
In ruim drie eeuwen groeide het leiderschap 

van de Chinese gemeenschap in Batavia 

(tegenwoordig Jakarta) van één hoofdman 

uit tot een instituut van Chinese officieren. 

Toen Gouverneur-generaal Jan Pietersz 

Coen in 1619 Batavia stichtte, hadden al 

ongeveer 400 Chinese handelaren en 

ambachtlieden zich daar gevestigd. In 

oktober 1619 benoemde Coen een Chinese 

koopman met aanzien, Souw Beng Kong, tot 

Kapitein Chinees, een civiel ambt met de 

titel van een militaire rang. Deze kapitein 

was als leider van de Chinezen de tussen-

persoon tussen de VOC en de Chinese 

gemeenschap. Naarmate de Chinese 

bevolking in de loop der tijd toenam, 

werden er meer Chinese officieren benoemd 

in Batavia en in andere grote steden op 

Java. In Batavia, Semarang en Soerabaja 

richtten deze leiders van de gemeenschap 

een Chinese Raad, de zogenaamde Kong 

Koan, op ten behoeve van de registratie van 

de Chinese rites de passage (huwelijken en 

begrafenissen). De Bataviase Kong Koan 

had zijn oorsprong in de tweede helft van 

de 17de eeuw, maar kreeg pas een eeuw 

later zijn sociale en economische positie. 

De gruwelijke moorden in 1740, die 

duizenden Chinese inwoners van Batavia 

het leven kostten, maakten het Bataviase 

bestuur bewust van de noodzaak de 

zogenaamde ‘Chinese zaken’ beter te 

organiseren. De Kong Koan kreeg daarom 

een eigen kantoor en een behoorlijke 

autonomie op het gebied van bestuurlijke 

aangelegenheden. Het verschil tussen de 

Kong Koan in Batavia en die van elders was 

dat de eerste officieel als bestuursorgaan 

door de koloniale overheid werd erkend. In 

1837 werd zelfs een Majoor der Chinezen, 

een rang hoger dan de Kapitein, aangesteld 

door de Gouverneur-generaal. Deze eerste 

majoor was Tan Eng Goan, de voorzitter van 

de Kong Koan en de hoogste leider van de 

Chinese gemeenschap in Batavia. Sindsdien 

bestond het instituut van de Chinese 

officieren die de Chinese Raad vormden 

doorgaans uit één majoor, twee of drie 

kapiteins en enkele luitenants.

In de 19 de eeuw waren de Chinese 

officieren belast met taken zoals de 

registratie van huwelijken en echtscheidin-

gen, het toezicht op het Chinese onderwijs 

en de gedeeltelijke bekostiging ervan, het 

beheer van begraafplaatsen en tempels, het 

regelen van kleine civiele geschillen tussen 

Chinezen, het geven van adviezen aan 

Nederlandse bestuursinstellingen over 

‘Chinese zaken’. Deze leiders hadden 

invloed en prestige in de hele gemeen-

schap. Als intermediair tussen de koloniale 

regering en de Chinese gemeenschap 

hadden de officieren aan de ene kant 

directe zeggenschap over hun onderdanen 

en aan de andere kant voerden zij de 

instructies van de koloniale autoriteiten 

zorgvuldig uit. 

De economische activiteiten van de Chinese 

inwoners liepen uiteen. Naast een klein 

aantal belastingpachters en eigenaars van 

particuliere landerijen en suikermolens 

waren er veel kleine winkeliers, ambachts-

lieden en arbeiders. Het traditionele 

Chinese boekhoudsysteem werd ook 

ingevoerd in de Chinese handelshuizen in 

Batavia. 
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Het Kong Koan-gebouw aan de Jalan Tongkangan in 

Batavia, ca 1930.

(Foto collectie www.kongkoan.nl)



De meeste Chinese inwoners van Batavia 

moesten in de 19de eeuw in de zogenaam-

de Chinese kampen wonen die door de 

koloniale regering werden aangewezen. Zij 

hielden vast aan de traditionele normen en 

waarden en leefstijl uit hun moederland, 

hoewel velen van hen niet in China geboren 

waren. Men bezocht de Boeddhistische en 

Taoïstische tempels en droeg nog steeds de 

Chinese kleding. In geval van ziekte 

vertrouwden ze op Chinese heelmeesters en 

Chinese kruidenmedicijnen. Alle belangrijke 

feestdagen werden op de traditionele wijze 

gevierd. Ook het Chinese traditionele 

onderwijs werd in Batavia voortgezet. 

Daarvoor nodigde de Chinese gemeenschap 

jaarlijks vaklieden zoals schoolmeesters, 

doktoren, boekhouders, maar ook monniken 

en priesters uit uit China. Ook de Kong 

Koan bemoeide zich met het rekruteren.

 

De Chinese gemeenschap pastte zich aan 

de ene kant bij het koloniale bestuur aan, 

door bijvoorbeeld het officierssysteem en de 

officiële registratie van huwelijken, echt-

scheidingen en sterfgevallen te aanvaarden, 

aan de andere kant wilde de Chinese 

bevolking ‘zuiver’ Chinees blijven door hun 

eigen identiteit en cultuur te handhaven. 

Door de eigen bevoegdheid recht over 

economische zaken en familiegeschillen te 

spreken herbevestigden de officieren van de 

Kong Koan telkens de Chinese normen en 

waarden en ook dat droeg in sterke mate bij 

aan het behoud van een specifiek Chinese 

gemeenschap. Door de invoering van 

Chinees zelfbestuur in Batavia moedigde 

het koloniale bestuur in feite een vorm van 

apartheid aan. De Chinese stedelingen en 

hun leiders werkten daar graag aan mee. 
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Het tong tong 
Festival 
presenteert: 

De indische 

school  

2008

Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische cultuur 

en geschiedenis is een doorn in het oog van veel (Indische) Nederlanders. 

Ervaringsverhalen uit de Indische gemeenschap worden door gebrek aan voorken-

nis niet altijd in de juiste context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft 

steken in clichés.

Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting 

van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief 

programma tijdens het Tong Tong Festival van de 50e Pasar Malam Besar, voor 

iedereen die meer wil weten over het Indische heden en verleden.

Deskundige docenten verzorgden een lesprogramma in het Bibit-Theater op het 

gebied van (kunst)geschiedenis, taal en letteren, muziek en economie; zoveel 

mogelijk kanten van de Indische maatschappij & geschiedenis werden belicht. Er 

was geen speciale voorkennis van de leerlingen vereist; iedereen vanaf vijftien 

jaar kon de lessen goed volgen. 

De samenvattingen van de lessen zijn via de website van Stichting Tong Tong te 

lezen; de uitgebreide tekst kunt u downloaden. In leeslijsten worden boeken 

genoemd die u kunnen helpen nog meer informatie te vinden over de besproken 

onderwerpen.

Stichting Tong Tong werd bij dit project terzijde gestaan door een adviescommis-

sie bestaande uit dr Tom van der Geugten (vakdidacticus, Fontys Hogescholen, 

Tilburg), prof. dr Bert Paasman (voormalig hoogleraar Koloniale en postkoloniale 

literatuur- en cultuurgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam), en prof. dr Wim 

Willems (hoogleraar Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden). 

De Indische School is in 2008 mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van  

Stichting Het Gebaar.

Stichting Tong Tong / Pasar Malam Besar BV

Bezuidenhoutseweg 331

2594 AR  Den Haag

www.tongtong.nl

De Pupillenschool in Gombong (Midden-Java), voor de opleiding 

van “kinderen van het mannelijke geslacht voor de militaire stand”. 

De foto is afgebeeld in Baren en oudgasten, een deel uit de 

fotoboekenserie Tempo doeloe – een verzonken wereld (uitgeverij 

Querido), samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
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BiograFie
drs chen Menghong

Chen Menghong (Wenzhou, China, 1967) 

woont sinds 1992 in Nederland. Zij 

studeerde in 1998 af bij de vakgroep 

Nederlandkunde (Dutch Studies) van de 

Universiteit Leiden, met als specialisatie 

geschiedenis. 

Daarna werkte Chen Menghong aan 

diverse onderzoeksprojecten rond ‘het 

Kong Koan Archief’ aan de Leidse 

Universiteit. Momenteel werkt zij aan 

haar proefschrift over ‘Majoor Tan Eng 

Goan, de Kong Koan en de Chinese 

stedelijke gemeenschap te Batavia, 

1843-1865’.


