
Wat konden ze weten, de thuisblijvers, van het 

verre, onbekende oost-indië? er waren 

afbeeldingen (meestal in de vorm van etsen en 

gravures) in omloop, een aantal kaarten en 

een groter aantal teksten over de reis naar 

indië en het verblijf aldaar. in onze ogen 

meestal onvolmaakt qua vorm en inhoud, want 

de makers hadden geen speciale opleiding 

gevolgd, de visie op die andere wereld was 

meestal door en door eurocentrisch en dus vol 

vooroordelen. 

reisliteratuur

Eenvoudige zeelieden en soldaten konden, 

als ze tenminste alfabeet waren, reisdag-

boeken (journalen) bijhouden en schreven 

soms gedichten en liedjes over die verre en 

vreemde wereld in Zuidoost-Azië. Er waren 

slechts enkele schrijvers die een Latijnse 

school of een academische opleiding 

doorlopen hadden en die land- en volken-

kundige beschrijvingen, flora’s en fauna’s 

maakten – en zelfs bij hen treffen wij 

vooroordelen aan die de beeldvorming van 

Indië in feite mede misvormd hebben.

Er was lippendienst aan de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie (VOC) die leidde 

tot lofdichten op de Compagnie en haar 

vestigingen, zoals Batavia en Kaap de 

Goede Hoop. Dat daarin de Europeanen als 

de brengers van beschaving en van de enig 

ware godsdienst werden verbeeld en de 

inheemse bewoners als onbeschaafde, 

heidense mensen met een onbetrouwbaar 

en onberekenbaar karakter, hoeft ons niet te 

verbazen. Achteraf begrijpen we dat de 

beschrijving van de onberekenbaarheid en 

de onbeschaafdheid van de inheemse 

bevolking mede gediend heeft als morele 

verdediging van kolonisatie, onderdrukking 

en uitbuiting.

BeelDvorMing

De teksten en afbeeldingen van Oost-Indië 

werden weliswaar ter plaatse in concept 

geschreven en getekend, maar vervolgens in 

het vaderland bewerkt, gedrukt en uitgege-

ven. Soms jaren nadat de oorspronkelijke 

reiziger in de Oost was, zodat er ook nog 

eens de vertekening van het geheugen een 

rol speelde en allerlei commerciële, 

artistieke vereisten het eindproduct 

beïnvloedden. De afstand tussen de in 

West-Europa gepubliceerde teksten en 

afbeeldingen en de Oost-Indische werkelijk-

heid was bijzonder groot: een wereld van 

verschil.  Zo begon een beeldvorming van 

Indië: een gebied met vaak onbetrouwbare, 

onbeschaafde, heidense, luie en geile 

mensen die opgevoed moesten worden, aan 

het werk gezet, desnoods met geweld. En 

met wie men niet al te veel moest samenle-

ven op straffe van zelf te verindischen – en 

dus ook met die slechte eigenschappen 

besmet te raken. Nee, de Europeanen 

moesten een lichtend voorbeeld zijn voor de 

inheemse bevolking. Maar daar kwam niet 

veel van terecht, omdat de verleidingen van 

lichtzinnigheid, dronkenschap, corruptie en 

machtsmisbruik zo voor de hand lagen. En 

aldus waren de teksten over Indië niet 

alleen negatief over de gekoloniseerden, 

maar ook over de kolonisators.

tegensteMMen

Interessant is het na te gaan of en hoe in de 

loop van de tijd de beeldvorming en de 

argumentatie daarvoor veranderden, en of er 

ook meer genuanceerde VOC-teksten te 

vinden zijn: de tegenstemmen van schrij-

vende VOC-dienaren, die minder eurocen-

trisch dachten en meer empirisch te werk 

gingen, die oog hadden voor de realiteit. 

teKsten

Aan de hand van enkele geselecteerde 

VOC-teksten, verspreid over de gehele 

VOC-periode, wil ik laten zien hoe respectie-

velijk de Chinezen, de Javanen, de 

Europese vrouwen en mannen gerepresen-

teerd worden. Ten slotte laat ik een 

tegenstem horen.

1. tekstfragment W. lodewijcksz, D’eerste boeck 

(1598)

Hier wordt een beeld van de Chinezen gegeven 

dat nooit meer geheel uit de literatuur zou 

verdwijnen.

De Chinesen woonen tot Bantam op een quartier 

alleene, dat met een sterck staketsel omvanghen, 

ende met een moras versterckt is, alwaer sy wel 

de frayste huysen hebben, dieder in de Stadt 

souden moghen wesen. Is een seer subtijl volck 

in alle hare handelinghe, neerstig om geldt te 

winnen, ende daer by goede tafel houdende.

Worden in Java voor groote woekeraers gehouden, 

evenals de Joden in Portugael ende andere 

Landtschappen van Europa.
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2. tekstfragment r. van goens, Javaense reyse 

(1666)

Ook het beeld van de Javanen is tot in de 20e 

eeuw blijven bestaan.

Om de nature van de Javanen kortelijck uyt te 

beelden, heeft men maer te seggen dat de 

gebreecken ende ondeugden in haer soo 

volkomen zijn datmen weynigh deughden daer 

tegen weet te vinden. Sy zijn ongelooffelijck 

geveynst om hun quaet met schijn van goet te 

bedekken, seer wispelturigh ende traeg in haer 

voornemen; seer trots, hoovaerdigh en ambitieus 

[…], onmatigh brandende van gierigheyt, ende 

daerom seer diefachtigh: seer luy tot den arbeyt 

nochtans uyt vreese seer willigh als haer ’t selve 

door dwangh opgeleyt wert van den meerderen 

[…], onmatigh luxurieus […]. By haer ambitie 

zijnse seer moordadigh en de ontrouw […].

3. tekstfragmenten n. de graaf, Oost-Indise spiegel 

(1701)

Behalve van de gekoloniseerden was ook het 

beeld van de kolonisatoren in teksten niet 

bepaald fraai. Nicolaas de Graaff zet zowel 

Europese, Aziatische, als Euraziatische vrouwen 

negatief neer.

A.  De burgerij en ingezetenen op Batavia leven 

doorgaans rijk en welig ende sommigen voeren 

ook een groote staat. Die iets wat meer wil 

uitmunten als gemeen, voert nu al een karos 

met twee paarden en een gevolg van slaven en 

slavinnen achter haar. De Hollandse als ook de 

Kastiese en Mistiese vrouwtjes hebben 

doorgaans in Oost-Indië een heerlijk leven, 

niet alleen op Batavia, maar ook op Malakka, 

Ceylon, Coromandel, Bengalen, Ambon, 

Banda, Ternate en andere plaatsen alwaar de 

Compagnie haar heerschappij of comptoiren 

heeft.

B.  Deze vrouwtjes dan in ’t generaal aangemerkt, 

inzonderheid op Batavia, zijn ’t meerendeel zo 

prachtig, zo hovaardig, zo dartel, dat zij van 

brooddronkenheid nauwelijks weten hoedanig 

zij haar zullen aanstellen. Zij laten haar 

dienen als prinsessen en sommigen hebben 

veel slaven en slavinnen tot haar dienst, welke 

nacht en dag als wachthonden moeten 

oppassen en als de wind gedurig na haar ogen 

zien, en zij zijn zelf zo lui, dat ze niet een 

hand naar enig ding zullen uitsteken [...].

C.  [Ze weten haar met geen ding te behelpen] als 

met de Tee-bak, Betel-doos, of ’t Naey-mantje, 

want het meestedeel is zo rits en gaeyl, als 

een deel ritse teeven, en dat niet alleen naar 

Hollanders, of Kastise, of Mistiese mans 

personen, maar wij soude u meer als een 

exempel konnen aanwijsen, van sodanige, die 

met haar eyge Swarte jongens, en slaven te 

doen hebben gehat, waar van dat de slaven 

ook sijn opgehangen.

De vrouwen zijn dus lui, verwend, wreed en geil, 

maar ook de Europese mannen munten niet uit 

door deugdzaamheid: De Graaff vertelt welke 

mannen naar Indië komen.. Ook deze beeldvor-

ming heeft de eeuwen doorstaan.

D.  Schurke, Koggels [pooiers], Hoerewaarden, 

Nagtlopers, Plugge [losbollen], Brakjes 

[deugnieten], Straat-schenders, Dronke 

Guyten, Fielten, Dobbelaers, Speelders, 

Quanselaers, Vegters, Smijters, Plerris 

[dieven], Drossaers [weglopers], 

Schildpadkeerders [oplichters], Beschaarders 

[dieven], Gauwdieven en Deugnieten.

4. tekstfragment j. Haafner, Reize in eenen 

palanquin (1808)

Haafner is een schrijver van de Verlichting die op 

grond van eigen waarnemingen het beeld van de 

inheemse bevolking geheel kantelt, en oproept 

integere mensen naar Indië te sturen. Het belang 

van zijn tekst ligt in de geheel andere visie op de 

inheemse bevolking: het zijn mensen met de 

zelfde rechten als de Europeaan.

Indien, vroeg of laat, de een of ander mijner 

Lezers naar Indië zoude willen gaan om er fortuin 

te maken (waarvoor hem de hemel beware!), zal 

hij er ten minste met dat domme vooroordeel 

bezield, niet aankomen, met hetwelk zoo velen 

derwaarts vertrekken. Hij zal deze volkeren, 

zonder zich aan derzelver kleur, godsdienst en 

gebruiken te storen, als zijne medemenschen 

aanmerken, van God en de natuur met hetzelfde 

regt en dezelfde aanspraak als hij tot leven, 

vrijheid en geluk geschapen – en op deze wereld 

geplaatst. En zoo het geval hem het gebied over 

sommige derzelve geeft, hen met zachtheid en 

billijkheid regeren […].

conclusie 

Beeldvorming berust slechts ten dele op 

waarnemingen: overleveringen en vooroorde-

len hebben minstens zoveel invloed. Zij is 

nooit waardevrij, maar staat in dienst van de 

koloniale ideologie: onderdrukking. 

Beeldvorming kan weliswaar veranderen, 

maar moeizaam. De informatie komt 

grotendeels uit ‘bedenkelijke bronnen’. 

Literatuur kan beeldvorming tot stand 

brengen, bevestigen en corrigeren.
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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.

leeslijst
>  Nieuwenhuys, Rob, Bert Paasman en 

Peter van Zonneveld, Oost-Indisch 

Magazijn; De geschiedenis van de 

Indisch-Nederlandse letterkunde (2e 

herz. dr. Amsterdam 1990).

>  Paasman, Bert (red.), Wie wil d’r mee 

naar Oost-Indië varen; Liedjes uit de 

Compagniestijd (Amsterdam 1991). 

Griffioen.

>  Paasman, Bert, ‘De Indisch-

Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’, 

in: Theo D’haen (red.), Europa buiten-

gaats; Koloniale en postkoloniale 

literaturen in Europese talen. 2 dln. 

(Amsterdam 2002) dl. 1, p. 33-97.

>  Zonneveld, Peter van, Album van 

Insulinde; Beknopte geschiedenis van 

de Indisch-Nederlandse literatuur 

(Amsterdam 1995).

>  Zuiderweg, Adrienne, ‘Een verblijf-

plaats voor onsterfelijken; Een impres-

sie van het culturele en literaire leven 

op Batavia (1619-1811)’, in: Literatuur 

17 (2000), p. 132-141. 

BiograFie
dr Bert paasman

Bert Paasman is emeritus-hoogleraar 

Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en 

Literatuurgeschiedenis aan de 

Universiteit van Amsterdam. Zijn 

dissertatie was gewijd aan het slavernij-

discours in de Nederlandstalige 

literatuur. 

Hij publiceerde op het gebied van de 

Verlichting, de Oost- en West-Indische 

letteren, Zuid-Afrika en de moderne 

migrantenliteratuur. Hij was redacteur 

van tijdschriften en reeksen op deze 

vakgebieden en thans nog van Indische 

Letteren en van de ‘Boekerij van Oost en 

West’ (KITLV).


