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5. CONCLUSIES EN DESIDERATA 
 

 

lafhartig – indringers - woekeraars – pestbuilen der maatschappij – hondeneters – 

afzetters – roofvogels – bloedzuigers – buitengewoon ijverig – grenzeloos 

hebzuchtig – ongedierte – duiveldienaars - wandluizen – uitzuigers – 

vrouwendieven – sluw – pronkzuchtig – slangen – plunderaars – harde werkers – 

brutaal – vloek voor de Javaan – omkopers – vals – vadsig – sober – hebben 

initiatief – koesteren boze hartstochten – sjacheraars – geduldig – omkopers – 

spaarzaam – houden er een geheimzinnige boekhouding op na – gewetenloze 

fortuinzoekers – houden grootse feesten – varkens – mieren – zich vetmestende 

menseneters – liefdevolle ouders – goede kinderen – wolf onder de schapen – 

stinken naar de spek die zij bereiden – verfoeilijk lelijk – geil – mooi – schrander 

– loze vossen – aterlingen – gladakkers – voelen zich te voornaam om te lopen – 

schuim der (Chinese) natie – knappe vakmensen – willen niet loesie feesie lijden – 

bedriegers zonder scrupules – storen zich niet aan de regels – moordenaars – 

geldvereerders – gaaf – onbeschaafd – beschaafd – kwebbelaars – bijgelovig – 

voor rede vatbaar – lawaaierig – menselijk en trouw – hebben lange nagels – 

spreken de R als een L uit – rijden in mooie wagens – grijnzen – vervuld van 

vuige lusten – gewillige minnaressen – trouwe echtgenotes – hebben een fletsgele 

huid – dankbaar 

 

 

In dit slothoofdstuk geef ik mijn conclusies over het resultaat van het onderzoek weer, 

en laat ik weten wat mijn wensen zijn voor een vervolg. 

  
5.1. Conclusies 

 

Dit onderzoek gaat over het beeld van de Chinezen zoals het wordt geschetst in 

Indisch-Nederlands literair proza in de periode van 1880 tot 1950. In de imagologie – 

de kritische analyse van nationale stereotypen in literatuur en in andere vormen van 

culturele representatie – is een beeld of ‘image’ de mentale of discursieve 

representatie of reputatie van een persoon, een groep, een etniciteit of een natie. Een 

beeld betreft hoofdzakelijk morele eigenschappen of karaktertrekken. Het is een 

mentaal silhouet (dus geen volledige beeltenis) van de ander, dat we in gedachten 

hebben. Onder ‘beeldvorming’ wordt verstaan: opvattingen en oordelen die mensen 

hebben over zowel zichzelf, de eigen groep en cultuur, als andere groepen en culturen. 

Beeldvorming is geen afspiegeling van de werkelijkheid, beeldvorming schept juist 

een werkelijkheid.  

Er is geen ander volk waarover in zulke uiteenlopende beelden is geschreven als 

de Chinezen, en geen ander land als China. Zelfs op één en hetzelfde moment zijn er 

verschillende beelden over China (‘alternating between sinophilia and sinophobia’, 

volgens sinologe Irmy Schweiger)
1
 in omloop. Recent (2008) was er wereldwijde 

bewondering voor de manier waarop de Chinezen de openingsceremonie van de 

                                                 
1
 Schweiger 2007, pag. 126. 
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Olympische Spelen (en de Spelen zelf) hebben georganiseerd en hun openheid naar 

het westen toe, bijvoorbeeld door het ‘Vogelnest’, bijnaam voor het Olympische 

stadion in Beijing, en andere gebouwen door westerse architecten te laten ontwerpen. 

Tegelijkertijd werd de Olympische toorts overal waar hij kwam, ontvangen met 

protestdemonstraties tegen het politieke beleid van China jegens Tibet; de 

luchtvervuiling werd als een zeer groot probleem beschouwd (dat de Chinezen de 

meest grootschalige poging  in de geschiedenis hebben gedaan om hun economie 

energie-efficient te maken
2
 ging aan de meeste mensen voorbij) en altijd werd er wel 

iets negatiefs gevonden om over te praten of om te lachen of verontwaardigd over te 

doen. Dat is niet anders geweest met de beeldvorming van de Chinezen in het land dat 

nu Indonesia heet, dat in het grootste gedeelte van de periode tussen 1880 en 1950, de 

periode waar het in dit proefschrift om gaat, Nederlands-Indië genoemd werd.  

De koloniale samenleving was er een die gebaseerd was op rassenonderscheid. 

Als we ons die samenleving voorstellen als een kegel, bestond de brede basis uit de 

inheemse bevolking. Helemaal bovenaan werd de punt van de kegel gevormd door de 

Europeanen, waartoe (volgens de wet althans) ook de Indo-Europeanen behoorden. 

En tussen de beide lagen waren de Chinezen gesandwicht. Zij waren in alle opzichten 

de mediatoren tussen de boven- en de benedenlaag van de koloniale maatschappij. De 

verschillende rassen mochten onder geen beding in harmonie met elkaar samenleven – 

ze zouden weleens gemene zaak met elkaar kunnen maken en de macht van de 

Nederlanders in gevaar brengen. Dat is in de geschiedenis, met name in de achttiende 

eeuw, werkelijk gebeurd: de samenzwering tegen het Gouvernement onder leiding 

van Erberveld joeg de Hollanders grote schrik aan. Achttien jaar later volgde een 

grote opstand van de Chinezen in de Ommelanden van Batavia die gewelddadig 

onderdrukt werd. In de volgende jaren voerden Chinezen die uit Batavia naar het 

oosten van Java gevlucht waren, samen met de Javanen oorlog tegen het VOC-leger. 

Ze verloren die oorlog, maar de Hollanders hadden een goede les geleerd.  

De Chinezen waren niet alleen anders, maar vooral ‘vreemd’, niet behorend tot 

de samenleving van de Archipel. Ze vielen op tussen de autochtonen, niet slechts door 

hun uiterlijk en omdat ze anders gekleed gingen (wat later bij de wet verordend was), 

maar ook omdat ze andere dingen deden. Ze waren niet alleen mediatoren tussen de 

Nederlandse heersers en inheemse bevolking, maar tegelijkertijd ook een zeer handige 

bumper om de klappen op de vangen die de Hollandse burgerij richtte tot het 

Gouvernement, en ze waren meer dan eens zondebok. Omdat ze geld in het laatje 

moesten brengen, werd er op ze gejaagd alsof ze wilde dieren waren: om er zeker van 

te zijn dat alle Chinezen in Batavia het verplichte hoofdgeld betaalden, gingen 

soldaten, Compagniesslaven en de havenwachter met zijn helpers op gezette tijden 

‘Chinees-jaegen’. Het is merkwaardig dat de jagers het geld dat ze daarmee opstreken 

voor zichzelf mochten houden. Het ging er dus niet eens om om de inkomsten voor de 

VOC, of de stad Batavia, veilig te stellen. ‘Illegalen’ die erop betrapt werden met een 

vals hoofdbriefje rond te lopen, werden buitengewoon zwaar gestraft. In de 

negentiende en twintigste eeuw deden de Chinezen datgene wat de Nederlandse 

kolonisators wel wilden, maar niet konden doen: belastingen vergaren en pachten 

organiseren, met name de zeer lucratieve opiumpacht. Ze waren nodig om de 

koloniale kas te vullen maar werden verguisd en veracht. 

 

                                                 
2
 Speech van Barrack Obama, president van de VS, voor het Amerikaanse Congres, 24 februari 2009. 
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5.1.1. Stereotypen 

In literair proza wordt verteld dat de Chinezen, omdat ze er vreemd uitzagen (‘mal’, 

vond menig verteller) werden gepest en geplaagd, er werd de spot met hen gedreven, 

(‘smerige, vuile kee’ en ‘gele lammeling’ zijn enkele van de ‘liefelijkheden’ waarmee 

Nederlandse mariniers en matrozen ‘onder groot gejuich en vroolijk getier’ de 

Chinezen bedachten), ze spraken een andere taal, voortdurend wordt er de nadruk op 

gelegd dat ze zelfs geen behoorlijk Maleis spraken omdat ze de R niet konden 

uitspreken en daarvoor in de plaats een L zeiden. Weruméus Buning schetst ‘broeder 

Langstaart’ ten voeten uit: zijn vuilwitte gelaatskleur, zijn schuine ogen, zijn malle 

staart, geheel zijn ‘vrouwelijke’ uiterlijk maakt op de Europeaan geen aangename 

indruk.
3
 Maar nergens is de vreemdheid van de Chinezen zo goed uitgebeeld als in De 

khimono; benevens twee andere Oost-Indische verhalen (1908) van Creusesol, die 

ettelijke zinnen wijdt aan het verschijnsel ‘Tjina-grijns’. Volgens Carel, de verteller in 

De khimono, is een Tjina-grijns vergelijkbaar met een ‘honende, spottende 

afscheidsgroet’, een openbaring van ‘de innerlijke barbaarschheid van den Verre-

Oosterling’. De grijns is ‘als de karakteristiek van een wezen, welks gemoedsleven 

vreemd is en blijven zal aan [dat van de Europeaan], een wezen, dat dien grijns 

poëtiseert in den raadselachtigen glimlach van het Boeddha-beeld – goddelijk, van 

bovenzinnelijke perversiteit
 
 – in welks zuiver regelmatige trekken het geheele 

Mongoolsche ras zijn eigen voorkomen sinds eeuwen heeft geïdealiseerd’.
4
 

Er werd neergekeken op een Chinees. Een Nederlander die een 

vriendschappelijke relatie aanging met een Chinees werd met schele ogen aangekeken, 

en iemand die onder een Chinees werkte werd de rug toegekeerd. Nederlanders 

bezochten graag hun grootse feesten en sommige Nederlandse meisjes waren zelfs 

bereid offers te brengen om toch maar een uitnodiging te krijgen (een kus voor een 

Chinese jongeman die beweerde er met enige moeite aan te kunnen komen, 

bijvoorbeeld), maar aan de andere kant werd hun ‘pronkzucht’ gekritiseerd. Het werd 

ze kwalijk genomen dat ze zoveel mogelijk geld wilden verdienen in een zo kort 

mogelijke tijd, om daarmee naar hun land terug te kunnen, terwijl de Europeanen niet 

anders wilden. De Chinezen die wel bleven, van wie een aantal de pachten voor de 

Nederlands-Indische regering dreven, stelden zich bloot aan allerlei kritiek, die erop 

neerkwam dat ze allemaal bloedzuigers van het (Javaanse) volk waren. De zin 

waarmee oud-officier W.A. van Rees de houding van de Nederlanders beschreef, 

‘Zonder de Chineezen zou ons veel hebben ontbroken, en toch verfoeiden wij die 

hondeneters’,
5
 is alleszeggend.  

De beeldvorming van de Chinezen is een goed voorbeeld van wat imagoloog 

Joep Leerssen een ‘imageme’ noemt, dat hij verklaart als een onderliggende 

‘blueprint’ voor de concrete, tekstuele uitingen van datgene wat beschouwd wordt als 

karakteristieken van een bepaalde natie of etnische groep. Een imageme vertoont een 

tegenstrijdige polariteit en neemt de vorm aan van het ultieme cliché: ‘Natie X is een 

natie van contrasten’.  

Een cliché is een stereotype dat uitentreuren gebruikt is. Stereotypen zijn 

overgeneralisaties die meer gebaseerd zijn op veronderstellingen, vooroordelen en 

verkeerde informatie dan op feiten. Het stereotype van de Chinezen als 

duivelaanbidders berust op een veronderstelling en een overhaast oordeel. Dat oordeel 

velden de Hollanders op basis van de waarneming dat de Chinezen tot een god baden 

met een zwart gezicht. Vanwege dat zwarte gezicht namen de Hollanders, onder 

                                                 
3
 Weruméus Buning 1897, pag. 222. 

4
 Creusesol 1908, pag. 26-27. 

5
 Van Rees 1881a, deel 2 pag. 20. 
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anderen Wouter Schouten, aan dat het de duivel was, of in ieder geval een kwade god. 

Dat paste in een ander beeld dat ze van de Chinezen hadden, namelijk als slimme, 

sluwe personen: als je het ‘heylloos spoock’ te vriend hield, hoefde je de goede goden 

niet te behagen. Ze wisten niet dat een zwart gezicht in de Chinese cultuur juist op een 

goede inborst duidt. Maar het kwaad was geschied: de Chinezen waren en bleven 

eeuwenlang ‘dienaers van den satan’. Was het Christenen daardoor geoorloofd zulke 

lieden uit de weg te ruimen, zoals in 1740 ook echt gebeurde? Dat wordt soms wel 

gesuggereerd. In Donkere dagen (1909) van J.H. van Balen loopt een dominee 

opgewonden door de stad in de nacht voordat de Chinezenmoord in Batavia aanvangt, 

om iedereen luidkeels te vertellen wat voor kwaads de ‘kinderen Belials’ hebben 

aangericht.  

Stereotypen zijn karikaturen. Maar op het moment dat de representatie in schrift 

staat, vertegenwoordigt die incomplete representatie het geheel. Het kleine aantal 

karakteristieken, die eigenlijk van toepassing zijn op een individu, verschijnen in de 

vorm van stereotypen in het collectieve concept van groepen, naties en rassen, dus in 

een beeld. Stefan Landsberger, hoogleraar Chinese cultuur aan de Universiteit van 

Amsterdam, spreekt van een karikatuur, en zo is dat ook: het beeld van Chinezen en 

trouwens alle andere bevolkingsgroepen, ook Nederlanders, is een karikatuur, die niet 

alleen geldt voor één individu maar voor het hele volk. 

In die zin is een schrijver ook een karikaturist. Het beeld dat hij in zijn teksten 

presenteert is door hem getekend, maar is tevens het resultaat van beïnvloeding door 

verschillende factoren (zie diagram hieronder).  

 

 

 
 

 

Hij wordt, bewust of onbewust, beïnvloed door de maatschappij waarin hij leeft, het 

gezin waarin hij is opgegroeid, zijn kennis van de wereld, uitspraken van anderen, 

inclusief schrijvers, en niet te vergeten door zijn doellezer. Al die invloeden fungeren 

als een bril waardoor de schrijver kijkt bij het schrijven van zijn tekst. Die tekst wordt 

weer door anderen gelezen die, bewust of onbewust, stereotypen en beelden van hem 
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overnemen, en zo begint het proces steeds weer opnieuw. Beeldvorming is dan ook 

geen statisch gegeven, maar is het gevolg van een wisselwerking die op haar beurt een 

doorlopend proces van beeldvorming veroorzaakt. Aan de andere kant kunnen 

stereotypen zeer hardnekkig zijn en veranderingen weerstaan.   

Beeldvorming is, als ze om de buitengroep gaat (op de begrippen ‘binnengroep’ 

en ‘buitengroep’ kom ik nog terug), nagenoeg altijd negatief. Maar voordat we die 

beeldvorming nader beschouwen, maken we eerst een onderscheid tussen positieve en 

negatieve beeldvorming. Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet altijd. Iemand 

uitbeelden als slim en hardwerkend is positief. Veel geld willen verdienen hoeft niet 

negatief te zijn. Niet positief is het beeld van een persoon die zijn slimheid en ijver 

aanwendt om de inheemse bevolking uit te zuigen en op die manier veel geld te 

verdienen. Kinderen van een Chinese vader en inheemse moeder ‘vuile peranakan 

Chineesjes’ noemen is niet erg vriendelijk, maar meteen daarna zeggen dat diezelfde 

Chineesjes eens hun moeder te eten zullen geven als die volstrekt niet meer kan 

werken, is een stuk positiever. Een Chinees verbeelden als iemand die in een 

prachtige koets rondrijdt is op zichzelf niet negatief, maar als de Chinees er ‘zo vadsig 

mogelijk’ bij uitgestrekt ligt is dat geen lieflijk gezicht, en suggereren dat de koets 

verkregen is door minder eerlijke praktijken is ook niet positief. Het lijkt wel dat, als 

het om Chinezen gaat, de beeldvorming bijna nooit ten volle positief is. Er is meestal 

een ‘maar’ dat het positieve uiteindelijk toch naar de negatieve pool ombuigt.  

Hoe is nu in concreto het beeld van de Chinezen zoals dat uit het onderzochte 

literair proza blijkt? De belangrijkste kenmerken heb ik in een lijstje gevat aan het 

begin van dit hoofdstuk. Wat uiterlijke kenmerken betreft kunnen we kort zijn: vaak 

zijn de Chinese mannen foeilelijk, en dan worden in de beschrijving hun fysieke 

kenmerken meestal gekoppeld aan hun ras.
 
Ze hebben een gele fletse huidskleur en 

gluipende schuinstaande ogen. Of een vuil geel gezicht met uitstekende 

wangbeenderen waarin scherpe zwarte oogjes blinken. Ze zijn vet en bami-Chinezen 

stinken bovendien naar de spek die zij bereiden. Dit laatste is niet echt een uiterlijk 

kenmerk, maar draagt in ieder geval niet bij tot de aantrekkelijkheid van de persoon in 

kwestie. Hun lange, glanzende, dansende haarstaarten worden meestal wel mooi 

gevonden. Zo is het enige mooie aan ‘Zucht aan een touw’, een van de personages in 

een verhaal van J.C. Mollema, zijn dikke, gitzwarte staart; voor de rest is hij een 

miezerig bleek mannetje met hoge jukbeenderen en ingevallen kaken. Gaandeweg, dat 

wil zeggen in de romans die tegen het einde van de onderzochte periode verschijnen, 

worden de Chinese mannen Europeser en dus aangenamer van uiterlijk. Wat de 

vrouwen betreft, als ze uit de lagere klasse komen, worden ze meestal niet als erg 

aantrekkelijk verbeeld. Maar de vrouwen en meisjes uit de upper class zijn als feeën 

zo mooi en hebben buitengewoon mooie lichaamsvormen.  

De innerlijke karaktertrekken (of de kenmerken die voor innerlijk moeten 

doorgaan) zijn groter in aantal dan de uiterlijke, en overwegend negatief. Deze 

kenmerken zouden geplaatst moeten worden op een ladder, waarvan de sporten van 

beneden tot boven de fases in de carrière van de Chinezen uitbeelden. Daarbuiten zijn 

er zowel goede als slechte eigenschappen die een soort van permanente geldigheid 

hebben en die steeds weer opnieuw in het proza worden vermeld. Als we aldus van 

onderaan beginnen, worden de Chinezen verbeeld als sober en spaarzaam, geduldig en 

initiatiefrijk. Vooral koelies zijn dankbaar jegens hun Europese weldoeners, menselijk 

en trouw. ‘Loosie feesie’ is iets dat zij niet te boven komen; zelfmoord plegen zien ze 

als de enige mogelijke uitweg.  

Naarmate ze meer succes hebben en zich op de sociale (en vooral economische) 

ladder opwerken, krijgen ze negatieve stereotypen toebedeeld. Ze worden gezien als 
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indringers, woekeraars en sjacheraars, parasieten, uitzuigers en plunderaars, ze kopen 

Europeanen om en zijn een vloek voor de Javaan, ze zijn grenzeloos hebzuchtig en 

behept met boze hartstochten en vuige lusten, ze zijn gewetenloze fortuinzoekers en 

zelfs moordenaars en menseneters (naast hondeneters), kortom, de Chinese mannen 

zijn aterlingen en bedriegers zonder scrupules.  

Vaak worden ze vergeleken met dieren: ze zijn roofvogels, bloedzuigers, 

ongedierte, wandluizen, mieren, slangen, varkens, vossen, wolven (onder de schapen), 

gladakkers en katten. Zoals elders reeds betoogd, heeft die beeldvorming te maken 

met de karakteristieken van de dieren in de Nederlandse of westerse cultuur, terwijl de 

vergelijking met ongedierte en wandluizen suggereert dat de Chinezen ongestraft 

vernietigd kunnen worden – ze komen toch weer in groten getale opdagen.  

De Chinezen worden ook vergeleken met andere volkeren. De vergelijking met 

de Joden werd al gemaakt vanaf de VOC-tijd. Wouter Schouten bijvoorbeeld, schreef 

in zijn reisverhalen (1676) al dat de Chinezen waren ‘verdeelt even gelyck de Joden 

haer bevinden over den gantschen aerbodem verspreyt’.
6
 Robert Nurks den Jongere 

maakte een soortgelijke vergelijking: in het Chinese kamp oefenden ‘de zonen van het 

hemelsche rijk, de belijders der leer van Confucius, als echte Aziatische Joden hun 

velerlei bedrijf uit’.
7
 Veel straten in de Chinese wijk doen Justus van Maurik denken 

aan de Amsterdamse Jodenbuurt; het verschil is dat de meeste huizen in de Chinese 

wijk een vuil en onaangenaam uiterlijk hebben.
8
 Bijzonder is dat Nurks den Jongere 

de Chinezen vergelijkt met de Duitsers; beide volkeren zijn volgens hem hovaardig en 

hebben een kosmopolitisch en zwervend karakter. Omdat de Arabieren net als de 

Chinezen behoorden tot de Vreemde Oosterlingen, worden deze twee volksgroepen 

ook weleens met elkaar vergeleken. Arabieren en Chinezen worden als machtig 

gezien en worden gevreesd door de Europeanen als hun voornaamste handels- en 

politieke concurrenten. Voor Nurks den Jongere staat het vast dat de Arabieren 

eerlijker zijn dan de Chinezen en zich meer bezighouden met het verspreiden van hun 

geloof dan met het uitzuigen van de bevolking,
9
 maar Augusta de Wit vindt de 

Arabieren nog sluwere handelaren dan de Chinezen.
10

 De Arabier wordt volgens deze 

schrijfster om zijn onmenschelijke hardvochtigheid nog meer gevreesd dan de 

Chinees om zijn list.
11

 

Als de Chinezen het eenmaal hebben gemaakt, zijn ze pronkzuchtig, arrogant en 

brutaal (tegen de Europeanen) en storen ze zich niet aan de regels van het 

Gouvernement. Enkelen zijn daarentegen Europees beschaafd geworden.  

Sommige karaktertrekken, zowel slechte als goede, overstijgen de ladder omdat ze 

toegeschreven worden aan de Chinezen in al hun functies en in alle stadia van hun 

aanwezigheid in de Archipel. Lafhartigheid en sluwheid zijn er twee van. Verder zijn 

ze allemaal geldvereerders, bijgelovig en, nog erger, ellendige duiveldienaars. Maar 

                                                 
6
 Schouten 1676, pag. 24. 

7
 Nurks den Jongere 1882, pag. 28. 

8
 Van Maurik 1897, pag. 130. In documentaire geschriften komt die vergelijking even vaak, zo niet 

vaker, voor. N. G. van Kampen, die hoogleraar was in de Nederlandse letterkunde en de vaderlandse 

geschiedenis aan het Atheneum van Amsterdam, heeft het in zijn Vaderlandsche karakterkunde over 

‘de beschroomde Chinezen, de Joden van het Oosten’ (1828, pag. 644). Volgens H.J. Koenen is er een 

reden waarom er niet veel Joden in de Archipel waren: de laatsten vreesden de concurrentie van de 

Chinezen, ‘die men wel eens de Joden van Oost-Indië noemt, daar zij door schranderheid, 

doorslepenheid, ijverig winstbejag, en rustelooze, weleens woelige handelsbedrijvigheid, het beeld der 

ballingen uit Kanaën vertoonen’. Koenen 1843, pag. 275. 
9
 Nurks den Jongere 1882, pag. 312. 

10
 De Wit 1905, pag. 204. 

11
 De wit 1903, pag. 273. 
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wat ze ook doen, ze zijn buitengewoon ijverig en werken hard. De mannen zijn 

vrouwendieven of, zoals Wouter Schouten het uitdrukt, ‘beminners van een goet getal 

vrouwen’. Of ronduit geil. De Chinezen zijn onbeschaamd en lawaaierig, maar ook 

liefdevolle ouders (dit wordt slechts halfhartig toegegeven) en zorgzame kinderen.  
 

5.1.2. Analyse 

Om een samenvattende analyse te maken van de beeldvorming van de Chinezen in 

Indisch-Nederlands literair proza zoals ik die heb nagegaan in het vorige hoofdstuk, 

gebruik ik drie begrippen, waarbij het derde begrip een samensmelting is van het 

eerste en het tweede begrip. Het eerste begrip komt uit de sociale psychologie en 

betreft het bestaan van en het onderscheid tussen binnengroep en buitengroep. Een 

binnengroep is de groep tot wie men behoort, denkt te behoren of wenst te behoren. 

Men kan op hetzelfde moment verschillende binnengroepen hebben. De buitengroep 

is de groep tot wie men niet behoort, of niet wenst te behoren. Met andere woorden, 

de buitengroep wordt in natuurlijke omstandigheden bepaald door de binnengroep. 

Een binnengroep krijgt men soms met de geboorte mee (de etnische groep, geslacht, 

bepaalde uiterlijke kenmerken), maar vaker onstaan binnengroepen door ‘even just the 

toss of a coin’, om het met sociaal psycholoog Henri Tajfel te zeggen. Wanneer je 

samen met anderen in de regen op een bus staat te wachten, zijn die anderen je 

binnengroepsleden. Je moppert samen als de bus maar niet komt, je scheldt samen als 

de overvolle bus zonder te stoppen voorbijrijdt. Uiteraard zijn de passagiers in de bus 

de buitengroep en is de chauffeur de vijand met wie van alles mis is. De uitdrukking 

van Tajfel kan ook letterlijk genomen worden: als je door een munt op te gooien 

bepaalt wie tot groep A behoort en wie tot groep B, heb je meteen twee 

binnengroepen en tegelijkertijd twee buitengroepen. Dat is een kunstmatige manier 

van het bepalen wie tot de buitengroep behoort. 

Als men tot een binnengroep behoort, en iedereen behoort wel tot minstens één 

binnengroep, ontstaat vanzelf binnengroepsfavoritisme. Men ziet zijn eigen groep als 

superieur ten opzichte van andere groepen, en wil die superieuriteit ook bewijzen. Dat 

doet men onder andere door negatieve oordelen over de buitengroep te spuien, in een 

poging om zich positief te onderscheiden van buitengroepsleden en zich op die manier 

te verzekeren van de steun van de binnengroep. Door vijandigheid tegenover de 

buitengroep te tonen, laat men ook zijn loyaliteit met de binnengroep zien. Men heeft 

zijn binnengroep ook nodig om zijn eigenwaarde op peil te houden.  

Beelden van een (etnische) binnen- of buitengroep zijn niet stabiel maar 

afhankelijk van allerlei factoren. Ten eerste zijn auto-images of zelfbeelden (beelden 

die iemand van zijn eigen groep heeft) vaak heel verschillend van hetero-images 

(beelden die iemand van een andere groep heeft). Bovendien worden verschillen 

tussen de leden van de andere groep geminimaliseerd, met andere woorden, de 

buitengroep wordt als homogener gezien dan de binnengroep. We hebben dan te 

maken met het buitengroepshomogeniteitseffect. Dat houdt in dat een karaktertrek (of 

een verschijnsel dat als karaktertrek beschouwd wordt) van één buitengroepslid 

overgedragen wordt op alle andere buitengroepsleden. In de meeste gevallen wordt 

die karaktertrek door de binnengroep als negatief gezien.  

Bij het oordelen van een groep, hetzij binnengroep of buitengroep, spelen twee 

soorten factoren mee: dispositionele of interne factoren en situationele of uitwendige 

factoren. Negatief gedrag van buitengroepsleden (bijvoorbeeld oneerlijkheid) wordt 

gezien als veroorzaakt door dispositionele factoren (‘het ligt in hun aard om te 

liegen’), terwijl hetzelfde gedrag bij binnengroepsleden door de binnengroep 

gerechtvaardigd wordt door een uitwendige oorzaak aan te halen (‘als wij de waarheid 



390 

hadden gezegd, hadden ze ons aangevallen’). Positief gedrag wordt verklaard op 

precies de tegenovergestelde wijze: menslievende daden door een binnengroepslid 

worden beschouwd als iets dat innerlijk bepaald is, terwijl dezelfde daad, als die door 

de buitengroep is verricht, door de binnengroep wordt beschouwd als de uitzondering 

op de regel. Volgens sociaal psycholoog Rupert Brown zijn deze ‘intergroup 

attribution biases’ typisch aanwezig bij de meerderheid in een groep of bij dominante 

groepen. Het maakt dus niet uit of buitengroepsleden iets positiefs of iets negatiefs 

doen, ze zijn altijd fout. Als ze iets slechts hebben gedaan komt dat omdat hun 

innerlijk nu eenmaal slecht is, hetgeen het stereotype waarmee ze opgescheept zitten 

bevestigt, en als ze iets goeds hebben gedaan wordt dat ook gezien als de uitzondering 

die de regel bevestigt. Als hun iets slechts overkomt hebben zij alleen zichzelf te 

verwijten en zijn ze niet te beklagen, als hun iets goeds overkomt hebben ze alleen 

maar geluk gehad en komt het niet omdat zij daar zelf hard voor gewerkt hebben.  

Aansluitend aan het eerste begrip over het bestaan van binnen- en buitengroepen 

gebruik ik een tweede begrip dat is overgenomen van Edward Said, die in Orientalism 

betoogt dat het oosten en het westen elkaar tot op zekere hoogte reflecteren. 

Toegepast op het begrip binnengroep en buitengroep kunnen we zeggen dat de 

binnengroep zijn macht en overwicht aan de buitengroep ontleent. De buitengroep is 

alles wat de binnengroep niet is en omgekeerd. ‘De Nederlander is het meest zichzelf 

in die mate waarin hij geen Turk is, bij wijze van spreken’, zegt Joep Leerssen in een 

interview over ‘Nederlanderschap’.
12

 Het bestaan van de buitengroep geeft de 

binnengroep zijn macht. Door de buitengroep te definiëren creëert de binnengroep de 

grenzen die de binnengroep definiëren. Alle slechte eigenschappen worden aan de 

buitengroep toebedacht. 

Het derde begrip heeft ook te maken met macht. In zijn artikel ‘The Rhetoric of 

National Character: A Programmatic survey’ stelt Leerssen dat het toekennen van 

karaktertrekken aan ‘nationals’ (waarmee bedoeld wordt: burgers van een natie) 

vooral gedaan wordt met behulp van bepaalde tegenstellingen, met name tussen 

Noord en Zuid, tussen zwak en sterk, en tussen centraal en perifeer. Voor ons 

doeleinde, namelijk het vaststellen van de beeldvorming van de Chinezen in Indisch-

Nederlandse literatuur, is vooral de tegenstelling zwak versus sterk van belang. 

Beeldvorming van machtige naties stelt vooral hun onbarmhartigheid en wreedheid op 

de voorgrond, terwijl zwakke naties kunnen rekenen op de sympathie die men voelt 

voor een ‘underdog’, een soort van neerbuigende welwillendheid. In de beeldvorming 

komt een verbetering als de macht van de natie of de ‘national’ afzwakt. Een machtige 

binnengroep verdient loyaliteit, een machtige buitengroep veroorzaakt een verlaging 

van eigenwaarde bij de binnengroep en is een bedreiging. 

Een uiting van binnengroepsfavoritisme, uitgedrukt in betrokkenheid bij de 

binnengroep enerzijds en vijandschap jegens de buitengroep anderzijds is duidelijk te 

merken in de novellen van W.A. van Rees. Als officier bij het Nederlands-Indisch 

leger was hij solidair met zijn soldaten en vijandig tegenover de Borneose kongsi-

Chinezen en de Chinezen in het algemeen. Dat drukt hij uit in zijn aantekeningen over 

de oorlogen, niet zozeer door met scheldwoorden te strooien zoals Robert Nurks den 

Jongere en A. Weruméus Buning in dezelfde periode (1880-1900) doen, maar door 

over ‘de antipathie van de soldaat tegen den Chinees’ te spreken, een antipathie die hij 

als karaktertrek van de Nederlands-Indische soldaat schijnt te beschouwen, want ‘de 

indische soldaat is een gezworen vijand van den Chinees; die vijandschap heeft zijn 

oorzaak in de groote tegenstrijdigheid van karakter. De Chinees is laf, de soldaat 
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dapper; de Chinees is valsch, de soldaat oprecht; de Chinees is wreed, de soldaat 

goedhartig; de Chinees is vuil, de soldaat zindelijk; de Chinees heeft altijd geld (‘t is 

wel geen karaktertrek), de soldaat nooit, de Chinees vereert den duivel, de soldaat 

God (op zijn manier)’.
13

 Dit illustreert wel heel duidelijk het hierboven aangehaalde 

betoog van Said over de tegenstelling tussen de binnen- en de buitengroep. Het is 

kenmerkend dat de meeste schrijvers de generieke term ‘de Chinees’ gebruiken. Het 

lijkt wel alsof ze het over één individu hebben, maar grammaticaal gezien abstraheren 

ze van individuele gevallen en generaliseren ze alle Chinezen. Hetzelfde gebeurt hier 

met de Nederlands-Indische militairen. Van Rees beschouwt ze als twee homogene 

groepen die tegenover elkaar staan. ‘De Chinees’ waar Van Rees het hier over heeft is 

overigens geen kongsi-Chinees maar de Chinees op Java. 

De Chinezen op Java worden meestal negatiever verbeeld dan de Chinezen 

buiten Java, vooral in de periode tussen 1880 en 1910. Niet toevallig is dat de periode 

van de opkomst en de hoogste populariteit van de ethische politiek. De beeldvorming 

van de Chinezen kan niet losgezien worden van die van de inheemse bevolking. Er 

kunnen in deze periode drie groepen worden onderscheiden: de binnengroep (de 

Nederlanders), de als machtig beschouwde buitengroep (de Chinezen) en de als zwak 

bestempelde buitengroep (de ‘inlanders’). Terwijl de Chinezen op de andere eilanden 

werkers waren die in een geïsoleerde omgeving en samenleving leefden, hadden de 

Chinezen op Java veel contact met de inheemse bevolking, de Javanen en Sundanezen. 

Daar was ofwel geld, ofwel seks mee gemoeid, of soms allebei. De binnengroep van 

de Nederlandse schrijver kent aldus twee buitengroepen, die van de Chinezen en die 

van de inheemsen. In de genoemde periode en enkele decennia ervoor waren de 

Chinese pachters (voornamelijk opiumpachters) op het toppunt van hun macht, en 

kampte de inheemse bevolking als gevolg van het politieke en economische beleid 

van de Nederlands-Indische regering met de grootste armoede. Over die Chinezen en 

die Javaanse bevolking schreef men in deze periode. Over ‘gewone’ Chinezen schreef 

men normaliter niet, die waren logischerwijze niet interessant. Men prefereerde te 

schrijven over Chinezen die zich opgewerkt hadden van armoedige klontong tot 

officier, over machtige Chinese pachters die opium sloken en hele dessa’s in armoede 

dompelden.  

De sociale psychologie kent het verschijnsel dat ‘cognitieve vertekening’ 

genoemd wordt. Statistisch zelden voorkomende anti-sociale gedragingen nemen, 

vooral als ze bij de buitengroep voorkomen, een buitensporig gedeelte van onze 

aandacht in beslag en worden makkelijker onthouden dan gewone gebeurtenissen. De 

frequentie waarmee deze gedragingen voorkomen wordt overschat. Anti-sociale 

gedragingen door Chinezen, zoals geld uitlenen tegen woekerrentes en Javaanse 

meisjes opeisen, die ongetwijfeld voorkwamen in die tijd, werden geprojecteerd op 

alle Chinezen. Op die manier ontstond een correlatie tussen dat gedrag en ‘ras’, en 

werd ‘woekeraar’ een racistisch gekleurd stereotype.  

De Chinese buitengroep werd als machtig gezien. Groneman vreesde zelfs dat 

het niet lang zou duren of de Chinezen zouden alle pachtlanden in hun bezit hebben 

en de Nederlanders zouden het land besturen ten bate van de Chinezen. Ook hij 

noemde de Chinezen, net als Van Rees, ‘indringers’. Toch zag hij wel degelijk 

verschillen tussen de ene en de andere Chinees; hij verdeelde de Chinezen in twee 

subgroepen: de subgroep van Chinezen die uitsluitend voor hun landgenoten werkten 

en van hen leefden, en degenen die leefden over de rug van de inlander en hem tot de 

ondergang brachten. Over de eerste subgroep heeft hij alleen goede dingen op te 
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merken, de leden daarvan paren eerlijkheid en goede trouw aan arbeidzaamheid en 

werkkracht. De tweede subgroep echter is een ‘groeiende en bloeiende paraziet’
14

 

waaronder de Javaan bezwijkt. De regering, vindt Groneman, moet de ‘machtige 

woekeraar’ terugdringen, ze moet als een ervaren boomkweker haar bomen (de 

‘inlanders’) zuiveren van de parasieten (de Chinezen). Het is ook in de brieven van 

Groneman dat wij zien hoe een goede handeling van de binnengroep als een normale 

karaktertrek wordt beschouwd en die van de buitengroep als een uitzonderlijke 

gebeurtenis. Gronemans beeldvorming van de Chinezen is illustratief voor de periode 

1880-1910 en voor Java. Bijzondere uitzonderingen zijn J.W. Young en Jacob 

Dermoût, die zeer positief oordeelden over de Chinezen. Beide hadden een grote 

kennis van de Chinezen. Van Young weten we dat hij tolk was voor het Chinees. Hij 

was Europeaan, maar bekeek de Chinezen veeleer vanuit hun binnengroep. Hij laat 

Chinezen aan het woord die hun hoofden adoreerden omdat ze van hen afhankelijk 

waren, maar ook Chinezen die qua niveau aan de officieren gelijkwaardig waren en 

niet alles wat zij deden goedkeurden. We zien in Youngs verhalen dat er ook binnen 

de Chinese gemeenschap verschillende binnen- en buitengroepen waren, bijvoorbeeld 

die van de peranakans en van de totoks of nieuwkomers. De Nederlanders spelen de 

rol van de hoogste autoriteit. Dermoût weet precies waarover hij schrijft in Piong Pan 

Ho: de manier waarop zowel beginnende klontongs als grote tokohouders 

handeldreven, de verhouding tussen de Chinese handelaren en de Nederlandse firma’s. 

We krijgen als lezer de indruk dat Dermoût zich weet in te leven in de binnengroepen 

van zijn beide helden, Wije, een Nederlander en Piong, een Chinees. Die komen 

elkaar zeer nader, maar in de roman willen hun binnengroepen niet mee; Wije en 

Piong blijven uitzonderingen. Uiteindelijk laat de roman zien hoe onoverbrugbaar de 

scheiding is tussen de beide groepen. 

Het beeld dat de Chinezen ‘indringers’ zijn, is sterk. Zij hebben minder recht, 

eigenlijk helemaal geen recht, op de grond waarop zij leven. Zij doen niets ten bate 

van het inheemse volk, in tegenstelling tot de Nederlanders, die, dat was tenminste het 

beeld dat de Nederlanders koesterden en graag uitdroegen, dat volk ‘ophieven’ en 

beschaving bijbrachten – een prima rechtvaardiging voor kolonialisme. Bovendien 

aanbaden de Nederlanders, net als de inheemsen, een God, terwijl de Chinezen de 

duivel aanbaden. Dat beeld tekenden de schrijvers bij monde van hun vertellers. 

Vooral Boeka (pseudoniem van P.C.C. Hansen Jr.) doet dat met graagte. Als een van 

zijn helden, Pah Troeno, besluit zijn oudste dochter, die bijzit is geweest van een 

Chinees, aan een Hollandse opziener af te staan, denkt hij: ‘Honderdmaal beter was 

het voor het meisje, de bijzit te zijn van een Hollander, die in een God geloofde dan te 

moeten dienen ter voldoening van de lusten van een Chinees met zijnen 

duivelachtigen godsdienst’.
15

 Het is niet zo dat Pah Troeno de Hollanders graag ziet, 

maar ‘dat waren ten minste de meesters, doch wat deden die Chineezen en Arabieren 

in het Javaansche Rijk?’
16

 De ethische politiek, verwoord door koningin Wilhelmina 

in 1901, gaf de Nederlanders (volgens henzelf) het recht de bevolking te overheersen, 

terwijl de slechtheid van de Chinezen een rechtvaardiging was voor de Nederlanders 

om de Chinezen hun rechten te ontzeggen.   

Gaandeweg treedt er verandering op in de politiek-economische situatie in de 

Archipel. Het Gouvernement is niet langer afhankelijk van de Chinezen voor haar 

inkomsten. De Nederlandse binnengroep wordt machtiger en de Chinese buitengroep 

verliest zijn macht. Het gevoel van eigenwaarde van de binnengroepsleden stijgt. 
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Tegelijkertijd wordt de Javaanse buitengroep mondiger en dus bedreigender. De 

beeldvorming van de Chinezen wordt minder negatief; er wordt minder vijandig 

geoordeeld over de Chinezen. Er verschijnt zelfs minder proza waar Chinezen op Java 

een rol in spelen. Het gebeuren verplaatst zich naar het westen, naar Sumatra, het 

eiland van de rubber- en tabaksplantages en naar Bangka, Belitung en Singkep, de 

tineilanden, waar duizenden Chinese arbeiders werken en leven. Maar zij zijn in geen 

enkel opzicht, zelfs niet wat betreft hun Chineesheid, te vergelijken met de peranakan 

Chinezen op Java. Dit zijn niet de rijke, machtige Chinezen in hun elegante rijtuigen 

over wie we in literair proza voor en net na de eeuwwisseling lezen. Dit zijn arme 

koelies die mishandeling na mishandeling moeten ondergaan. Mensen die bijna niets 

hebben en soms ook nog het weinige dat ze bezitten, hun leven, opgeven. De als zwak 

voorgestelde buitengroep, de Javanen, is klein wat aantal betreft en te verwaarlozen. 

Maar in de gevallen dat die groep er toch is, zelfs als hij vertegenwoordigd wordt door 

maar één lid, behoort de Chinees toch nog tot een iets rijkere, sterkere buitengroep en 

moet hij het onderspit delven: hij wordt door de schrijver doodgeschreven.  

Voor de Chinezen die zich kapotwerken is veel sympathie. Er vindt een 

verschuiving plaats: in de afwezigheid van de inheemse buitengroep zijn zij het die de 

zwakke buitengroep vormen waar welwillend tegenaan wordt gekeken. In bijna alle 

tabaks- en tinromans die verschenen tussen 1930 en 1945 wordt een gunstig beeld 

getekend van de koelies en van gewezen koelies. De vertellers zijn in de roman 

mensen met overwicht die de ex-koelies goed gezind zijn. Sommige van de gewezen 

koelies zijn wel rijk geworden, maar ze hebben de inlandse bevolking daarvoor niet 

uitgezogen en zijn dus geen schoften. Omgekeerd zijn de Chinezen de Europese 

personages dankbaar omdat de laatsen hun een nieuwe baan hebben gegeven of hun 

het leven hebben gered. Die personages ontlenen hun eigenwaarde aan de 

dankbaarheid van hun beschermelingen maar vinden ze uiteindelijk toch dom of ruw 

of raar. Vriendschap van de kant van de Chinezen wordt goedgunstig geaccepteerd, 

maar niet beantwoord: men kan hoe dan ook niet ‘ver’ van een Chinees houden, zegt 

de verteller in De laatste incarnatie (1905) van Henri Borel.
17

  

Na 1945 is er niet veel literair proza geschreven over Chinezen. De romans en 

verhalen waarin Chinezen wel een rol spelen, beschrijven hen in een waaier van zeer 

gevarieerde functies. Ze zijn plantagekoelie, rijke Chinees in een glimmende auto die 

het op Indo-meisjes gemunt heeft, opiumsmokkelaar, handelaar, bami-Chinees, 

moeder en zakenvrouw en notaris. Over hen wordt zowel gunstig als ongunstig 

geoordeeld. Toch zijn enkele lijnen te zien van de vorige decennia die zich voortgezet 

hebben. De rijke Chinees wordt zoals alle rijke Chinezen in mooie voertuigen die 

bovendien niet kunnen afblijven van mooie meisjes, negatief voorgesteld. Dat geldt 

ook voor de bami-Chinees die op inlandse vrouwen valt. De handelaar is zoals alle 

andere handelaren inhalig. Uiteraard is de opiumsmokkelaar een schurk, al heeft hij 

niet het stereotiepe uiterlijk van de opiumpachters uit de eeuw daarvoor. We zien een 

ontwikkeling die al eerder is begonnen: de personages zien er beter uit, hebben een 

Europese opleiding genoten en zijn beschaafder dan hun voorgangers. De 

opiumsmokkelaar is bijna Europees van uiterlijk en heeft bovendien in Nederland 

gestudeerd, al heeft hij zijn studie niet afgemaakt. Notaris is een nieuw beroep dat nog 

niet vaak was toebedacht aan een Chinees. De notaris wordt als het ware 

binnengelaten in de binnengroep van de verteller en wordt met waardering beschreven. 

Wat de moeder en zakenvrouw betreft en alle andere Chinese vrouwen: hun 

beeldvorming verschilt onderling zo van elkaar dat het moeilijk is om er een stempel 
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op te zetten. In het algemeen worden vrouwen niet stereotiep verbeeld. Klaarblijkelijk 

vormen ze, ook al zijn ze Chinees, geen bedreiging voor de Nederlandse binnengroep. 

Van sommige, zoals Yum in Hans Tongka’s carrière en Fa in Fa, de roman van een 

Chinese in het oude Batavia, is het beeld zelfs zeer positief. Een uitzondering zijn de 

pachtsters: zij zijn schuldig aan het bedriegen en uitzuigen van inlandse mensen en 

zijn daarom slecht.  

Vrouwelijke schrijvers bekijken de Chinezen meestal met een mild oog. De 

contacten met de Chinezen waarover ze schrijven blijven beperkt tot hun eigen wereld. 

De klontong is een geliefd personage, hoewel hij alleen vluchtig geschetst wordt, even 

vluchtig als hij verschijnt in het leven van de vrouwen. Drie van de schrijfsters die het 

meest indringend hebben geschreven over de Chinezen waren gestationeerd in 

Sumatra: Dé-lilah, Carry van Bruggen en Annie Salomons. Hun protagonisten zijn 

niet de rijke Chinezen over wie Thérèse Hoven schrijft, maar flinke njais, armoedige 

klontongs en hardwerkende riksjavoerders. Maar ook Hoven geeft geen stereotiep 

beeld van de Chinezen. Zij besteedt wel meer aandacht aan Chinese miljonairs dan 

aan arme koelies, maar ze beschrijft hun rijkdom zonder aan te geven of ze die 

vergaard hebben uitsluitend met hard werken dan wel met woekeren. Augusta de Wit 

is het meest kritisch ten overstaan van de Chinezen, hoewel volgens haar ‘het sluwste 

handelaars-volk ter wereld’ de Arabieren zijn en niet de Chinezen.
18

 Maar kritisch is 

ze ook jegens de rol van de Europeanen in de koloniale maatschappij, ofschoon zij 

zeker niet tegen kolonialisme is. De koelies beschrijft ze als ‘een bonte wemelende 

hoop, waar hier en ginder, in bevelende houding, een witgekleede Westerling 

tusschen stond’, als vertegenwoordiger van ‘een enkel blank heerschers-ras staande 

tegenover een heterogenen drom Oosterlingen, samengesmolten tot éen enkel bruin 

ras van overheerschten’.
19

  

In het nageslacht lijken Chinese karaktertrekken te domineren over die van 

andere etnische groepen. Ook al is iemand maar een kwart Chinees, het is dat beetje 

Chinees dat het karakter ten goede of ten slechte bepaalt. Hoewel dat eerste niet vaak 

voorkomt, is dat toch het geval bij de kleine Chinese soldaat in Jan Fuselier (1934) 

van Simon Franke. Hij is geen rasechte Europeaan maar ook geen echte Chinees.  Zijn 

vader is uit een ‘jongen uit de Jordaan’ en een vrouw uit Hongkong geboren. Toch 

heeft de soldaat genoeg Chinees bloed om in het bezit te zijn van het typisch Chinese 

‘taaie uithoudingsvermogen, dat noodig is om moeilijkheden te boven te komen’.
20

 

Jammergenoeg was dat niet genoeg om de kris van een jaloerse Madurese echtgenoot 

tegen te houden. De Creoolse in Liefde en wraak eener Creoolsche op Java (1920) is 

een kwart Chinees van haar grootvader, vader van haar moeder. Die grootvader was 

bovendien ook nog getrouwd, of had een seksuele relatie, met een Javaanse vrouw. 

Over de Europese genetische inbreng heeft de verteller niets te zeggen, maar de 

combinatie van de wellustige aard van de Chinese grootvader (deze is geen peranakan 

maar komt rechtstreeks uit China) en het natuurlijke ‘animalisme’ van de Javaanse 

grootmoeder resulteert in de super-wellustige Creoolse.  

Ik ben me ervan bewust dat ik ook tot een bepaalde binnengroep behoor: die 

van de peranakan Chinezen. Mijn familie is er een die de Chinese tradities in ere wil 

houden maar die de Nederlanders en Europeanen niet ongunstig gezind is en zich 

goed geïntegreerd heeft in de Indonesische maatschappij. Ik heb een auto-image van 

de Chinezen, waardoor ik negatieve beelden van de Chinezen waarschijnlijk sneller 

herken dan een niet-Chinees dat doet, maar heb door mijn opvoeding en het onderwijs 
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dat ik genoten heb geen stereotiep hetero-image van de niet-Chinezen. Ik heb dan ook 

het gevoel dat de combinatie van oplettendheid en neutraliteit mijn onderzoek ten 

goede is gekomen.  

 
5.2. Desiderata 

 

Aan het begin van mijn onderzoek stond mij reeds een Indonesische versie van de 

verslaggeving voor ogen, die gelezen en begrepen kan worden door Indonesiërs van 

velerlei afkomst. Met een Indonesische versie van dit boek wil ik enerzijds de lezers 

de ogen openen voor de mogelijkheid dat wat zwart op wit geschreven staat, niet 

helemaal – of helemaal niet – op waarheid berust. Ik wil ze alert maken op het gebruik 

van stereotypen en beeldvorming, en ze bewust maken van de invloed die van de 

beeldvorming uitgaat. Ik hoop dat die bewustwording bijdraagt tot beter begrip en 

meer respect voor elkaar. Anderzijds bestaat dit proefschrift niet uitsluitend uit 

analyses van beeldvorming, maar wordt ook een historische achtergrond gegeven, die 

op zichzelf, hoop ik, vooral aan Indonesiërs van Chinese afkomst informatie 

aandraagt over hun wortels. Uit gesprekken met Chinese Indonesiërs is mij iedere 

keer weer gebleken dat de kinderen nagenoeg niets weten over de levensgeschiedenis 

van hun ouders en nog veel minder over die van hun grootouders. En nog steeds zijn 

er mensen, ook van de jongere generatie, die om de een of andere reden hun Chinese 

afkomst liever verbergen. Ik hoop hun met dit boek een gevoel van trots op hun 

ouders en voorouders te kunnen bijbrengen, en hun er vooral van bewust maken dat 

zij altijd al een deel zijn geweest van Indonesië en mederechthebbenden zijn op de 

grond waarop zij leven. Door hun verhoogde eigenwaarde zullen zij er misschien toe 

komen nog meer dan nu reeds het geval is, andere functies in de samenleving te 

vervullen naast de geijkte ‘Chinese’ functies. Mijn onderzoek heeft mij wel het 

antwoord aangereikt op de vraag die ik mezelf stelde aan het begin ervan: in welke 

richting moeten de Chinese Indonesiërs verder gaan? Moeten zij voor resinificatie 

kiezen, integratie of assimilatie? De wens die ik hierboven heb geuit is mijn antwoord: 

integratie in de Indonesische maatschappij, gepaard met trots op hun wortels. 

In Singapore zijn diverse musea die de geschiedenis van de Singaporese 

Chinezen tonen. Een daarvan is Hua Song. De naam betekent ‘lof voor de Chinese 

gemeenschap’ en laat de bezoeker de ervaringen zien van de eerste Chinese 

nieuwkomers. Een dergelijk museum zou ook in Indonesië opericht moeten worden, 

liefst in Semarang, waar een sterke Chinese gemeenschap woont die goed 

geïntegreerd is.  

Ik zou geen docent Nederlands en literair vertaler zijn als ik niet ook de wens 

had met dit proefschrift bij de Indonesische onderzoekers meer aandacht en 

waardering voor de Indisch-Nederlandse literatuur op te wekken. Onderzoek naar 

deze literatuur is geen poging om ouwe koeien uit de sloot te halen, zoals ik gedacht 

had – dat is een vooroordeel dat, zoals alle vooroordelen, tamelijk moeilijk uit te 

roeien is – maar is het aanwenden van de Nederlandse taal en van de Indisch-

Nederlandse literatuur als nagelaten cultureel erfgoed dat ook Indonesië toebehoort, 

niet alleen om te herinneren, te herdenken en stem te geven,
21

 maar ook om tot nieuwe 

inzichten te komen. Ik pleit voor de vertaling naar het Indonesisch van belangrijke 

Indisch-Nederlandse literaire prozateksten om ze op die manier te behouden voor de 

volgende generaties. Ook Chinese teksten, met name de Kong Koan-archieven, 

zouden vertaald moeten worden in het Indonesisch. 
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Een subhoofdstuk van dit proefschrift is gewijd aan de Chinezenmoord. Voor de 

achtergrondkennis omtrent deze treurige geschiedenis kon ik slechts twee 

wetenschappelijke Nederlandstalige werken vinden, waarvan er een meer dan 

zeventig jaar geleden geschreven is. Tijdens het lezen van Leonard Blussés en vooral 

J.Th. Vermeulens dissertatie en de twee romans die over de pogrom in 1740 gaan, 

werd ik overvallen door een enorm déjà vu-gevoel en kon ik me niet van het 

vermoeden ontdoen dat een soortgelijk gebeuren op dezelfde plaats, maar meer dan 

twee en een halve eeuw later, voorkomen had kunnen worden als wij meer hadden 

geweten van de achtergronden van de Chinezenmoord. Het wordt tijd dat er een 

nieuw onderzoek gewijd wordt aan dat gebeuren, net zoals het gewenst is dat er een 

waarheids- en verzoeningscommissie komt die de mei-rellen in 1998 in Jakarta, Solo 

en Medan onderzoekt. Vele van de mensen die verantwoordelijk waren voor de 

chaotische toestanden in die dagen, leidend tot meer dan duizend doden – waarvan het 

overgrote deel overigens geen Chinezen waren – en verkrachtingen van tientallen 

meisjes en vrouwen, zijn nog in leven en kunnen geïnterviewd worden. Twee van hen 

hebben in de laatste verkiezingen zelfs meegedongen naar het vice-presidentschap van 

Indonesië voor de periode 2009-2014.  

De mei-rellen waren de eerste aanleiding om dit onderzoek te doen. Als dit een 

kwestie van karma is – dat je moet boeten of beloond wordt voor wat je in een eerder 

leven gedaan hebt of wat je voorouders hebben gedaan – wat hebben de Chinese 

voorouders dan op hun geweten? Is het een noodlot dat niet te ontwijken is, zoals de 

klaarblijkelijke boodschap luidt in de roman Putri Cina (2007) van Sindhunata, een 

priester die zelf van Chinese afkomst is, of, zoals te lezen is in sommige Indisch-

Nederlandse prozateksten die we besproken hebben, de steeds terugkerende straf voor 

hun grenzeloze hebzucht?  

Ja, zolang die beeldvorming van ‘de Chinees’ niet verandert. Maar die kan 

veranderen, want beeldvorming verandert voortdurend. Het is aan ons, die de 

geschiedenis creëren, en aan ons, die de geschiedenis beschrijven, hetzij in 

historiografische teksten of in literaire teksten, om het tij te keren.  

 


