en te oordelen naar zijn verhalen, slechts uit de bovenlaag. Dat waren de 

rijke Chinese pachters en officieren. Over hen – ze waren zijn prospectieve klanten en ze 

waren het Nederlands allemaal machtig, dus ze konden lezen wat hij over hen had 

geschreven – kon hij vanzelfsprekend geen slechte dingen schrijven. Wat hij uiteindelijk 

over hen vertelde was enkel de charmante buitenkant. Het enige wat hij walgelijk zei te 

vinden was de opiumkit die hij bezocht, maar daarin kon hij het voorbeeld gevolgd 

hebben van M.T.H. Perelaer, die in Baboe Dalima met opzet een weerzinwekkende 

beschrijving van een opiumkit maakte. Perelaer had een missie, hij wilde de lezers met 

zoveel afschuw vervullen dat zij gemotiveerd raakten een einde aan de opiumpacht te 

willen maken. Van Maurik had die missie niet, maar wilde zijn lezers waarschijnlijk niet 

teleurstellen. 

Wat Rush bij Perelaer en Groneman opmerkte, namelijk dat zij boeken schreven die 

interessant waren omdat ze daarin een schets gaven van hoe de Chinese gemeenschap in 

die tijd woonde en werkte, is ook duidelijk bij Van Maurik. De huizen van de officieren 

die hij bezocht, en vooral hun tuinen die hij afschuwelijk vond, worden in alle details 

voor de lezer uitgetekend, van de Chinese operavoorstelling die hij zag (en waar hij niet 

van kon genieten) krijgen we een kleurrijk beeld, compleet met alle geluiden die erbij 

horen, de sfeer tijdens de ophanging van een Chinese moordenaar wordt zo verteld dat we 

het gevoel krijgen zelf tussen de vele toeschouwers op het plein voor het stadhuis in 

Batavia te staan. Kleine bijzonderheden, zoals die over de meubelmaker tevens 

geldvervalser die voor zijn creativiteit gestraft werd met dwangarbeid, maken het boek 

nog interessanter. Maar het geheel mist dieptegang, wat Van Mauriks lezers ook niet 

verwacht zullen hebben. Juist door de oppervlakkige, lekker lezende verhalen is 

Indrukken van een “Tòtòk” zo‟n populair boek geworden.  

 
4.3.4.5. De moderne opium- en vrouwensmokkelaars in Opium-Kongsi ‘De 

Rode Draak’ (B. Schrauwen 1946) en Halfbloed (Johan Fabricius 1946) 

Nono Remrev is de chauffeur van de opiumsmokkelaar Jan Tan. De alwetende verteller 

in Opium-Kongsi „De Rode Draak‟ bekijkt de gebeurtenissen vaak vanuit Nono Remrevs 

gezichtspunt. Zo weten we wat Nono over Jan Tan denkt, behalve dat hij energiek en 

zelfbewust is: 

 
Sympathieke snuit had hij wel en zo op het eerste gezicht zou je denken, dat het een 

Europeaan was, zo weinig Chinees had hij over zich: meer een Indische jongen eigenlijk. 

Er waren genoeg Indische jongens met waarschijnijk een of andere Chinese voorouder, 

die er net zo Chinees – of weinig Chinees, hoe je het maar bekeek – uitzagen als mijnheer 

Tan.
149
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Maar het zit Nono niet helemaal lekker, en dat komt vooral door Jan Tans vreemde 

ogen, waar hij een beetje bang voor is. Het zijn „peinzende ogen met een glans van koud 

staal‟.
150

 De verteller weet wat Nono niet weet, namelijk dat 

 
die harde rusteloze blik in Tan‟s overigens stille en wat sombere ogen wezen op een 

onevenwichtig karakter, op de wilde kleur van zijn temperament; dat die opvlammende 

uitdrukking van het koude, zich onbespied wanende, gelaat gevoelens van rebellie, 

heerszucht en triomph uit zijn begerige gedachten verrieden.
151 

 

Volgens de verteller zijn het die ogen, die zijn studievrienden in Nederland van hem 

vervreemd hadden en die de tot zijn exotische verschijning aangetrokken meisjes 

beangstigd hadden. Jan Tan mislukte totaal in zijn studie en werd door zijn teleurgestelde 

vader, een succesvol fabrikant van kretek-sigaretten,
152

 teruggeroepen naar „zijn vreemde 

vaderland‟, Java. Jan heeft een jongere zus, Mary, in wiens gezelschap hij een totaal 

ander mens is dan de kille persoon aan wie Nono gewend is geraakt. Hij is dan charmant 

en vrolijk. 

We leren dat er nog een opiumregie was op het moment dat de gebeurtenissen in dit 

verhaal plaatsvonden. Maar opiumschuivers kregen niet genoeg opium van de regie en 

voldeden aan hun behoefte door opium van De Rode Draak te kopen. De opium werd 

geplant en gefabriceerd in China, in onbereide vorm naar Indië ingevoerd en clandestien 

verwerkt tot consumptie-opium. Er was een anti-opiumvereniging die geleid werd door 

Mr. Liem A Kwan, een bekend Soerabaiaas advocaat en procureur. Binnen de gelederen 

van de opiumrecherche was er ook een Chinese hoofdresercheur, Han Tik Sie.  

In een politieroman horen mooie meisjes, en die zijn er dan ook. Ze werken in de 

exclusieve club “May Hua”. Het zijn de mooiste meisjes van Shanghay en Hongkong, 

door Jan Tan naar Indië gehaald als wettige echtgenotes van Chinese zeelieden of 

Chinese mannen in Indië. Een van hen is „Baby‟, en Nono raakt helemaal in de ban van 

deze mooie Chinese. Hij wil haar zelfs meenemen, „weg uit dit misdadigershol‟, maar zij 

steekt hem neer. Later blijkt dat zij de echtgenote is van Liem A Kwan, die op het einde 

van de roman bekent dat hij al die tijd het hoofd van De Rode Draak was. Jan Tan wordt 

dodelijk getroffen door een kogel in de onvermijdelijke schietpartij met de politie. Maar 

voor Nono is dit het begin van een nieuwe toekomst. Mary‟s vader helpt hem aan een 

baan, maar niet voordat hij belooft dat hij bereid zal zijn helemaal van onderaf te 

beginnen.  

In de epiloog schrijft Schrauwen dat zijn boek „geen enkele aanklacht beoogt tegen 

enige bevolkingsgroep van het toen zo onbezorgd en sociaal-harmonisch levend Java, 

ook al moesten alle misdadigers in dit verhaal nu eenmaal Chinezen zijn‟.  

 

Boeng is de hoofdpersoon in Halfbloed van Johan Fabricius. Hij komt in contact met een 

„nogal lugubere kleine oude Indo‟, Di Pinedo, „leelijk als een chimpansee‟.
153

 Hij wordt 

                                                 
150 Schrauwen 1946, pag. 47. 
151 Schrauwen 1946, pag. 14. 
152 In kretek-sigaretten is de tabak vermengd met kruidnagel. Aangestoken produceert zo‟n sigaret een zacht knetterend 

geluid, dat deze sigaretten hun naam hebben gegeven. De belangrijkste fabrikanten van kretek-sigaretten zijn van 

Chinese afkomst.  
153 Fabricius 1946, pag. 66. 
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dan ook Si-Monjet genoemd. Samen proberen ze Tan Tsjoen Ling, de Chinees die 

Boengs ex-vriendin als bijzit heeft, een hak te zetten, want met hem heeft Si-Monjet ook 

nog een appeltje te schillen. Hij vermoedt dat Tan opium smokkelt en wil hem daarop 

pakken. Over Chinezen en opium zegt Si-Monjet: „welke Chinees, die met opium 

eenmaal rijk is geworden, kan er mee uitscheiden? Al was het alleen nog maar terwille 

van de sport‟.
154

 Blijkbaar was het beeld van de opium-Chinezen niet veranderd. Na vier 

nachten op wacht gezeten te hebben ontdekken Boeng en Si-Monjet dat Tan geen opium 

smokkelt, maar meisjes. Twee van zulke zeer jonge Chinese meisjes zien zij in het 

bordeel. 

 

We kunnen ons verwonderen over de „verontschuldiging‟ van Schrauwers, dat de 

booswichten in De Rode Draak „nu eenmaal Chinezen moesten zijn‟. Het lijkt dus iets 

onontkoombaars. Bedoelt hij dat geen enkele andere groep die rol kan vervullen, of 

verwijst hij naar de historische „werkelijkheid‟, waarin opiumsmokkelaars (en 

bordeelhouders) altijd Chinezen zijn? Dit beeld van de Chinezen wordt trouwens ook 

geschetst in Halfbloed.  

Het verschil tussen Jan Tan en Liem A Kwan in De Rode Draak en Tan Tsjoen Lin 

in Halfbloed is dat de eersten beschaafd zijn. Jan Tan is academisch wel een 

mislukkeling, maar dat wordt gecompenseerd door zijn bijna-Europese of in ieder geval 

nauwelijks als Chinees herkenbare uiterlijk. Bovendien heeft hij een uiterst charmante 

zus en, maar dat weten we pas aan het slot van het verhaal, een wijze vader. Liem A 

Kwan is een respectabel man, maar een booswicht. Hij en Jan Tan lijken veel meer op de 

gladde triade-Chinezen in hedendaagse Hongkong-films dan op de Chinese 

opiumpachters en -smokkelaars in Indië vijftig jaar eerder. Tan Tsjoen Lin daarentegen 

wordt, althans door Boeng en zijn grootmoeder, die hem haten, als een verre van 

aantrekkelijke man voorgesteld, al rijdt hij in een glimmende rode Mercedes. 

Terloops zij opgemerkt dat in een andere detectiveroman, namelijk Het graf van 

den Mammon (1943) door Boekan Saja (dat betekent: Niet ik; pseudoniem van C.W. 

Wormser) twee jonge Chinezen die wel wat lijken op Jan Tan – ze zijn opgeleid op de 

HBS in Bandoeng en daarna op de Landbouwschool te Wageningen – schuldig worden 

bevonden aan geldvervalsing. Het is niet zo erg dat ze ook nog iemand vermoorden; de 

moord in deze roman heeft een Nederlander op zijn geweten. In deze roman is er een 

Indo-Europeaan die ook in het complot zit, maar vergeven kan worden omdat hij 

„gedwongen door omstandigheden‟ aan de misdaad heeft meegedaan. Zijn vader, een 

Nederlander met veel invloed, heeft hem erkend en het lukt hem een goed woord te doen 

voor zijn zoon bij de politie. De toon is die van „Nou ja, het is niet goed wat hij gedaan 

heeft, maar hij is eigenlijk een goede jongen, dus vergeeft u het hem maar‟, hetgeen ook 

gebeurt.  
 

4.3.5. Samenvatting 

Behalve Halfbloed en Opium-Kongsi „De Rode Draak‟ is het literair proza dat in dit 

subhoofdstuk besproken is, geschreven tussen 1880 en 1900. Een periode waarin negatief 

werd gedacht over de Chinezen, lees: pachters, meer speciaal opiumpachters. Het is niet 

toevallig dat die negatieve gedachten aanwezig zijn in de teksten van degenen die de 

strijd aanbonden tegen de opiumpacht, en dus ook tegen de Chinese opiumpachters. De 
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opiumpacht was een dilemma: de inkomsten van de pacht waren niet gering, maar opium 

was een plaag voor de inlandse gebruikers. De pacht beëindigen was een oplossing die 

voor de hand lag, maar waarmee moest het verlies dan gecompenseerd worden? 

Perelaer, het is al verschillende keren gezegd, had een bepaald doel voor ogen. Dat 

doel was eigenlijk hetzelfde als dat van Groneman: hij wilde stemming maken tegen de 

opiumpacht, en daarvoor moest hij de Chinese opiumpachters in een kwaad daglicht 

stellen. Maar evenals Groneman in zijn werken, uitte Perelaer in Baboe Dalima ook 

zware kritiek op de omkoopbare, eerzuchtige Nederlandse ambtenaren, in de figuur van 

resident Van Gulpendam. We kunnen ons afvragen of Baboe Dalima inderdaad heeft 

bijgedragen tot het stopzetten van de opiumpacht, maar in ieder geval komt in de roman 

boontje om zijn loontje. Alle aterlingen komen op een akelige manier aan hun einde. 

Behalve de opiumpachter zelf. Heeft Perelaer vergeten hem dood te laten gaan, was Lim 

Yang Bings inborst niet slecht genoeg in vergelijking met die van zijn zoon, of heeft 

Perelaer hem met opzet laten leven om aan te tonen dat het geen eenvoudige zaak was om 

zomaar een einde te maken aan wat hij beschouwde als een pest voor het volk? 

In Gronemans beschrijving van de problematiek zien we wie in zijn ogen de 

schuldigen zijn aan de achteruitgang in de economie tegen het einde van de negentiende 

eeuw: de Javanen die als kinderen zijn, niet denkend aan de dag van morgen; de 

verdrukkers, waarmee hij niet anders dan de Nederlanders kan bedoeld hebben; de 

Javaanse hoofden, die de bevolking allerlei herendiensten oplegden en daarvoor niets 

betaalden, maar vooral: de Chinezen die niet alleen de Javanen zouden overheersen, maar 

ook de Nederlanders. Hij zegt wel dat hij niet alle Chinezen aan elkaar gelijk stelt, en dat 

hij weet dat er Chinezen zijn die eerlijkheid en goede trouw paren aan arbeidzaamheid en 

werkkracht,
155

  maar vervalt daarna toch weer in stereotypering en noemt zeer vele van de 

duizenden singkehs die naar Java komen een vloek voor de Javaan.
156

  

Er zijn ook wel berichten over goede Chinezen in de Onuitgegeven en uitgegeven 

Brieven over Opiumpacht, Chinezenwoeker, en andere Javaansche belangen van 

Groneman, die vier jaar later werd uitgegeven dan Een kètjoegeschiedenis: „Uit Brebes 

wordt al van hongersnood gewaagd. De rijst ontbreekt daar, en geld, om andere 

levensmiddelen te koopen, heeft een groot deel der bevolking er niet. Sedert anderhalve 

maand worden 400 hongerlijders daaglijks door enkele Chineesche rijsthandelaren 

gevoed‟.
157

 Dit goede bericht wordt meteen gevolgd door een ander, over Chinezen die 

speculeren in rijst en de prijzen zodanig opgevoerd hebben, dat de kleine man niet meer 

bij machte is om rijst te kopen.  

Reactie van de brievenschrijver: „Dat klinkt meer… chineesch dan „t eerste bericht, 

ofschoon ook dit waar kan zijn. Er zijn liefdadige Chineezen, evenals er niet-liefdadige 

Javanen bestaan. Van ons ras spreek ik niet. Maar gastvrijheid en mededeelzaamheid zijn 

onder de Javanen zoo gewoon, dat men er niet over spreekt of schrijft, en van 

mongoolsche liefdadigheid zonder bijbedoeling, of jegens anderen dan zich zelf, gewaagt 

men wel.‟
158

 

We herinneren ons dat vooroordelen nauw verbonden zijn met de manier waarop 

leden van de binnengroep en buitengroep elkaars gedrag verklaren. Negatieve daden van 
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buitengroepsleden worden gezien als veroorzaakt door innerlijke factoren terwijl 

menslievend gedrag door de buitengroep wordt gecommentarieerd met „nou ja, er zijn 

altijd uizonderingen op de regel‟. Omgekeerd wordt datzelfde positieve gedrag door de 

binnengroep beschouwd als iets dat intern bepaald is.
159

 In dit geval behoren de Chinezen 

vanuit het oogpunt van de briefschrijver tot de buitengroep. Sterker nog: de Chinezen zijn 

de vijanden. De haat tegenover de Chinezen is vooral ingegeven omdat hij ze ziet als 

vijanden van de Nederlanders en niet alleen van de Javanen. Hij ziet aankomen dat de 

Chinezen de Nederlanders verdringen uit Indië, en „dát zullen wij, dat zullen ook andere 

en machtiger europeesche mogendheden dan wij zijn – nooit dulden! [...] Wij deden en 

doen niet, wat gedaan zou kunnen en moeten worden om zulk een noodlot af te wenden. 

En toch – zouden de zonen onzer koloniënwinnende voorvaderen (wij hebben die kunst 

blijkbaar verleerd) zoo verbasterd, zoo machteloos geworden zijn, dat we ons tegenover 

zulke vijanden niet meer zouden weten te handhaven?‟
160

 Het is merkwaardig dat de 

schrijver het koloniseren als een kunst beschouwt. Maar het is begrijpelijk dat hij daarom 

de Chinezen, die hij vreest als kolonisten en kolonisators, als rivalen en als vijanden 

beschouwt.  

Aan de andere kant sympathiseert hij zo met de Javanen dat hij zichzelf beschouwt 

als behorende tot die binnengroep.
161

 Hij leeft zich zo in in de gevoelens van de Javaaan, 

althans, diens vermeende gevoelens, dat hij de Chinees niet alleen maar een indringer en 

een vreemdeling noemt, maar ook een kâfir (een ongelovige, dat wil zeggen iedereen die 

geen moslim is of zich niet tot de Islam wil bekeren; wordt ook als scheldnaam gebruikt): 

„‟t Is hard alles te verliezen wat men bezit, huis en huisraad, kleeding en tooi; en te 

hongeren met vrouw en kinderen, terwijl de indringer, de vreemdeling, de kâfir, leeft en 

welvaart van den woeker, waarmede hij den zwakkeren inlander belast en vervolgt, in 

zijn macht houdt en uitzuigt, totdat deze niets meer bezit‟.
162

 Het is dan ook de schuld 

van de Chinezen zelf, als er een singkèh wordt gelyncht, immers  

 
ook het geduld van een Javaan kan uitgeput, en zijn ergernis gewekt en tot daden en 

wandaden geprikkeld worden, die strafbaar zijn voor de wet, maar begrijpelijk voor een 

onpartijdig menschelijk oordeel. […] Ergernis en haat tegen den sluwen geldjager waren 

lang genoeg gevoed, om die tot een uitbarsting te brengen, en „t weinige, wat daartoe 

aanleiding kon geven, werd door den zelfzuchtigen woekeraar aan alles wat vooraf was 

gegaan, toegevoegd. En dat hij toen door den man, die hij beroofd en verarmd had, en 

diens even onbarmhartig belaagde buren gelyncht werd – hij had het te wijten aan eigen 

schuld, aan de onmenschelijke hebzucht, die den chineeschen indringer – en helaas niet 

hem alleen, maar zeer zeker bovenal – kenmerkt.
163

  

 

J.W. Young heeft een andere achtergrond dan Perelaer en Groneman. Young was 

tolk voor de Chinese taal en buitengewoon goed bekend met de Chinese samenleving en 

het reilen en zeilen van de Chinese handelsbedrijven. Hij zal zijn inspiratie hebben geput 
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uit wat hij rondom zich heen zag gebeuren en wat hij daarover uit hoofde van zijn beroep 

had gelezen. Om een voorbeeld te noemen: beide opiumpachters in zijn verhalen zijn 

royaal met geschenken voor de Europese en inlandse hoge ambtenaars. Onder de luchtige 

toon van Youngs verhalen over haatdragende pachters en officieren, die elkaar vaak op 

ridicule wijze een hak zetten, schuilt wel degelijk kritiek op hun manier van handelen en 

handeldrijven. Uiteindelijk laten zijn verhalen zien dat Chinezen hoe dan ook Chinezen 

zijn, ook al is de een peranakan en de ander een singkeh, en als Chinees doe je er het best 

aan Chinees te blijven.  

Justus van Maurik geeft de indruk dat hij op zijn reizen voortdurend uitkeek naar 

iets vertrouwds. De huizen vindt hij mooi omdat ze op Europese huizen lijken, de tuinen 

afschuwelijk omdat ze in niets lijken op Europese tuinen, zelfs Chinese kleding ziet hij 

als „Europees‟. Hij geeft vaak aan of iemand goed Nederlands sprak, en dat is bij de 

belangrijke Chinezen die hij ontmoet inderdaad het geval. Het beeld van deze Chinezen is 

zonder uitzondering positief – ze zijn beschaafd, beleefd en voorkomend. 

In de werken van Perelaer en Groneman echter, lopen Chinezen rond die als 

buitengewoon onaantrekkelijk worden beschreven. Ze zijn dik en vet, ze lachen niet maar 

grijnslachen op een afzichtelijke, gemene manier. Ze hebben een gele, fletse gelaatskleur, 

harde trekken en gluipende schuinstaande ogen. Ze zijn lafhartige booswichten met een 

verdorven gemoed en een grenzeloze hebzucht, die op een verachtelijke manier hun 

macht misbruiken. Ze kopen ambtenaren om, niet alleen met geld maar ook met dure 

geschenken. Het zijn onbarmhartige, gewetenloze fortuinzoekers die alles doen om geld 

te verdienen, ook al storten ze daarmee volstrekt onschuldige inheemse mensen in het 

verderf. Ze verkrachten lieflijke jonge Javaanse meisjes en hebben voor het bevredigen 

van hun lage hartstochten veel over. Ze zijn indringers die huizen als paleizen bouwen op 

plaatsen waar zij volgens de wet niet mogen wonen. Pronkzuchtig als ze zijn, houden ze 

ervan grote feesten te houden en belangrijke Nederlandse ambtenaren daarop uit te 

nodigen. Groneman schrijft de Chinezen ook goede eigenschappen toe: ze zijn 

werkkrachtig en geschikt voor elke arbeid, ze munten uit in oordeelsvaardigheid, bezitten 

volharding en geduld en kunnen van zeer weinig leven. Maar juist daardoor zijn ze 

gevaarlijk voor de Javaan, die Groneman als „verstandelijk veel minder ontwikkeld‟ en 

lichtgelovig tekent.  

Wat De Rode Draak (1946) van Schrauwen anders maakt dan Baboe Dalima (1886) 

van Perelaer is dat de misdadigers in eerstgenoemde roman een ander uiterlijk hebben 

meegekregen dan de boeven in Baboe Dalima. De eersten hebben een respectabele 

positie in de maatschappij en zijn, door hun opleiding, beschaafd. Jan Tan is bovendien, 

naar zijn naam te oordelen, gelijkgesteld met Europeanen. Maar bij hem is een 

tegengewicht nodig. Daarom krijgt Jan Tan naast zijn sympathieke uiterlijk een dubbele 

persoonlijkheid aangemeten. De opiumsmokkelaars zijn met hun tijd meegegaan, maar ze 

zijn nog altijd Chinezen. Het uiterlijk van Jan Tan mag dan wel aangenamer zijn dan dat 

van zijn voorgangers, maar ook hij heeft begerige gedachten en koestert gevoelens van 

rebellie, heerszucht en triomf. De vrouwensmokkelaar Tan Tsjoen Lin in Halfbloed 

(1946) is eveneens met de tijd meegegaan. Terwijl de opiumpachters en -smokkelaars in 

vroeger proza in prachtige koetsen reden, getrokken door vurige (meestal zwarte) 

paarden, rijdt hij in een rode, glimmende Mercedes. Voor de rest is hij echter even 

afstotelijk als zijn voorgangers. 
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Baboe Dalima was een tendensroman,
164

 Indrukken van een “Tòtòk” was „een 

opgewekt en oppervlakkig reisboek‟.
165

 Maar beide boeken tonen, samen met Gronemans 

brieven, de verhalen van Young en de romans van Schrauwen en Fabricius, waardevolle 

facetten van het beeld van de Chinese pachters, officieren en opiumsmokkelaars in een 

samenleving die merkwaardige overeenkomsten vertoont met de maatschappij in de 

Archipel meer dan een halve eeuw later. 
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