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Inleiding 
 

In 1665, nog geen twee jaar nadat de Amsterdamse kunstschilder Jacob Janszoon Coeman 

aan boord van het spiegelretourschip Rijnland in de haven van Batavia was gearriveerd, 

voltooide hij een groot groepsportret van een van de meest welgestelde families van de stad 

(afbeelding 1).1 De patriarch van deze familie, de Delftse koopman Pieter Cnoll, was net als 

Coeman vanuit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naar Nederlands-Indië 

vertrokken om hier in 1647 een nieuw bestaan op te bouwen. In dienst van de Vereenigde 

Oost-Indische Compagnie had Cnoll zich opgewerkt tot de positie van eerste opperkoopman 

op het Kasteel van Batavia. Zijn gestadige bevorderingen in de Compagniehiërarchie waren 

gepaard gegaan met een groeiende materiële welstand en een aanzienlijke verheffing van zijn 

sociale positie in de stedelijke samenleving. 

 Op het familieportret dat door Coeman werd vervaardigd, staat Cnoll afgebeeld met 

een gedeelte van zijn huishouden, dat niet alleen uit zijn vrouw en kinderen bestond, maar 

ook uit tientallen slaafgemaakten. Cnoll en zijn echtgenote Cornelia van Nijenrode nemen 

op het portret een centrale plaats in. Hun dochters Hester en Catharina zijn links op het doek 

gesitueerd en uiterst rechts, in de schaduw van het echtpaar, staan een tot slaaf gemaakte 

man en vrouw afgebeeld.  

Het portret laat over de welgestelde positie van het gezin geen twijfel bestaan. 

Parelsnoeren, juwelen broches, gouden knopen en kostbare japonnen tonen de overvloedige 

rijkdom waarin Cnolls huishouden in 1665 verkeerde. Een doorkijkje links op het doek 

onthult een rotsachtige baai, waarin drie compagnieschepen voor anker liggen, die verwijzen 

naar Pieters glansrijke carrière in dienst van de VOC. Een schuttersvaandel, gedragen door 

de mannelijke slaafgemaakte, representeert Cnolls prominente maatschappelijke rol als hoge 

officier in de Bataviase schutterij. 

Als eerste opperkoopman behoorde Pieter Cnoll in Batavia tot een kleine groep 

etnische Nederlanders die de koloniale samenleving op politiek, economisch en financieel 

gebied domineerden. De pracht en praal die de Nederlandse elite in het dagelijks leven 

etaleerde - en die op het portret van de familie Cnoll zo prominent staat afgebeeld - moest 

deze gemeenschap onderscheiden van de multiculturele massa die Batavia in de zeventiende 

eeuw bewoonde. Alleen door de eigen gelederen scherp af te bakenen ten opzichte van deze 

 
1 Jacob Coeman, Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode en hun dochters, 1665, olieverf op doek, 132 x 190,5 

cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-2350. 
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maatschappelijke onderlaag, kon de koloniale elitegroep haar macht, prestige en gevoel van 

onderlinge solidariteit bewaken.2 

 

 

Afbeelding 1. Jacob Coeman, Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode en hun dochters, 1665, olieverf op doek, 132 x 
190,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam.  

 

Bij het formuleren van een onderscheid tussen de Nederlandse koloniale elite en de Bataviase 

midden- en onderklasse speelde etniciteit een belangrijke rol. Alleen personen die aanspraak 

konden maken op de fysieke, culturele en sociale kenmerken die door de koloniale elite 

werden geassocieerd met de eigen ‘etnisch Nederlandse’ groepsidentiteit, konden zich in 

Batavia opwerken tot de hoogste functies in dienst van de VOC en zodoende een fortuin 

vergaren, of op straat verschijnen in het bezit van begeerlijke statussymbolen. Bovendien was 

het in de praktijk alleen voor etnisch Nederlandse vrouwen mogelijk om met de hoogste 

functionarissen van de Compagnie in het huwelijk te treden.3  

 
2 Remco Raben, ‘Colonial shorthand and historical knowledge: Segregation and localisation in a 

Dutch colonial society’, Journal of Modern European History 18 (2020) 177-193, aldaar 181. 

3 Deborah Hamer, ‘Marriage and the Construction of Colonial Order. Jurisdiction, Gender and Class 

in Seventeenth-century Dutch Batavia’, Gender & History 29 (2017) 622-640, aldaar 632-633. 
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Bataviase huwelijkspatronen leverden een samenleving op waarin huidskleur en 

fysieke gelaatskenmerken grotendeels correspondeerden met klassenverschil.4 Terwijl 

Europese mannen uit de midden- en onderklasse op grote schaal met Aziatische vrouwen 

trouwden, behield de etnisch Nederlandse koloniale elite een voorkeur voor etnisch 

Nederlandse vrouwen. Zij trouwden het liefst “zo ‘wit’ mogelijk.”5 

 De maatschappelijke situatie van de familie Cnoll roept tegen de achtergrond van 

deze sociaal-culturele context een aantal vragen op. Het gezin voldeed namelijk niet aan het 

ideaal van ‘etnische puurheid’ dat onder de etnisch Nederlandse elite van Batavia gangbaar 

was. Van Nijenrode was een Euraziatische vrouw, geboren uit een buitenechtelijke relatie 

tussen een Nederlandse koopman en diens Japanse concubine. Zowel Cornelia als haar twee 

dochters bezaten misschien wel de juridische status van ‘Europeaan’, maar kwamen - om de 

terminologie van Nicolaus de Graaff te hanteren - slechts “in de naaste graat aan de 

Hollandse vrouwen,” omdat zij “niet recht blank” waren.6  

Ondanks het voorkomen van dergelijke sentimenten onder de koloniale elite, zijn de 

fysieke Aziatische gezichtskenmerken van de Euraziatische leden van de familie Cnoll in hun 

familieportret niet verdoezeld. Cornelia van Nijenrode lijkt door Coeman naar het leven te 

zijn geschilderd en ook in het gezicht van haar oudste dochter Catharina is een Aziatische 

oogopslag goed herkenbaar. In alle andere opzichten lijken moeder en dochters, in de 

hoedanigheid waarin zij door Coeman werden voorzien van kostbare kleding, sieraden en 

attributen, niet in belangrijke mate af te wijken van de manier waarop etnisch Nederlandse 

vrouwen uit de Republiek in de zeventiende-eeuwse portretkunst werden afgebeeld. 

In de context van de zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving, waarin etniciteit 

grotendeels correspondeerde met iemands sociale status en maatschappelijke vooruitzichten, 

zal de etnische identiteit van de afgebeelde personen op het portret van de familie Cnoll in 

belangrijke mate hebben meegespeeld in de manier waarop het schilderij werd vormgegeven. 

Daarbij zullen de geportretteerde gezinsleden in een zo gunstig mogelijk licht zijn geplaatst, 

die in lijn was met hun toekomstige aspiraties en correspondeerde met de wijze waarop de 

familie graag gezien wilde worden.  

 
4 Ulbe Bosma en Remco Raben, Being “Dutch” in the Indies. A History of Creolisation and Empire, 1500-

1920 (Athens 2008) 34-35. 

5 Idem, 62.  

6 Nicolaus de Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’ in: J.C.M. Warnsinck ed., Reisen van Nicolaus de Graaff. 

Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis (Den Haag 1976) 13. 
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Hoewel Cnoll en zijn vrouw in 1665 tot hoog in de echelons van de koloniale elite 

waren doorgedrongen, lag de weg naar een hogere functie voor hem nog altijd open. Cnoll 

was een ambitieus persoon die dankbaar gebruik had gemaakt van de sociale mobiliteit die 

er in de Nederlandse Republiek en haar koloniën mogelijk was.7 Potentiële bevorderingen 

tot lid van de Raad van Indië, Directeur-Generaal of zelfs Gouverneur-Generaal lagen voor 

hem nog in het vooruitzicht. Een Gouverneur-Generaal met een Euraziatische vrouw zou 

in de zeventiende eeuw echter een unicum geweest zijn en het uithuwelijken van dochters 

die niet volledig ‘Nederlands’ waren, was voor Cnoll wellicht een problematisch vooruitzicht 

in een samenleving waarin zijn collega’s het liefst met ‘witte’ vrouwen trouwden. Om hun 

ambities en sociale status in de elitaire cirkels waarin zij verkeerden volledig te kunnen 

ontplooien en door hun standgenoten als gelijkwaardig te worden beschouwd, was het voor 

de familie belangrijk om ondanks hun Euraziatische achtergrond, toch aanspraak te maken 

op een ‘etnisch Nederlandse’ identiteit.  

Het portret dat de familie Cnoll in 1665 door Coeman liet schilderen was een 

uitgewezen middel om dergelijke aanspraken kracht bij te zetten. Kunsthistorica Ann Jensen 

Adams stelt dat: “portraits are created as cultural objects to have an impact on their viewers - to convince 

their viewers of something about their sitters, their character, and their social position.”8 Zodoende was 

het voor een ambitieus en zelfbewust individu mogelijk om middels een familieportret met 

een publiek over diens eigen identiteit en die van zijn familieleden te onderhandelen.  

In deze masterscriptie zal worden onderzocht in hoeverre het portret van de familie 

Cnoll aan een soortgelijk onderhandelingsproces heeft kunnen bijdragen, door de vraag te 

stellen, hoe dit schilderij de etnische positie van de familie Cnoll in de context van de 

zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving heeft kunnen helpen consolideren en 

bevorderen. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient eerst een nauwkeurige specificatie te 

worden gegeven van twee concepten die in dit onderzoek een centrale plaats zullen innemen: 

‘identiteit’ en ‘etniciteit’. Aan de hand van een theoretisch begrippenkader zal in hoofdstuk 

1 worden toegelicht hoe deze begrippen in de context van dit onderzoeken gedefinieerd en 

toegepast zullen worden. Deze specificatie zal worden aangevuld met enkele concepten uit 

de postkoloniale theorie, die door Homi K. Bhabha zijn ontwikkeld in diens The Location of 

 
7 Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (2e druk; Zutphen 1991) 94-95. 

8 Ann Jensen Adams, Public Faces and Private Identities in Seventeenth Century Holland. Portraiture and the 

Production of Community (New York 2009) 25. 
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Culture.9 Aan de hand van Bhabha’s conceptualisering van de koloniale samenleving, zal de 

‘ambivalente’ relatie tussen de etnisch Nederlandse elite en Euraziatische vrouwen in het 

zeventiende-eeuwse Batavia, nader worden geëxamineerd.  

Om te onderzoeken welke visuele technieken in het groepsportret van de familie 

Cnoll werden gebruikt om een bepaalde ‘indruk’ op een beschouwer te maken, zal in de loop 

van deze scriptie gebruik worden gemaakt van inzichten uit Erving Goffmans The Presentation 

of Self in Everyday Life, die eveneens in het theoretisch kader zullen worden geïntroduceerd.10  

Het functioneren van het familieportret zal worden behandeld aan de hand van vijf 

deelvragen, waarbij drie verschillende aspecten van het kunstwerk worden onderzocht, die 

volgens Adams essentieel zijn bij een onderzoek naar “[a portrait’s] imaginative functions, and its 

purposes.”11 Onder deze drie aspecten verstaat Adams ‘the triangular relationship’ tussen: de 

biografische informatie over de afgebeelde personen, die aanzet gaf tot de vervaardiging van 

het portret; de visuele aspecten van het portret en de relatie van deze aspecten ten aanzien 

van gevestigde beeldtradities; en de contemporaine culturele kwesties die de inhoud en de 

receptie van het portret bepaalden.12  

Het biografische element van het familieportret zal in hoofdstuk 2 aan de orde 

komen. Daarin zal de vraag worden gesteld welke sociale status de familie Cnoll in 1665 bezat 

en op welke manier de familieleden deze status hadden bemachtigd. Om deze vraag te 

beantwoorden zal worden onderzocht welke maatschappelijke functies de familieleden in het 

openbare leven bekleedden en in welke sociale kringen zij zich bevonden. Bijzondere 

aandacht zal worden besteed aan de levenslopen van Pieter Cnoll en Cornelia van Nijenrode: 

de twee centrale figuren op het familieportret, die in samenwerking met Coeman de grootste 

rol zullen hebben gespeeld bij het bepalen van de inhoud van het schilderij. In de analyse van 

Pieter Cnolls maatschappelijke positie zal de nadruk liggen op diens bevorderingen in de 

Compagniehiërarchie en zijn groeiende aanzien in de stedelijke samenleving, die werd 

vertegenwoordigd door zijn hoge aanstellingen in verschillende civiele bestuurscolleges en 

de schutterij. 

 
9 Homi K. Bhabha, The Location of Culture (Londen en New York 1994; herdruk Abingdon en New 

York 2004). 

10 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (Edinburgh 1956). 

11 Adams, Public Faces and Private Identities in Seventeenth Century Holland, 56. 

12 Idem, 56-57. 
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In de biografische beschrijving van Cornelia van Nijenrode zal de nadruk worden 

gelegd op haar buitenechtelijke, Euraziatische afkomst en haar connecties met de Japanse 

gemeenschap in zowel Batavia als haar geboorteplaats: de Japanse havenstad Hirado. Daarbij 

is met name interessant in hoeverre andere (deels-)Japanse inwoners van Batavia onderdeel 

uitmaakten van haar sociale cirkel en hoe deze bevolkingsgroep zich verhield ten opzichte 

van de etnisch Nederlandse elitegemeenschap, waartoe Van Nijenrode na Cnolls 

bevorderingen toegang kreeg. Vervolgens zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan 

de kinderen en slaafgemaakten van het echtpaar. Daarbij zal niet alleen worden stilgestaan 

bij de levens van Catharina en Hester, maar ook het leven van Cornelis Cnoll, de zoon van 

Pieter en Cornelia, die in 1665 acht jaar oud moet zijn geweest, maar niet in Coemans 

portretvoorstelling is opgenomen.  

 In paragraaf 2.4 zal de vraag worden gesteld in welke hoedanigheid Pieter Cnoll, 

Cornelia van Nijenrode, hun dochters en slaafgemaakten precies op het familieportret staan 

afgebeeld. In deze paragraaf zal de visuele inhoud van het schilderij uitgebreid worden 

behandeld, zodat de verschillende beeldelementen waarmee de familieleden werden 

geportretteerd in de daaropvolgende hoofdstukken nauwkeurig kunnen worden 

geanalyseerd. 

In hoofdstuk 3 wordt het portret van de familie Cnoll in een bredere kunsthistorische 

context geplaatst, door de vraag te stellen hoe de Bataviase portretmarkt in de zeventiende 

eeuw functioneerde en hoe de etnisch Nederlandse koloniale elite de portretkunst gebruikte 

om zichzelf in de samenleving te presenteren. Dit onderwerp zal worden behandeld aan de 

hand van informatie over portretschilders waarvan bekend is dat zij naar Batavia migreerden 

en portretten, waarvan bekend is dat zij in de Nederlands-Indische samenleving aanwezig 

waren. Daarbij zullen ook biografische elementen uit het leven, sociale milieu en oeuvre van 

de schilder Jacob Janszoon Coeman aan bod komen, om inzicht te krijgen in diens 

werkzaamheden binnen deze kunsthistorische context en licht te schijnen op de redenen, 

waarom juist deze kunstenaar door de familie Cnoll werd benaderd om hun groepsportret te 

vervaardigen. 

Om te bestuderen hoe de etnisch Nederlandse koloniale elite zich in de zeventiende-

eeuw liet portretteren en hoe het portret van de familie Cnoll zich ten opzichte van deze 

beeltenissen verhield, zal een selectie portretten van hoge functionarissen in dienst van de 

VOC nader worden geanalyseerd. Aan de hand van Goffmans ideeën over non-verbale 

‘performances’, waarbij elementen als ‘setting’ (omgeving, of achtergrond), ‘appearance’ (uiterlijk, 

of voorkomen) en ‘manner’ (houding) een belangrijke rol spelen, zal worden onderzocht in 
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hoeverre de familie Cnoll zich met hun groepsportret trachtte te conformeren aan reeds 

gevestigde artistieke conventies, die een geïdealiseerde etnisch Nederlandse identiteit 

moesten visualiseren. 

In deze analyse zullen schilderijen worden betrokken die zowel in Batavia als de 

Republiek geschilderd zijn. Portretten van de Bataviase elite die in Nederland vervaardigd 

werden, blijven voor een onderzoek naar de Bataviase kunstmarkt relevant, omdat zowel de 

VOC-elite als de kunstwerken die zij in de Republiek lieten maken, werden gekenmerkt door 

een hoge mate van geografische mobiliteit. Smaakvorming en modeverschijnselen in het 

Bataviase elitemilieu werden daardoor voortdurend beïnvloed door ontwikkelingen in de 

Nederlandse kunstmarkt.  

 In hoofdstuk 4 zal een beroep worden gedaan op Bhabha’s postkoloniale theorieën, 

om de contemporaine culturele kwesties te behandelen, die de visuele inhoud van het portret 

in belangrijke mate beïnvloed moeten hebben. Daarbij zal worden onderzocht welke 

attributen door de etnisch Nederlandse koloniale elite van Batavia als belangrijkst werden 

beschouwd bij het formuleren van een exclusieve etnisch ‘Nederlandse’ groepsidentiteit, 

zodat kan worden vastgesteld aan welke voorwaarden de Euraziatische leden van de familie 

Cnoll moesten voldoen om een dergelijke etnische identiteit voor zichzelf op te eisen. Om 

licht te schijnen op de stereotyperende opvattingen waartegen Cornelia en haar dochters zich 

tegelijkertijd dienden te verzetten, zal in dit hoofdstuk eveneens de Nederlandse 

beeldvorming over Euraziatische en Japanse vrouwen in de koloniale samenleving worden 

behandeld. 

 In hoofdstuk 5 zal worden onderzocht hoe het groepsportret van de familie Cnoll 

kan zijn toegepast om dergelijke stereotyperende opvattingen te ondermijnen, de positie van 

Euraziatische vrouwen in de Bataviase samenleving ter discussie te stellen en met de 

koloniale elite over de inhoud van Cornelia en haar dochters etnische identiteiten te 

onderhandelen. In de daaropvolgende conclusie zal ten slotte een antwoord worden gegeven 

op de vraag in hoeverre het portret van de familie Cnoll functioneerde om de etnische 

identiteit en status van de familie te consolideren en te bevorderen. 

Tot op heden is het portret van de familie Cnoll niet eerder tegen de achtergrond van 

de hierboven beschreven sociaal-culturele context onderzocht. In historische studies en 

tentoonstellingscatalogi over de Bataviase samenleving wordt veel naar het kunstwerk 

verwezen, maar een uitgebreide analyse van het familieportret heeft niet plaatsgevonden 
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sinds Jeanne de Loos-Haaxman het portret in 1941 in haar De Landsverzameling Schilderijen in 

Batavia beschreef.13  

De Loos-Haaxman heeft de personen op Coemans schilderij als eerste 

geïdentificeerd als Pieter Cnoll en diens gezin. Haar beschrijving van het schilderij dient in 

de meeste literatuur over de (kunst)geschiedenis van Batavia nog steeds als uitgangspunt, 

zonder dat daar veel nieuwe inzichten aan zijn toegevoegd.14 Wel is in de Nederlands-

Indische geschiedschrijving meerdere malen over de familie Cnoll zelf gepubliceerd. In het 

bijzonder in het werk van Leonard Blussé, die in zijn boek Bitters Bruid een uitvoerige 

beschrijving geeft van het ‘huwelijksdrama’, dat het gevolg was van Cornelia van Nijenrodes 

tweede huwelijk met Joan Bitter, vier jaar na Pieters dood.15 Zowel Pieter als het 

familieportret functioneren in Blusse’s studie echter vooral als achtergrond, waartegen Van 

Nijenrodes ongelukkige huwelijk met Joan Bitter geprojecteerd moet worden.  

De Australische historicus Jean Gelman Taylor heeft in haar studies naar de sociale 

geschiedenis van Nederlands-Indië, voor het eerst stilgestaan bij de etnische context die moet 

hebben meegespeeld bij de totstandkoming van Cnolls familieportret. In 2007 stelde zij in 

het artikel ‘Painted Ladies of the VOC’, dat het portret moet worden geïnterpreteerd als een 

statement waarin Van Nijenrode, door haar toe-eigening van Nederlandse kleding en 

artefacten, wil zeggen dat: “They [Cornelia and her daughters] can be Europeans.”16 Cornelia en haar 

 
13 J. de Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en 

Compagnieschilders. I (Leiden 1941) 69-70. 

14 J. de Loos-Haaxman, Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en 

kunstnijveren in Nederlands-Indië (Den Haag 1968) 11; J. Terwen-De Loos, Nederlandse schilders en tekenaars 

in de Oost. 17de-20ste eeuw, tent.cat. Rijksmuseum Amsterdam (Amsterdam 1972) 14; Marie-Odette 

Scalliet, ‘The East India Company. European Painters in the Netherlands East Indies in the 

Seventeenth and Eighteenth Centuries’ in: Marie-Odette Scalliet, Koos van Brakel, David van Duuren 

en Jeanette ten Kate ed., Pictures from the Tropics. Painting by Western Artists during the Dutch Colonial Period 

in Indonesia, tent.cat. Tropenmuseum Amsterdam (Wijk en Aalburg 1999) 13-38, aldaar 19; Kees 

Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 1600-1950, tent.cat. Rijksmuseum Amsterdam 

(Amsterdam en Zwolle 2002) 200-202; Jan de Hond en Menno Fitski, De Smalle Brug. Japan en 

Nederland sinds 1600 (Amsterdam en Nijmegen 2016) 65-69; Jean Gelman Taylor, ‘Meditations on a 

Portrait from Seventeenth-Century Batavia’, Journal of Southeast Asian Studies 37 (2006) 23-41. 

15 Leonard Blussé, Bitters Bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1998). 

16 Jean Gelman Taylor, ‘Painted Ladies of the VOC’, South African Historical Journal 59 (2007) 47-78, 

aldaar 62. 
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dochters claimden volgens Taylor een culturele ‘Nederlandse’ identiteit die door de koloniale 

elite van Batavia werd geformuleerd. Taylor gaat in haar artikel echter voorbij aan het feit dat 

deze claim vervolgens ook door de etnisch Nederlandse koloniale elite moest worden 

herkend en geaccepteerd, om succesvol te zijn. 

De wijze waarop de onderhandeling over de etnische status en positie van Cornelia 

van Nijenrode en haar dochters aan de hand van hun familieportret plaatsvond, vormt het 

onderwerp van deze masterscriptie. Het is de bedoeling om aan de hand van de 

onderzoeksresultaten meer inzicht te krijgen in het proces van etnische toe-eigening, 

integratie en acceptatie binnen de Bataviase elitesamenleving, om zodoende niet alleen een 

bijdrage te leveren aan ons begrip van dit specifieke familieportret en de functie van de 

portretkunst in de zeventiende-eeuwse Nederlands-Indische maatschappij, maar ook de 

sociaal-culturele aard van deze koloniale samenleving in het algemeen.  
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1. Theoretisch kader 
 

Om te onderzoeken in hoeverre het portret van de familie Cnoll in de zeventiende-eeuwse 

Bataviase samenleving heeft moeten bijdragen aan de consolidatie en bevordering van de 

Nederlandse ‘etnische identiteit’ van Cnolls Euraziatische familieleden, zal eerst moeten 

worden stilgestaan bij een preciezere definiëring van de concepten ‘identiteit’ en ‘etniciteit’. 

Aan de hand van een theoretisch begrippenkader zal in dit eerste hoofdstuk worden 

gespecificeerd hoe deze twee concepten in het kader van dit onderzoek begrepen en 

toegepast zullen worden. Ook zal worden behandeld hoe deze begrippen in de postkoloniale 

wetenschap worden aangewend om sociale verhoudingen in koloniale contexten te 

benaderen.  

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zal dieper op deze koloniale situatie worden 

ingegaan, door enkele theoretische concepten uit de postkoloniale kritiek van Homi Bhabha 

bij dit theoretisch kader te betrekken: in het bijzonder diens ideeën over koloniale 

‘ambivalentie’, ‘mimicry’ en ‘slippage’. Bhabha’s conceptualisering van de koloniale situatie zal 

in de loop van het verdere onderzoek als theoretisch uitgangspunt dienen, aan de hand 

waarvan de zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving benaderd wordt. Door de 

ambivalente aard van deze koloniale maatschappij te onderzoeken, kunnen de voorwaarden 

worden vastgesteld die het voor de Euraziatische leden van de familie Cnoll mogelijk maakte 

om tot de etnisch Nederlandse kringen van de koloniale elite van Batavia door te dringen. 

Vervolgens zal in de derde paragraaf een uiteenzetting worden gegeven van Erving 

Goffmans ideeën over performances, die in de loop van deze scriptie zullen worden toegepast 

om te onderzoeken welke visuele technieken in het familieportret zijn gebruikt, om aan 

andere leden van de Bataviase samenleving een specifieke boodschap te communiceren over 

de etnische identiteit van de geportretteerde familieleden. 

1.1. Identiteit en etniciteit 

‘Identiteit’ is in zowel de sociale wetenschappen als de hedendaagse geschiedschrijving een 

begrip waarnaar vaak verwezen wordt, maar dat op een aantal verschillende manieren kan 

worden toegepast en gedefinieerd. Volgens Brubaker en Cooper zijn de manieren waarop 

het concept ‘identiteit’ in de wetenschap als analytisch gereedschap worden gebruikt vaak 
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onverenigbaar of zelfs tegenstrijdig.17 Willem Frijhoff schetst eenzelfde probleem als het gaat 

om de hoedanigheid waarop dit begrip in de geschiedschrijving wordt toegepast. Zelden 

wordt in wetenschappelijke historische studies duidelijk gespecificeerd wat er precies onder 

‘identiteit’ verstaan wordt.18  

Ondanks de problematische, ambigue en meerduidige aard van de term ‘identiteit’, 

zijn veel wetenschappers het er toch over eens dat het begrip niet zomaar kan worden 

verworpen of vervangen.19 Wanneer in het kader van een wetenschappelijk onderzoek 

nauwkeurig wordt geformuleerd wat er met ‘identiteit’ bedoeld wordt, kan de term blijven 

gelden als een waardevol analytisch hulpmiddel. In dit onderzoek zal ik het begrip ‘identiteit’ 

dan ook blijven hanteren, na in deze paragraaf eerst duidelijk te hebben gespecificeerd op 

welke manier dit concept in de context van deze studie begrepen dient te worden.  

Om te onderzoeken in hoeverre Cornelia van Nijenrode en haar dochters als 

Euraziatische ‘buitenstaanders’ toegang probeerden te krijgen tot een scherp afgebakende 

etnische elitegroep, dient ‘identiteit’ in de context van dit onderzoek begrepen te worden als 

“a specifically collective phenomenon,” gekarakteriseerd door een sterk gevoel van “fundamental and 

consequential sameness among members of a group or category.”20 Volgens Brubaker en Cooper 

verwachten personen die dezelfde ‘identiteit’ gemeen hebben, dat hun onderlinge gevoel van 

sameness zich in de realiteit manifesteert in maatschappelijke solidariteit, eensgezindheid en 

een gedeeld bewustzijn, dat aanzet kan geven tot collectief handelen.21 Het besef van een 

‘collectieve identiteit’ impliceert eveneens een vertrouwen in het feit dat dit collectief scherp 

kan worden afgebakend, door de nadruk te leggen op een onoverkomelijk onderscheid tussen 

leden en niet-leden.22 

 In het kader van dit onderzoek is het niet van belang of er achter het idee van een 

vermeende identiteit ook daadwerkelijk een autonome werkelijkheid schuilgaat. Wat ertoe 

 
17 Rogers Brubaker en Frederick Cooper, ‘Beyond “identity”’, Theory and Society 29 (2000) 1-47, aldaar 

8. 

18 Willem Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef. De historicus en de spanning tussen verbeelding, 

benoeming en herkenning’, BMGN – Low Countries Historical Review 107 (1992) 614-634, aldaar 619-

621. 

19 Brubaker et al., ‘Beyond “identity”’, 8. 

20 Idem, 7. 

21 Ibidem.  

22 Idem, 10.  
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doet is de identiteit als ‘waargenomen beeld’, dat door Frijhoff wordt omschreven als 

‘identiteitsbesef’. Dit identiteitsbesef wordt “geconstrueerd in een spanningsverhouding 

tussen interne en externe perceptie, vervolgens als entiteit benoemd (dus vastgelegd in een 

raster van structuurkenmerken en begrens door specifieke contouren) en tenslotte als ‘eigen’ 

herkend.”23 Een collectieve identiteit moet worden opgevat als het beoogde eindproduct van 

een sociaal proces, dat door personen, instellingen of overheden wordt aangewend om een 

vermeende, abstracte ‘identiteit’ te reïficeren.24  

Onderzoek naar de mechanismen die worden toegepast om deze ‘political fiction’ in de 

werkelijkheid te doen manifesteren, is van groot belang om inzicht te krijgen in de manier 

waarop onderhandelingen over de precieze inhoud en afbakening van de collectieve identiteit 

plaats kunnen vinden.25 Als groepsidentiteiten niet vast liggen in een autonome werkelijkheid, 

maar door de groepsleden zelf worden geconstrueerd, dan is het mogelijk om de 

‘structuurkenmerken’ en ‘contouren’ die deze identiteit afbakenen te beïnvloeden “in een 

constante confrontatie tussen variërende gesprekspartners over als essentieel benoemde 

thema’s uit [het] collectief bestaan.”26 

 Groepsidentiteit moet in het kader van dit onderzoek dus worden begrepen als een 

fenomeen dat door een bepaalde groep mensen wordt geformuleerd, om een gevoel van 

onderlinge solidariteit te scheppen, de eigen sociale status te beschermen en als collectief te 

kunnen handelen. De etnisch Nederlandse koloniale elite van Batavia had een groot belang 

bij de constructie van een gevoel van sameness binnen de eigen kringen, om de macht en het 

prestige die zij als minderheidsgroep in de koloniale samenleving bezaten, te handhaven en 

te beschermen. 

 Zoals door Brubaker en Cooper is beschreven, was een scherp onderscheid tussen 

groepsleden en buitenstaanders van groot belang om de groepsidentiteit te beschermen. Het 

mocht voor buitenstaanders niet mogelijk zijn om deze identiteit zomaar aan te nemen, door 

zich de eigenschappen en attributen van het collectief toe te eigenen. De aanname van een 

identiteit ging niet alleen van een individu zelf uit, maar moet ook door diens omgeving 

worden herkend en geaccepteerd. Zo schrijft D. J. de Levita dat identiteit niet alleen de 

 
23 Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 614. 

24 Brubaker et al., ‘Beyond “identity”’, 5.  

25 Ibidem. 

26 Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 634. 
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wederkerigheid betekent, “van wat het individu voelt als zijn plaats in de wereld,” maar ook 

“wat de wereld voelt als de plaats van dat individu.”27  

Vanuit dit perspectief kon het portret van de familie Cnoll niet gebruikt zijn om 

simpelweg het statement te maken dat Van Nijenrode en haar dochters Europeanen zijn, 

omdat zij zich Europese kleding en artefacten kunnen veroorloven. Voordat zij als 

‘Europeanen’ geïdentificeerd konden worden, moest dit statement namelijk eerst door het 

etnisch Nederlandse collectief worden geaccepteerd. Het is daarom betekenisvoller om het 

portret te interpreteren als een pleidooi, waarmee de etnisch Nederlandse elite door de familie 

Cnoll werd verzocht de Euraziatische vrouwen als gelijkwaardige deelgenoten van deze 

elitegroep te accepteren. Om dusdanige erkenning te mogen ontvangen, was het voor 

Cornelia en haar dochters van groot belang om op het portret aan te tonen dat zij beschikten 

over de specifieke combinatie van kenmerken, die de collectieve identiteit van de 

Nederlandse elite haar herkenbare en scherp afgebakende vorm gaven. 

In het zeventiende-eeuwse Batavia werden groepsidentiteiten geformuleerd en 

herkend op basis van een fenomeen dat in de hedendaagse sociale en historische wetenschap 

wordt aangeduid als ‘etniciteit’. Deze term is een anachronistische, die door de zeventiende-

eeuwse Nederlanders niet werd gebruikt, maar toch grote overeenkomsten vertoont met de 

manier waarop men in de koloniale samenleving differentieerde tussen groepen mensen, op 

basis van een combinatie van fysieke, culturele en sociale kenmerken, die voortkwamen uit 

een (vermeende) gedeelde voorouderlijke of geografische afkomst.28 

De socioloog R. A. Schermerhorn definieert etniciteit als een “collectivity within a larger 

society having real or putative common ancestry [...]; a shared consciousness of a separate, named, group 

identity; and a cultural focus on one or more symbolic elements defined as the epitome of their peoplehood.”29 

Een etniciteit vereist dus een notie van groepsidentiteit, gebaseerd op attributen die door 

Schermerhorn ‘symbolic elements’ worden genoemd. Voorbeelden van dergelijke etnische 

attributen zijn: “kinship pattern, physical contiguity, religious affiliation, language or dialect forms, tribal 

 
27 D. J. de Levita, ‘‘Het begrip identiteit. Inleiding’, ongepubliceerd paper voor het symposium 

‘Identity and Development’, Amsterdam 27 september 1990’, zoals geciteerd in: Frijhoff, ‘Identiteit 

en identiteitsbesef’, 622. 

28 Bill Ashcroft, Gereth Griffiths en Helen Tiffin, Postcolonial Studies. The Key Concepts (3e druk; 

Abingdon en New York 2012) 100. 

29 R. A. Schermerhorn Comparative Ethnic Relations: A Framework Theory and Research (New York 1970) 

12, zoals geciteerd: in Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 101. 
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affiliation, nationality, physical features, cultural values, and cultural practices such as art, literature and 

music.”30 

De zeventiende-eeuwse Nederlanders trachtten de ‘volcken’ en ‘natien’ die zij in hun 

reizen door Azië tegenkwamen op basis van eenzelfde type ‘symbolic elements’ te categoriseren. 

Verschillende groepen Afrikaanse en Aziatische mensen werden niet alleen gecategoriseerd 

op basis van fysieke uiterlijkheden, maar ook aan de hand van culturele attributen die 

refereerden aan hun zeden en gewoonten. Zo deed Jan Huygen van Linschoten in zijn Icones 

et habitus Indorum uit 1604 verslag van enkele prominente volken in Azië op basis van hun 

uiterlijke kenmerken, kleding en transportmiddelen, maar ook ‘interne’ aangelegenheden als 

religie, politieke systemen, huishoudens, zedelijke opvattingen en technologisch vernuft.31  

 Etnische identiteiten kunnen zowel door personen binnen als buiten een groep 

worden vastgesteld. De etnische identiteiten die in Azië door Europese aan verschillende 

groepen mensen werden toegeschreven, correspondeerde dus lang niet altijd met het beeld 

dat deze groepen van zichzelf hadden.  

De belangrijkste distinctie die door de Europeanen in Azië werd gemaakt, was die 

tussen de eigen ‘Europese’ groep en de ‘Aziatische’ bevolking in zijn geheel. In de 

postkoloniale literatuur wordt getheoretiseerd dat Europese koloniale machthebbers hun 

eigen etnische groepsidentiteiten in Azië hoofdzakelijk vormgaven door deze af te zetten 

tegen de gekoloniseerde Aziatische bevolking, die werd gekenmerkt als een inferieure 

‘Ander’.32 Literatuurwetenschapper Ania Loomba stelt dat “the construction of vast numbers of 

people as inferior, or ‘other’, was crucial for constructing a European ‘self’ and justifying colonialist 

practices.”33 

De koloniale samenlevingen die door de Europeanen werden ingericht, werden 

getypeerd door culturele exploitatie gebaseerd op een geïdealiseerde binaire relatie tussen 

deze Europese groep van ‘kolonisators’ en een Aziatische groep van ‘gekoloniseerden’: 

“locked in a rigid hierarchy of difference deeply resistant to fair and equitable exchanges, whether economic 

cultural or social.”34  

 
30 Ibidem. 

31 Ernst van den Boogaart, Het Verheven en Verdorven Azië. Woord en beeld in het Itinerario en de Icones van 

Jan Huygen van Linschoten (Amsterdam 2000) 5. 

32 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism (3e druk; Abingdon en New York 2015) 112. 

33 Ibidem. 

34 Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 54. 
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De etnische identiteit van de ‘kolonisator’, gebaseerd op symbolic elements, zoals 

geografische of genetische afkomst, fysieke kenmerken en religie, was een middel om deze 

‘relatie van onderscheid’ te formuleren, uit te dragen en te beschermen. Door het uitblijven 

van eerlijke uitwisseling van culturele, economische en sociale attributen tussen koloniale 

elites en gekoloniseerde personen, werd getracht om de binaire relatie tussen beiden in stand 

te houden en de dominantie van de koloniale elite te waarborgden.  

Belangrijke etnische attributen die de ‘kolonisators’ van de ‘gekoloniseerden’ moesten 

onderscheiden, waren fysieke uiterlijkheden als huidskleur en de vorm van bepaalde 

gezichtskenmerken. Dit waren symbolic elements die voor de meeste gekoloniseerde individuen 

immers niet zomaar te imiteren waren. Complexe fysieke en culturele verschillen tussen 

kolonisators en gekoloniseerde personen werden hierdoor in toenemende mate gereduceerd 

tot een versimpelde differentiatie tussen zwart/bruin/geel/wit: “[which was] in fact a strategy to 

establish a binarism of white/non-white, which asserts a relation of dominance.”35  

Middelen als volkstellingen en stadsplattegronden, waarin etnische groepen ieder hun 

eigen duidelijk afgebakende plaats kregen toegewezen, moesten deze gesegregeerde situatie 

bevestigen. In deze ideologische constructie was in de ogen van koloniale regimes geen 

ruimte voor complexe, wazige of meerduidige identificaties. “The fiction of the census is that 

everyone is in it, and that everyone has one – and only one – extremely clear place.”36 

1.2. Mimicry 
De binaire relatie tussen ‘kolonisators’ en ‘gekoloniseerden’ die door koloniale overheden 

werd nagestreefd, bleek in de realiteit echter minder rigide te zijn dan koloniale regimes 

beoogden en koloniale archieven doen vermoeden. In de alledaagse werkelijkheid werden de 

grenzen tussen de twee ‘binaire’ categorieën voortdurend ondermijnd vanwege het feit dat 

“there [were] enormous differences within each of these categories as well as cross-overs between them.”37 

Interne verschillen binnen de groep van de ‘kolonisator’ bestonden bijvoorbeeld op 

basis van geslacht en sociale klasse. Koloniale samenlevingen waren in alle opzichten 

patriarchale samenlevingen waarin zowel witte als Aziatische vrouwen systematisch werden 

gemarginaliseerd. Eveneens werd binnen de groep van ‘kolonisators’ een groot onderscheid 

gemaakt tussen witte mannen die zich vanwege hun maatschappelijke posities en financiële 

 
35 Idem, 27. 

36 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (herz. ed. 

Londen en New York 2016) 166. 

37 Loomba, Colonialism/Postcolonialism, 112. 
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slagkracht tot de koloniale elite konden rekenen, en een ondergeschikte witte onderklasse die 

hoofdzakelijk bestond uit soldaten en zeelieden: de zogenaamde “poor whites.”38 

Binnen de beoogde groep van de ‘gekoloniseerden’ bestonden eveneens grote interne 

verschillen op basis van geslacht, klasse, religie en etniciteit. Batavia gold in de zeventiende 

eeuw als multiculturele samenleving, waar naast de oorspronkelijke Javaanse bevolking ook 

grote groepen mensen woonden die oorspronkelijk uit andere delen van Azië afkomstig 

waren. De VOC was zich tot op zekere hoogte van deze etnische differentiatie bewust en 

wees verschillende etnische groepen uiteenlopende maatschappelijke rechten, plichten en 

vooruitzichten toe. 

Wat al deze etnische groepen in de ogen van de Nederlandse elite echter tot één 

‘gekoloniseerd’ collectief maakte, was dat zij door de Compagnie vanwege hun 

overkoepelende Aziatische achtergrond, ten opzichte van de ‘kolonisator’ een 

gesubordineerde positie toegewezen kregen. Aziatische mannen deelden niet mee in de 

hoogste politieke en militaire machtsposities van de koloniale samenleving en Aziatische 

vrouwen voldeden in de ogen van de ‘kolonisator’ niet aan de seksuele norm, die werd 

vertegenwoordigd door de witte vrouw. Beide konden zodoende geen aanspraak maken op 

een waaier aan privileges die uitsluitend voor de kolonisator waren voorbestemd.39  

Naast de interne verschillen die zich binnen de groepen van ‘kolonisator’ en 

‘gekoloniseerde’ manifesteerden, bleek dat tussen deze twee beoogde ‘tegenpolen’ 

tegelijkertijd ook een grote mate van overlap en vermenging plaatsvond. ‘Kolonisators’ en 

‘gekoloniseerden’ maakten zich constant elementen uit elkanders culturen eigen en 

onderhielden bovendien seksuele relaties met elkaar. Uit dergelijke relaties werden kinderen 

van gemengde afkomst geboren, die in de koloniale samenleving niet op een eenduidige 

manier in de twee binaire bevolkingscategorieën konden worden ondergebracht. Ook de 

seksuele partners zelf kregen tot op zekere hoogte toegang tot elkanders maatschappelijke 

‘groep’. Het resultaat van deze ‘hybridisatie’ was dat een groot deel van de koloniale 

samenleving zich maatschappelijk ging bewegen in een ambigue ‘tussenruimte’, die 

raakvlakken vertoonde met de domeinen van zowel de ‘kolonisator’ als de ‘gekoloniseerde’. 

 
38 Ann Laura Stoler en Frederick Cooper, ‘Between Metropole and Colony. Rethinking a Research 

Agenda’ in: Frederick Cooper en Ann Laura Stoler ed., Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois 

World (Londen, Berkeley en Los Angeles 1997) 1-56, aldaar 6 en 24-25. 

39 Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 25-28. 
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 Homi Bhabha heeft geponeerd dat de koloniale samenleving vanwege dit hybride 

karakter niet moet worden opgevat als een situatie die werd gedefinieerd door binaire 

verhoudingen, maar door een vorm van ‘ambivalentie’.40 Deze term is door Bhabha geleend 

uit de psychoanalyse en behelst een gevoel van voortdurende fluctuatie tussen een verlangen 

naar een bepaald fenomeen en het tegenovergestelde daarvan. ‘Ambivalence’ kan eveneens 

verwijzen naar een gevoel van een gelijktijdig verlangen en afkeer ten aanzien van hetzelfde 

object.41  

De relatie tussen ‘kolonisator’ en ‘gekoloniseerde’ werd volgens Bhabha gekenmerkt 

door ambivalence, omdat kolonisators en gekoloniseerde personen zich tegelijkertijd tot 

elkander aangetrokken en afkerig voelden. Deze tegenstrijdige gevoelens verstoorden 

zodoende de eenduidige verhoudingen die het koloniale regime tussen de kolonisator en haar 

‘gekoloniseerde’ onderdanen probeerde te construeren.42 

Een van de gevolgen van deze ambivalente situatie was het ontstaan van een groep 

‘gekoloniseerde personen’ die door hun interactie met de ‘kolonisator’ gedeeltelijk in de 

cultuur van de koloniale elite werden opgenomen. Zij namen bijvoorbeeld de religie van de 

kolonisator aan, leerden diens taal of gingen zich als de kolonisator kleden of gedragen. Soms 

gebeurde dit omdat het gekoloniseerde individu op deze manier dichter bij de machthebber 

probeerde te staan, maar in veel gevallen was het overbrengen van de cultuur van de 

kolonisator op (een deel van) de koloniale onderdanen het resultaat van doelbewuste 

beleidsvoering.  

Sommige koloniale staten justificeerden hun ambities overzee op basis van zendings- 

of beschavingsmissies. Andere koloniale regimes brachten hun cultuur over op groepen 

gekoloniseerde personen, omdat het regime berustte op de creatie van een groep 

‘tussenpersonen’, die als intermediair dienden tussen de koloniale elites en de grote koloniale 

massa.43 Andere regimes zagen gemengde huwelijken tussen etnische Europeanen en 

‘opgevoede’ Aziaten als een middel om in de kolonie een groep loyale onderdanen te creëren. 

 
40 Homi K. Bhabha, ‘Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse’ in: Bhabha, The 

Location of Culture, 121-131, aldaar 122. 

41 Robert J. C. Young, Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race (Londen en New York 1995) 

161. 

42 Idem, 161-162. 

43 Bhabha, ‘Of Mimicry and Man’, 124. 
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 De ‘koloniale onderdanen’ die door deze ambivalente situatie gevormd werden, 

worden door Bhabha ‘mimics’ genoemd en het ‘nabootsen’ van de koloniale elite door 

gekoloniseerde individuen, ‘mimicry’. Gekoloniseerde personen die het gedrag en de cultuur 

van een etnisch Europese koloniale elite nabootsten werden volgens Bhabha echter nooit als 

volwaardig lid opgenomen in de kringen van deze elite.  

De mimic verkeerde volgens Bhabha’s voortdurend in een toestand van “almost the 

same but not quite.”44 Ongeacht het succes waarmee de gekoloniseerde persoon de Europese 

koloniale elite wist te imiteren, bleef er in de ogen van de kolonisator altijd ‘iets’ dat de mimic 

van ‘echte’ deelgenoten van de koloniale elite onderscheidde. In hun poging tot mimicry 

bleven mimics een vorm van ‘slippage’ produceren, die hun oorspronkelijke identiteit aan de 

koloniale elite verraadde, zodat zij geen bedreiging konden vormen voor de hiërarchische 

verhoudingen tussen beide: “In order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its 

excess, its difference.”45 

‘Slippage’ kan worden uitgelegd als een vermeend tekortschieten in het beschikken 

over een bepaald symbolic element, dat door de etnisch Europese elitegroep als een essentieel 

onderdeel van de eigen groepsidentiteit werd beschouwd. In veel gevallen nam ‘slippage’ of 

‘difference’ de vorm aan van de mimic’s fysieke gezichtskenmerken of huidskleur.46 Deze konden 

door het gekoloniseerde individu immers niet zomaar toegeëigend worden. De mimic was 

volgens Bhabha niet alleen “almost the same but not quite,” maar in het bijzonder “almost the same 

but not white.”47 Zij waren zodoende het slachtoffer van een ambivalente situatie, waarin het 

koloniale regime hen in het alledaagse leven deelgenoot probeerde te maken van de Europese 

cultuur, maar tegelijkertijd diens ‘slippage’ gebruikt om hem of haar van de ‘echte’ koloniale 

elite te kunnen onderscheiden en wanneer nodig, uit te sluiten.  

Volgens Robert J. C. Young kwam de ambivalente situatie, waarin de kolonisator zich 

gelijktijdig aangetrokken en afkerig voelde ten opzichte van gekoloniseerde personen, 

hoofdzakelijk voort uit het seksuele verlangen van de Europese man naar de gekoloniseerde 

vrouw.48 De bedreiging die deze vrouwen vanwege hun aantrekkingskracht vormden voor 

de etnische ‘puurheid’ van de Europese groep, maakte dat er in veel koloniale samenlevingen 

 
44 Idem, 127. 

45 Idem, 122. 

46 Idem, 127-128. 

47 Ibidem. 

48 Young, Colonial Desire. 175. 
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grote zorgen bestonden over interetnische relaties en de kinderen die hieruit voortkwamen. 

Verbintenissen tussen Europese mannen en gekoloniseerde vrouwen konden leiden tot 

hybridisatie en de vervreemding van de Europese cultuur en zedelijkheid, “through the 

production of a polymorphously perverse people.”49  

Hoewel Bhabha zijn conceptualisering van het begrip mimicry heeft ontwikkeld tegen 

de achtergrond van de negentiende- en twintigste-eeuwse koloniale samenleving, is het 

concept ook voor de zeventiende-eeuwse Nederlands-Indische situatie interessant.  

De koloniale administratie van Batavia vertoonde in de zeventiende eeuw reeds grote 

overeenkomsten met de Europese koloniale regimes, die in de negentiende eeuw in Azië tot 

ontwikkeling kwamen. Een van de meest kenmerkende ‘moderne’ aspecten van het VOC-

bestuur was de nauwkeurige en alomvattende bevolkingsregistratie, die in Batavia al in de 

vroege zeventiende-eeuw op zeer formele en onbuigzame wijze plaatsvond.50 Volgens 

Benedict Anderson was het registreren van koloniale bevolkingsgroepen die het regime niet 

direct tot financieel of militair nut waren (zoals bijvoorbeeld vrouwen en kinderen), in de 

meeste Europese overzeese gebieden een laatnegentiende-eeuwse ontwikkeling die 

kenmerkend was voor moderne koloniale bestuursapparaten.51 De VOC was haar tijd in dit 

opzicht ver vooruit. 

In tegenstelling tot andere zeventiende-eeuwse Europese koloniale regimes, die er op 

het gebied van de census doorgaans een zeer pragmatisch en flexibel beleid op na hielden,52 

was de Hoge Regering van Batavia al in de jaren dertig van de zeventiende eeuw begonnen 

met het registreren van vrouwen en kinderen uit alle lagen van de bevolking. Daarbij maakten 

zij gebruik van zeer rigide vormen van etnische categorisatie, waarbij op strikte wijze tussen 

verschillende groepen mensen werd gedifferentieerd.53 Door deze ‘moderne’ koloniale 

omstandigheden, waarin de complete Bataviase bevolking op papier kon worden 

onderverdeeld in afgebakende, etnische groepen, was het mogelijk om in de samenleving een 

geïdealiseerd onderscheid te maken tussen ‘kolonisators’ en ‘gekoloniseerden’.  

 
49 Ibidem.  

50 Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 18-20. 

51 Anderson, Imagined Communities, 168-169. 

52 Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 19. 

53 Hendrik E. Niemeijer, Batavia. Een koloniale samenleving in de 17de eeuw (Amsterdam 2012) 400. 
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Doordat de alledaagse werkelijkheid deze ‘papieren werkelijkheid’ noodzakelijkerwijs 

compliceerde, vertroebelden geïdealiseerde grenzen en ontstond de ‘ambivalente’ koloniale 

situatie waarin Bhabha’s getheoretiseerde mimic zijn oorsprong vindt.  

Aan het ontstaan van deze ‘mimics’ lag in het zeventiende-eeuwse Batavia 

hoofdzakelijk de Compagnies interetnische huwelijkspolitiek ten grondslag. De op papier tot 

‘Ander’ bestempelde Aziatische vrouwen, werden door de VOC gelijktijdig beschouwd als 

potentiële bruiden voor de Europese onder- en middenklasse. Om deze vrouwen hun 

beoogde rol als echtgenotes naar behoren te laten vervullen, was het voor de Compagnie 

noodzakelijk om hen, ondanks hun niet-Nederlandse afkomst, gedeeltelijk op te nemen in de 

Europese cultuur.  

Voor het ontstaan van Bhabha’s koloniale mimic was deze ‘gedeeltelijke’ overname 

van “the colonizer’s cultural habits, assumptions, institutions and values” een essentieel kenmerk.54 

Aziatische bruiden werd in Batavia verplicht om de Nederlandse taal machtig te zijn, gedoopt 

te worden, de christelijke religie te belijden, niet in een toestand van slavernij te verkeren en 

een monogaam, christelijk huwelijk te sluiten. Door te trouwen met een Nederlander kregen 

zij vervolgens de juridische status van ‘Europeaan’ toegewezen.  

Ondanks deze juridische status, werden Aziatische vrouwen in de regel niet als 

gelijkwaardige deelgenoten van de ‘etnisch Nederlandse’ groep beschouwd. Niet alleen 

konden Aziatische en Euraziatische vrouwen rekenen op alledaagse vormen van 

discriminatie,55 maar ook in de koloniale wet- en regelgeving werden zij steevast als 

tweederangsburgers behandeld. Het grootste verschil tussen de juridisch ‘Europese’ vrouw 

van (deels) Aziatische afkomst en haar etnisch Nederlandse tegenhanger, was dat Aziatische 

vrouw door het koloniale regime werd verboden om te patriëren naar de Nederlandse 

Republiek.  

Toen de Bataviase vrijburger Cornelis van Aerden bijvoorbeeld probeerde om 

toestemming te krijgen om zijn wettige, Euraziatische vrouw naar Nederland te verhuizen, 

werd dit door zowel de Hoge Regering als de Heren XVII geweigerd, zelfs nadat er een 

schriftelijke aanbeveling van Stadhouder Frederik Hendrik aan te pas kwam.56 Ondanks haar 

juridisch Europese status werd Van Aerdens Euraziatische vrouw op zulke momenten 

duidelijk op haar plaats gezet als ‘almost the same, but not quite’. 

 
54 Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 155. 

55 Niemeijer, Batavia, 40-41. 

56 Idem, 35. 
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De situatie waarin dergelijke (deels) Aziatische vrouwen zich in het zeventiende-

eeuwse Batavia bevonden, kan aan de hand van Bhabha’s theoretisering worden omschreven 

als zeer ‘ambivalent’. Aan de ene kant werden deze Aziatische mimics begeerd als geschikte 

huwelijkskandidaten, terwijl zij aan de andere kant werden gestereotypeerd en gevreesd om 

hun corrumperende invloed. Zij werden daarom zelden volledig in de exclusieve ‘etnisch 

Nederlandse’ gemeenschap opgenomen en bleven gereduceerd tot een status van mimic. 

Angst voor de negatieve invloed van Aziatische vrouwen was een fenomeen dat al 

vroeg in de zeventiende-eeuw door etnische Nederlanders werd beschreven. In reisjournalen 

en poëzie werden Europese mannen regelmatig gewaarschuwd voor het gevaar dat 

Aziatische vrouwen vormden voor de hiërarchische verhoudingen tussen de ‘kolonisator’ en 

de ‘gekoloniseerde’. De teloorgang van de Spaanse en Portugese imperia werd in deze 

periode bijvoorbeeld door veel Nederlanders verklaard uit de degeneratie van de Iberische 

kolonistensamenlevingen door vermenging met lokale vrouwen.57 Van Linschoten schreef in 

zijn Itinerario (1596) bijvoorbeeld, dat pogingen van Portugezen om Indiase vrouwen op te 

nemen in de Europese cultuur door met hen in het huwelijk te treden, rampzalige gevolgen 

had voor het voortbestaan van de Portugese identiteit in de koloniale samenlevingen. In 

plaats van dat Aziatische vrouwen zich Europese waarden en cultuurgebruiken toe-eigenden, 

werden de Portugezen door deze huwelijkspolitiek juist zelf door de Aziatische bevolking 

geassimileerd, waardoor de authentieke Portugese gemeenschap als afzonderlijke groep 

vrijwel geheel verdween.58  

De Portugezen moesten voor de Nederlandse elite in Azië als voorbeeld dienen. Om 

niet aan etnische degeneratie en de ondermijning van koloniale machtsverhoudingen ten 

onder te gaan, dienden koloniale overheden de relaties tussen de Europese en de Aziatische 

inwoners van hun territoria streng te reguleren.59 Om het ideologisch onderscheid tussen de 

‘witte kolonisator’ en ‘zwarte gekoloniseerde’ te fortificeren, werden witte vrouwen in de 

koloniale samenleving veelal gepositioneerd als bewakers van etnische distincties en 

 
57 Carmen Nocentelli, ‘Discipline and Love. Linschoten and the Estado da Índia’ in: Margaret R. 

Greer, Walter D. Mignolo en Maureen Quilligan ed., Rereading the Black Legend. The Discourses of Religious 

and Racial Difference in the Renaissance Empires (Londen en Chicago 2007) 205-224, aldaar 205-206. 

58 Idem, 215. 

59 Stoler en Cooper, ‘Between Metropole and Colony’, 24-25. 
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boegbeelden voor de ‘burgerlijke respectabiliteit’ en ‘seksuele norm’, die door koloniale elites 

werden nagestreefd.60 

Het portret van de familie Cnoll is een tastbaar bewijs voor de ambivalente situatie 

die de interetnische huwelijkspolitiek in de zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving 

teweegbracht. Op het schilderij treffen we twee generaties Euraziatische vrouwen aan die 

zich in hun dagelijks leven in een ambivalente ‘tussenruimte’ bevonden, waar de categorieën 

van ‘kolonisator’ en ‘gekoloniseerde’ elkaar overlapten. Toen Cornelia van Nijenrode 

vanwege Cnolls promoties in dienst van de VOC toetrad tot het sociale milieu van de etnisch 

Nederlandse koloniale elite van de stad, was het voor haarzelf en haar familieleden van belang 

dat haar eigen etnische identiteit in de ogen van de ‘kolonisator’ correspondeerde met het 

beeld van de geïdealiseerde witte vrouw. Tegelijkertijd moesten Cornelia en haar dochters 

rekening houden met de stereotyperende ideeën die er binnen de koloniale elitegroep 

bestonden over de ‘degeneratieve’ invloed van Euraziatische en Aziatische vrouwen op de 

‘witte’ Nederlandse gemeenschap. Om dergelijke negatieve vooroordelen af te wenden en 

het stigma van mimic te vermijden, was het van groot belang om mogelijke vertoningen van 

slippage te voorkomen of te verstoren.  

1.3. Performances 
Om antwoord te geven op de vraag hoe het portret van de familie Cnoll de etnische positie 

van Cornelia en haar dochters in de samenleving heeft kunnen versterken, moet worden 

geanalyseerd hoe dit groepsportret een potentieel publiek heeft kunnen overtuigen van een 

bepaalde boodschap over de etnische identiteit van deze vrouwen.  

 Ann Jansen Adams heeft in haar boek Public Faces and Private Identities uitgebreid 

onderzoek gedaan naar het functioneren van zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse 

portretten als objecten ter bevestiging of onderhandeling over identiteit en sociale status.61 

Daarin staat zij stil bij de “conceptions of self and personal identities, communal structures, and social 

ideologies articulated by portraits […] and the psychological processes by which portraits helped to produce 

them.”62 Adams gaat er net als Frijhoff en De Levita vanuit dat iemands persoonlijke identiteit 

geconstrueerd wordt in een dynamisch communicatieproces tussen de persoon en een 

gemeenschap. Een portret kon binnen dit proces een belangrijke rol spelen, door een 

 
60 Idem, 25. 

61 Adams, Public Faces and Private Identities in Seventeenth Century Holland. 

62 Idem, 4. 
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“imaginative relationship” tussen de geportretteerde en een beschouwer tot stand te brengen, 

die door het kunstenaarschap van de portrettist werd gemedieerd.63  

Om te onderzoeken welke visuele technieken door portrettisten werden toegepast 

om aan potentiële beschouwers van hun werk een bepaalde boodschap aangaande de 

identiteit van de geportretteerde te communiceren, zal in deze scriptie een beroep worden 

gedaan op de sociologische theorieën uit Erving Goffmans The Presentation of Self in Everyday 

Life.64  

 Goffman beschrijft in dit werk de non-verbale handelingen die personen gedurende 

sociale interacties toepassen, om op andere leden van de samenleving een bepaalde ‘impressie 

te maken, met als doel een specifieke maatschappelijke rol of positie op te eisen. De 

combinatie van non-verbale technieken die deze persoon daarvoor inzet, worden door 

Goffman een ‘performance’ genoemd. De persoon die een bepaalde indruk van zichzelf 

probeert te geven, speelt als het ware een rol, waarin hij of zij een publiek ervan probeert te 

overtuigen dat het ‘personage’ dat door hem of haar wordt opgevoerd daadwerkelijk over de 

eigenschappen beschikt die gedurende de performance worden geclaimd.65  

In een onderzoek naar het functioneren van zulke performances is het belangrijk om 

een duidelijk onderscheid te maken tussen de reële personen en de ‘personages’ die door hen 

in hun performance worden opgevoerd. Ditzelfde geld voor een onderzoek naar het 

functioneren van de portretkunst in het algemeen, waarin altijd duidelijk gedifferentieerd 

dient te worden tussen de reële personen en hun afgebeelde representaties op het schilderij.66 

Om Goffmans theorieën in deze scriptie succesvol te kunnen toepassen, moet het 

geschilderde portret worden geïnterpreteerd als een ‘theaterpodium’, of front, waar de 

performance van de geportretteerden op plaatsvindt. Daarbij moeten de afbeeldingen van de 

geportretteerde personen worden geïnterpreteerd als opgevoerde ‘personages’, die de reële 

familieleden dienden te representeren, met als doel voor hen een specifieke sociale rol of 

identiteit op te eisen.  

 
63 Idem, 24-25.  

64 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life. 

65 Idem, 28. 

66 Frauke K. Laarmann, Families in beeld. De ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste 

helft van de zeventiende eeuw (Hilversum 2002) 22-23. 
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 Volgens Goffman creëren performers een front aan de hand van een combinatie van 

drie verschillende elementen: ‘setting’, ‘manner’ en ‘appearance’.67 De invulling van deze aspecten, 

zijn niet geheel vrijblijvend. Wanneer door een performer aanspraak wordt gemaakt op een 

bestaande maatschappelijke rol of status, bestaan er in de context van de samenleving waarin 

hij of zij leeft, immers reeds gevestigde ideeën over hoe het front van een dergelijke performance 

er idealiter uit hoort te zien. Het gepresenteerde front en de daarbij behorende elementen zijn 

daarom zelden originele creaties, maar verhouden zich tot deze bestaande ideeën over de 

aankleding van de desbetreffende sociale positie. Een front wordt in de regel niet door de 

perfomer gecreëerd, maar geselecteerd.68 

 Met een setting, bedoelt Goffman de omgeving waarin een performance plaatsvindt. 

Daartoe behoren de fysieke ruimte of achtergrond waarin de performance zich afspeelt, 

alsook het interieur, de meubels en andere voorwerpen waarmee deze ruime is aangekleed.69 

Met ‘manner’ worden de visuele stimuli, of fysieke houding bedoeld, die iets onthullen 

over het ‘gedrag’ van de performer. Deze ‘houding’, in de vorm van bijvoorbeeld lichaamstaal 

of gezichtsuitdrukking, dient hoofdzakelijk te openbaren welke interactieve rol de performer 

in zijn of haar geambieerde sociale positie wenst te vervullen.70 

Met appearance bedoelt Goffman ten slotte alle attributen die in een front worden 

gebruikt, “that we most intimately identify with the performer himself and that we naturally expect will 

follow the performer wherever he goes.”71 Hieronder vallen de materiële objecten waarmee de 

performer is uitgerust, zoals kleding, gebruiksvoorwerpen, insignes en statussymbolen, maar 

ook immateriële uiterlijke kenmerken, zoals geslachtskenmerken, leeftijd, lengte en fysieke 

gezichtskenmerken.72  

‘Materiële’ uiterlijkheden die in een front worden toegepast zijn doorgaans van een 

dynamische aard. Kleding, voorwerpen en statussymbolen kunnen van performance op 

performance worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of op andere manieren gemanipuleerd, 

naar gelang de omstandigheden waarin een opvoering plaatsvindt. Wanneer een front de vorm 

kreeg van een geschilderd portret, golden de materiële onderdelen van de appearance wellicht 

 
67 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 32-35. 

68 Idem, 38. 

69 Idem, 32-34. 

70 Idem, 35. 

71 Idem, 34. 

72 Ibidem.  
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als minder dynamisch dan gedurende een live performance, maar konden desalniettemin nog 

steeds worden aangepast of verwijderd als een bepaalde situatie daarom vroeg.73 Immateriële 

uiterlijkheden zijn echter vele malen bestendiger, en doorgaans minder gemakkelijk te 

manipuleren.74 

Goffmans theorieën over performances tonen enkele opvallende overeenkomsten met 

Bhabha’s ideeën over de koloniale mimic. Bhabha’s theoretische mimic tracht zich, net als 

Goffmans performer, zo nauw mogelijk te verhouden tot het gevestigde beeld van een 

specifieke maatschappelijke en sociale rol: dat van de ‘kolonisator’. Daarbij kan de mimic 

dichter bij de ‘kolonisator’ komen te staan, door zich verschillende symbolic elements toe te 

eigenen, die de etnische identiteit van de koloniale elite definiëren. Om de kolonisator 

succesvol na te bootsten selecteert de mimic een combinatie van symbolic elements die in de 

samenleving met de etnische identiteit van deze bevolkingsgroep geassocieerd worden.  

Ook de Europese ‘kolonisator’ zelf, probeert zich aan de hand van deze symbolische 

elementen te verhouden aan een gevestigd ideaalbeeld van de koloniale elite en haar 

maatschappelijke rol. Zowel de mimicry van de ‘gekoloniseerde persoon’ als de etnische 

identiteit van de ‘kolonisator’, zijn vanuit deze invalshoek vormen van performance. Het 

grootste verschil tussen deze twee is dat de ‘kolonisator’ in diens performance aanspraak kan 

maken op alle symbolic elements die de etnische groep kenmerkt, terwijl de ‘mimicry’ dit slechts 

gedeeltelijk kan. Hij of zij blijft door dit gebrek slippage vertonen, die hem of haar als ‘mimic’ 

herkenbaar maakt. 

In hoofdstuk 3 van deze scriptie zal aan de hand van Goffmans ideeën over 

performances worden onderzocht in welke hoedanigheid de familie Cnoll zich met hun 

groepsportret wenste te verhouden tot de appearance, manner en setting, die door andere leden 

van de etnisch Nederlandse Bataviase elite in de portretkunst werden gepresenteerd. 

Zodoende kan worden vastgesteld in hoeverre er in het zeventiende-eeuwse Batavia een 

gevestigd beeld bestond van de manier waarop de koloniale elite zichzelf in de samenleving 

diende te presenteren en in hoeverre de familie Cnoll dit gevestigde front navolgde, om bij 

een Nederlands-Indisch publiek aanspraak te maken op een etnisch Nederlandse identiteit. 

In hoofdstuk 4 zal aan de hand van Bhabha’s conceptualisering van de koloniale 

samenleving worden onderzocht hoezeer de familie Cnoll bij het laten portretteren van de 

Euraziatische gezinsleden, rekening heeft moeten houden met noties van slippage en mimicry, 

 
73 Laarmann, Families in beeld, 44-45. 

74 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 34. 
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die hun toe-eigening van een etnisch Nederlandse identiteit verstoorden. Daarbij zal 

aandacht worden besteed aan het belang, dat binnen de zeventiende-eeuwse koloniale elite 

werd gehecht aan huidskleur en fysieke (gezichts)kenmerken, als symbolic elements die de 

etnisch Nederlandse groep moesten definiëren.  

In hoofdstuk 5 zal ten slotte worden onderzocht hoe het groepsportret van de familie 

Cnoll kan zijn ingezet om met een etnisch Nederlandse beschouwer over de sociale positie 

van de geportretteerde Euraziatische vrouwen in de samenleving te onderhandelen, door een 

nieuw perspectief te bieden op het belang dat aan fysieke uiterlijkheden gehecht moest 

worden, bij het erkennen van iemands volwaardige ‘etnisch Nederlandse’ identiteit.  

 

 

Afbeelding 2. Arnoldus Montanus, Ware affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia gelegen opt groot 
eylant Java anno 1669, 1669, gravure, 27 x 36 cm, Princeton University Library, Princeton, New Jersey. 
(1) Het Kasteel, (2) De Tijgersgracht, (3) De Kruiskerk. 
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2. De familie Cnoll 
 

In dit hoofdstuk zullen aan de hand van biografische gegevens, de levenslopen en 

maatschappelijke posities van de zes personen worden behandeld, die op het groepsportret 

van de familie Cnoll staan afgebeeld. Als afsluiting van deze biografische analyse, zal in de 

laatste paragraaf van dit hoofdstuk een nauwkeurige beschrijving worden gemaakt van de 

geschilderde voorstelling en de hoedanigheid waarop het zestal door Coeman is 

geportretteerd. 

Volgens Adams geven portretten een definitie van de geportretteerde “by relating 

aspects of his or her biography with individuals, social structures, and communally held values that give them 

meaning.”75 Aan de hand van biografische gegevens over de afgebeelde personen en 

informatie over de sociale structuren waarin zij waren ingebed, kunnen de uiterlijkheden 

waarmee zij op het schilderij staan afgebeeld nader worden geduid en een poging worden 

gedaan om de functie van het portret te analyseren.  

 Om de levenslopen van de leden van de familie Cnoll te reconstrueren is een beroep 

gedaan op het archief van de VOC in Den Haag en een selectie bronnenpublicaties waarin 

diverse VOC-archivalia zijn uitgegeven.76 De dagregisters die door de Compagnie op het 

Kasteel van Batavia en het handelskantoor te Hirado werden bijgehouden, bevatten in het 

bijzonder veel informatie over de openbare levens van Pieter Cnoll en Cornelia van 

Nijenrode.77 Over het privéleven en de materiële welstand waarin Pieter en Cornelia 

gedurende hun huwelijk verkeerden, zijn aantekeningen gemaakt in het sententieboek van de 

 
75 Adams, Public Faces and Private Identities in Seventeenth Century Holland, 25. 

76 Nationaal Archief (NA), Archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 

(1811), inv. nr. 828: Repertorium op de personalia in de resoluties van gouverneur-generaal en raden 

1610-1786. Deel 1: 1610-1700. 

77 J. de Hullu ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel 

Nederlandts-India. Anno 1656-1657, (Batavia en Den Haag 1904) 306. J. A. van der Chijs, H.T. 

Colenbrander, W. Fruin-Mees, F. de Haan, J.E. Heeres, J. de Hullu ed., Dagh-registers gehouden int Casteel 

Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India (31 dln.; Batavia en Den Haag 1888-

1931); Historiographical Institute (Shiryō Henan-jo) ed., Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in 

Japan. Volume I, September 5, 1633-December 31, 1635 (Tokyo 1974); NA, Archief van de Nederlandse 

Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860], 1609-1860, inv. nr. 53: Dag-

Register gehouden in Japans Comptoire Firando Bij den Resident Couckebakker, begint den 6e 

september 1633 en eijndigt e februari, Anno 1639. 
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Hoge Raad van Holland en Zeeland, waarin Cornelia van Nijenrodes juridisch conflict met 

Joan Bitter beschreven staat.78 Ook in verschillende zeventiende-eeuwse reisverslagen zijn 

korte anekdotes te vinden over het privéleven van de familie Cnoll.79 Aanvullende informatie 

over Pieter, Cornelia en hun kinderen is afkomstig uit secundair bronmateriaal; in het 

bijzonder het werk van Frederik de Haan en Leonard Blussé.80 

Naast puur biografische gegevens over de familieleden zal in dit hoofdstuk aandacht 

worden besteed aan de maatschappelijke instituties waarbij zij betrokken waren en het sociale 

milieu waarin zij zich bewogen. In het geval van Pieter Cnoll spelen zijn functies in dienst 

van de VOC, de Bataviase schutterij en andere stedelijke instellingen een prominente rol. 

Voor Cornelia van Nijenrode zijn het Bataviase weeshuis en haar connectie met de Japanse 

gemeenschap relevant. Ook zal aandacht worden besteed aan de betekenis van de 

Nederlands-Indische slavernij als sociaal fenomeen, om de aanwezigheid van de twee 

slaafgemaakte Aziaten op het portret van betekenis te voorzien. 

In totaal staan er op het portret van de familie Cnoll zes individuen afgebeeld, 

waarvan er vier met vrij grote zekerheid kunnen worden geïdentificeerd. Dit zijn Pieter Cnoll, 

zijn echtgenote Cornelia van Nijenrode, hun oudste dochter Catharina en hun jongste 

dochter Hester. De twee tot slaaf gemaakte Aziaten die uiterst rechts op het schilderij staan 

afgebeeld, zijn minder gemakkelijk van namen te voorzien. In 1986 heeft Leonard Blussé 

geopperd dat de mannelijke slaafgemaakte wellicht de Balinese opstandelingenleider Untung 

Surapati is.81 Deze identificatie zal in paragraaf 2.3 nader worden behandeld. Ook moet 

worden opgemerkt dat één kind uit het huishouden van de familie Cnoll op het schilderij 

afwezig is. In 1665 hadden Pieter en Cornelia samen een zoon, Cornelis genaamd, die rond 

de voltooiing van het portret een jaar of acht moet zijn geweest. Om zijn absentie op het 

 
78 NA, Archief van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en (West-) Friesland (HR), 1582-1797, inv. 

nr. 783: Register vande geextendeerde sententien gewesen bij den hogen rade in Hollandt ende 

gepronunchieert inden jare 1691, Cornelia van Nieuwenrode contra Joan Bitter, 4 juli 1691. 

79 François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische 

lijsten, enz. S. Keijzer ed. (5 dln.; Den Haag 1856-1858); George Meister, Orientalisch-Indianische Kunst- 

und Lust-Gärtner (Dresden 1692). 

80 F. de Haan, Oud Batavia. Eerste Deel (Batavia 1922); Leonard Blussé, Strange Company. Chinese settlers, 

Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia (Ann Arbor 1986); Blussé, Bitters Bruid. 

81 Blussé, Strange Company, 195. 
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doek te verklaren en vanwege de belangrijke rol die hij in het leven van zijn moeder heeft 

gespeeld, zal in deze paragraaf ook Cornelis’ leven behandeld worden.  

2.1. Pieter Cnoll 

Pieter Cnoll werd omstreeks 1625 geboren in Delft en trad 

op de leeftijd van ongeveer 22 jaar als assistent in dienst van 

de VOC. In 1647 arriveerde hij in Batavia, waar hij zich met 

een bescheiden salaris van 18 gulden per maand onderaan de 

Compagniehiërarchie bevond.82 Pieter zou in die eerste jaren 

van zijn loopbaan opgaan in “een grote menigte van 

boekhouders en assistenten.”83 Dat hij was voorbestemd om 

uit te groeien tot een van de rijkste en meest invloedrijke 

inwoners van de stad, had niemand in die tijd nog kunnen vermoeden.  

Pieter werd op het Kasteel van Batavia te werk gezet in dienst van de Zeeuwse 

koopman Willem Verstegen, die in 1650 was benoemd tot extra-ordinaris lid van de Raad 

van Indië en vanaf 1651 als cassier verantwoording droeg over de Bataviase boekhouding.84 

Onder Verstegen viel Cnoll al snel bij zijn meerderen in het oog, waarop spoedig promotie 

volgde. Binnen vier jaar tijd was zijn salaris vermeerderd naar ruim 30 gulden in de maand.85  

 Als assistent woonde Cnoll op het Kasteel (afbeelding 4), waar hij een slaapplaats ter 

beschikking kreeg en onder een strak regime leefde, verstoken van elke vorm van luxe. 

Residentie in het Kasteel was voor ongetrouwde assistenten verplicht en zonder 

toestemming mocht men het complex niet verlaten. Op vloeken, vechten, dronkenschap of 

afwezigheid bij het zondagsgebed stonden hoge straffen en om zes uur ’s ochtends diende 

iedere werknemer zich na een haastig ontbijt, gewassen en wel naar zijn dienst te begeven.86 

Met het diner zetelde Cnoll aan de ‘groote taeffel’, in het gezelschap van de andere assistenten 

en klerken die de opperkooplieden en cassier op het Kasteel ondersteunden.87 Aan die tafel 

 
82 Blussé, Strange Company, 179. 

83 François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indien. Derde Deel. S. Keijzer ed. (Den Haag 1856) 529. 

84 Ibidem; P. Pott, ‘Willem Verstegen, een extra-ordinaris Raad van Indië als avonturier in India in 

1659’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 112 (1956) 355-382, aldaar 370. 

85 Blussé, Strange Company, 179. 

86 J. A. van der Chijs ed., Nederlands-Indisch Plakaatboek, 1602-1811. Eerste Deel 1602-1642 (Batavia en 

Den Haag 1885) 448-454. 

87 Idem, 448. 

Afbeelding 3. Pieter Cnoll. 
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presideerde om de twee weken een ander lid van de Raad van Indië om orde te houden over 

“’t onbehoorlyck leven der Assistenten.”88 

 

 

Afbeelding 4. Cornelis Danckerts, Het Gouverneurshuis in het Kasteel van Batavia (kopie naar een afbeelding 
uit Joan Nieuhofs ‘Gedenkwaerdige zee en lantreize’ uit 1682), 1700, gravure, 12 x 14 cm, Westfries Museum, 
Hoorn. 

 

Aan dit ‘onbehoorlijke leven’ kwam in 1652 een eind toen Cnoll werd gepromoveerd tot 

onderkoopman, met een salaris van 45 gulden per maand.89 In datzelfde jaar trad hij in het 

huwelijk met Cornelia van Nijenrode en verruilde hij het communale bestaan met zijn 

collega’s voor het Bataviase familieleven.  

Pieter en Cornelia kregen in totaal tien kinderen. Hun eerste dochter Catharina werd 

in 1653 geboren, gevolgd door Jacob in 1654, Pieter in 1656, Cornelis in 1657 en Hester, die 

in 1658 ter wereld kwam. Vijf andere broertjes en zusjes zouden tussen de jaren 1662 en 

1670 nog volgen. Zij kregen de namen Johannes (1662), Anna (1663), Martha (1666), Maria 

 
88 J. A. van der Chijs ed., Nederlands-Indisch Plakaatboek, 1602-1811. Tweede Deel 1642-1677 (Batavia en 

Den Haag 1885) 29. 

89 Blussé, Strange Company, 179. 
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(1668) en Elisabeth Catharina (1670).90 Het merendeel van deze kinderen kwam al vroeg na 

hun geboorte te overlijden. Uit een brief van Cornelia aan haar moeder weten we dat in 1671 

alleen Cornelis, Hester, Martha en Elisabeth nog in leven waren. Vijf jaar later was slechts 

Cornelis nog over. Hij zou als enige kind uit het huwelijk van Pieter en Cornelia de volwassen 

leeftijd bereiken.91  

 Op 9 november 1657 werd Cnoll op het Kasteel van Batavia als cassier aangewezen, 

toen hij koopman Louis Baffart in die functie opvolgde.92 Zijn huwelijk en bevorderingen in 

dienst van de Compagnie maakten dat hij zich in de stedelijke samenleving wist te omringen 

met steeds prominentere figuren. Toen zijn dochter Hester in 1658 gedoopt werd, traden 

Sara Hartsinck en Femmetje Frisius daarbij op als getuigen. Zij waren de echtgenotes van 

Carel Hartsinck en Andries Frisius, die respectievelijk lid en secretaris van de Raad van Indië 

waren.93 Deze Raad vormde samen met de Gouverneur-Generaal de Hoge Regering van 

Batavia. Frisius diende eveneens als president van Huwelijkse en Kleine Zaken en was 

kapitein in de Bataviase schutterij. Op voorspraak van Frisius werd Cnoll in 1658 tot vaandrig 

benoemd in een schutterscompagnie, bestaande uit pennisten die in dienst van de VOC op 

het Kasteel woonachtig waren.94  

In de schutterij zou Cnoll zich goed thuis voelen. Zijn promoties en optredens als 

hoge officier in deze burgerwacht liepen als een rode draad door zijn leven heen. De 

schutterij van Batavia was in 1622 opgericht om de rust en vrede in de stad te bewaken en 

deze te beschermen tegen dreigingen van buitenaf. Zij bestond uit meerdere 

schutterscompagnieën, ook wel vendels genoemd, die elk werden geleid door een drietal hoge 

officieren: een kapitein, een luitenant en een vaandrig. De kapitein en de luitenant werden 

voorzien van partizanen: ceremoniële stokwapens die symbool stonden voor hun rang. De 

vaandrig werd op zijn beurt met het schuttersvaandel van de compagnie toevertrouwd.95  

 
90 Blussé, Bitters Bruid, 190. 

91 Idem, 46. 

92 NA, VOC, 1602-1795 (1811), inv. nr. 828: Repertorium op de personalia in de resoluties van 

gouverneur-generaal en raden 1610-1786. Deel 1: 1610-1700; Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia, 

Anno 1656-1657, 306. 

93 Blussé, Bitters Bruid, 47. 

94 Ibidem. Onder de pennisten werd het VOC-personeel verstaan wiens voornaamste taak die van 

schrijver was. Hieronder vielen onder andere de koopmannen, onderkoopmannen, boekhouders en 

assistenten.  

95 Nederlands-Indisch Plakaatboek. I, 102-108. 
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In principe waren alle burgers van Batavia dienstplichtig, maar in de praktijk kwam 

de schuttersplicht aanvankelijk het meest op de vrijburgerij te berusten.96 Pas vanaf 1652 

werden ook VOC-dienaren in exclusieve schuttersvendels ingelijfd.97 Deze vendels bezaten 

een groter aanzien dan de compagnieën waartoe de vrijburgers behoorden, en om deze 

exclusiviteit te waarborgen werd bepaald dat vrijburgers onder geen beding tot de VOC-

compagnieën mochten worden toegelaten.98 Om het eerste schuttersvendel dat door 

Compagnie-beambten werd gevormd nog “meerder aensien” te geven, werd destijds een 

extra-ordinaris lid van de Raad van Indië tot kapitein benoemd, de secretaris van deze Raad 

tot luitenant en de cassier tot vaandrig.99 

De kapiteins, luitenants en vaandrigs die de schutterscompagnieën leiding gaven, 

waren doorgaans prominente leden uit de samenleving. Zij werden jaarlijks door de Hoge 

Regering benoemd uit de “gequalificeerste, manhaffste ende ryckste persoonen deser 

stede.”100 Vooral de kapiteins bezaten een groot aanzien. Samen met de Gouverneurs-

Generaal, de Raden van Indië en hun vrouwen, bezaten zij hun eigen ereplaatsen in de 

Nederduytsche Kruiskerk.101  

Ieder jaar trokken de schutters in optocht door de stad om de stichting van Batavia 

te herdenken. Op die dag bulderden de kanonnen en werd overal de Nederlandse vlag 

gehesen. De schutterscompagnieën trokken in vol ornaat door de deftigste wijken van 

Batavia en werden op de stoep van publieke gebouwen door haar voornaamste inwoners 

gehuldigd en geprezen. Het vendel van pennisten in dienst van de Compagnie waartoe Cnoll 

behoorde, vertrok op die dag vanuit het Kasteel naar de stad en verzamelde zich voor het 

huis van de oudste sergeant in de rangen. Vanuit daar trok men naar het huis van de vaandrig, 

om bij hem van een feestelijke en kostbare maaltijd te genieten.102  

 
96 Met Vrijburgers werden de Europese inwoners van Batavia bedoeld die niet in dienst waren van 

de VOC. 

97 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 174. 

98 Idem, 348. 

99 Ibidem. Voor de Compagniedienaren die deze eerste groep hoogwaardigheidsbekleders als hoge 

officieren in de schutterij opvolgden, was het niet per definitie noodzakelijk om dezelfde voorname 

posities in de Raad van Indië te bekleden.  

100 Nederlands-Indisch Plakaatboek. I, 409. 

101 De Haan, Oud Batavia. Eerste Deel, 296. 

102 A. Bógaerts, Historische Reizen Door d’oostersche Deelen van Asia (Amsterdam 1711) 180-181. 
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Vaandrig Cnoll en zijn vrouw hebben bij hen thuis waarschijnlijk jaren achtereen 

groepen hongerige schutters mogen ontvangen, totdat Pieter op 16 juni 1661 werd 

gepromoveerd tot luitenant en Cornelis Snoek zijn positie als vaandrig overnam.103  

Door Pieters promoties in dienst van de VOC ging het de familie Cnoll in de jaren 

zestig van de zeventiende eeuw steeds meer voor de wind. Door Cnolls groeiende fortuin en 

vooraanstaande posities in zowel de Compagniehiërarchie als de schutterij, kon de familie 

zich gaan rekenen tot de ‘gequalificeerde lieden’ van de stad. Zij verhuisden naar de meest 

prestigieuze buurt van Batavia, gelegen langs de Tijgersgracht (afbeelding 2 en 5) en 

betrokken een “huys, groot ende magnificq, wel gemeubileert ende met silverwerck 

voorsien.”104 Niet alleen beschikten zij daar over “considerabele middelen,” maar ook over 

de dienstbaarheid van “omtrent veertigh slaven ende slavinnen” en een eigen koets met 

paarden.105 Deze koets werd op beide flanken voorzien van een heraldisch wapen in de vorm 

van een gouden knol.106 

 Buiten de stad liet Cnoll eveneens een huis bouwen. De Ommelanden van Batavia 

werden in de tweede helft van de zeventiende eeuw veilig genoeg geacht om er dergelijke 

landhuisjes te stichten. Net als aan de Tijgersgracht werd de familie Cnoll in het Ommeland 

omringd door Bataviase notabelen als François Caron, Pieter van Hoorn en Isaac de l’Ostal 

de Saint-Martin (afbeelding 22).107 Op zijn landgoed aan de Heerenweg - dat Cnoll gebruikte 

“tot sijn ende familiens vermaeck ofte soeticheijt” - kweekte hij allerlei soorten bloemen in 

potten en houten kassen. Volgens de overlevering kende hij een voorliefde voor 

rozemarijntjes.108  

Op 12 juni 1662 werd Cnoll aangewezen om Balthasar Bort te vervangen als tweede 

opperkoopman van het Kasteel, omdat deze als afgevaardigde naar China werd gestuurd.109 

In samenwerking met de eerste opperkoopman droeg Cnoll in deze functie de complete 

 
103 J.A. van der Chijs ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over 

geheel Nederlandts-India, Anno 1661 (Batavia en Den Haag 1889) 189. 

104 NA, HR, inv. nr. 783: Cornelia van Nieuwenrode contra Joan Bitter, 4 juli 1691, fol. 63v. 

105 Ibidem. 

106 François Valentijn, Beschryving van Groot Djava ofte Java Major (Dordrecht en Amsterdam 1726) 385. 

Het ging hier niet om de afbeelding van een paard, maar van de aardvrucht. 

107 Blussé, Bitters Bruid, 50. 

108 De Haan, Oud Batavia. Eerste Deel, 137-138. 

109 Blussé, Strange Company, 179. 
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verantwoordelijkheid over de Compagnies boekhouding in Batavia en het onderhoud van de 

daar gelegen pakhuizen.110  

 

 

Afbeelding 5. Joan Nieuhof, De Tygers Graft op Batavia, 1682, gravure, 27 x 36 cm, Koninklijke Bibliotheek, 
Den Haag. 

 

Cnoll was met deze promotie tot grote hoogten gestegen in de echelons van de Bataviase 

elite. Op 4 juni 1663 trok hij mee in de rouwstoet van Haesje Berckmans, de vrouw van 

Gouverneur-Generaal Joan Maetsuycker. Gekleed in een lange rouwmantel liep Pieter tijdens 

deze gelegenheid voor het lichaam van de overledene uit, om haar familiewapen te dragen.111  

Ongeveer een maand later, op 16 juli 1663 werd Cnoll officieel bevorderd tot eerste 

opperkoopman van het Kasteel.112 In november werd zelfs besloten dat hij deze post voor 

de volgende vijf jaren mocht blijven vervullen, met een beloning van 140 gulden per 

 
110 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 380-388. 

111 J. A. van der Chijs ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over 

geheel Nederlandts-India, Anno 1663 (Batavia en Den Haag 1891) 226. 

112 Idem, 353; Valentijn, Beschryving van Groot Djava, 375. 
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maand.113 De persoonlijke winsten die hij op deze post bovendien door middel van de 

sluikhandel kon accumuleren, maakten hem spectaculair rijk.  

Het was kort na Cnolls aanstelling als eerste opperkoopman en te midden van diens 

voortdurende zoektocht naar bestuurlijke posities en promoties, dat hij zichzelf in 1665 met 

zijn vrouw, dochters en slaafgemaakten door Jacob Coeman liet portretteren. In de Bataviase 

Compagniehiërarchie was het voor hem op dat moment alleen nog maar mogelijk om hoger 

te klimmen, door een positie te bemachtigen in het hoogste bestuurscollege van Nederlands-

Indië: de Raad van Indië.114 Als deelgenoot van dit illustere gezelschap was het mettertijd 

eventueel mogelijk om tot Directeur-Generaal benoemd te worden, met in het vooruitzicht 

de positie van Gouverneur-Generaal.115 

Buiten zijn functies in de schutterij en op het Kasteel begon Cnoll zich ook in de 

stedelijke samenleving steeds meer te profileren, door belangrijke posities in verschillende 

burgerlijke instellingen te veroveren. In 1662 en 1663 bekleedde hij de functie van diaken in 

de Kerkenraad van de Nederduytsche Kerk.116 Ook lukte het hem dat jaar om de positie van 

weesmeester in de wacht te slepen.117  

 In 1666 werd Cnoll genomineerd tot president voor het commissariaat van 

‘huwelyckse saeken’, een positie die hij kwam te delen met Jan van Riebeeck en Willem 

Maetsuycker.118 De posities van commissaris van Huwelijkse Zaken en weesmeester brachten 

een groot maatschappelijk aanzien met zich mee. In lijkstaties liepen bekleders van deze 

posten direct achter de leden van de Raad van Justitie en de Bataviase schepenen.119 

De grootste burgerlijke promotie viel Cnoll in 1667 ten deel, toen hij in de schutterij 

werd bevorderd tot kapitein. Nog datzelfde jaar liep hij op 2 september met zijn vendel van 

pennisten mee in de jaarlijkse optocht door de stad. Vanuit het Kasteel trok zijn 

troepenmacht, bestaande uit 140 piekeniers en musketiers, langs de Tijgersgracht richting de 

 
113 Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia, Anno 1663, 654. 

114 De Raad van Indië bestond vanaf 1645 uit zes gewone leden en een aantal extra-ordinaris leden, 

die de Raad adviseerden, zie: Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 69-70. 

115 Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 69-71. 

116 Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia, Anno 1663, 9. 

117 Valentijn, Beschryving van Groot Djava, 401. 

118 J. A. van der Chijs ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over 

geheel Nederlandts-India, Anno 1666-1667 (Batavia en Den Haag 1895) 80. 

119 Carla van Wamelen, Family Life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken 

(Hilversum 2014) 275. 
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Nieuwe Poort en vervolgens naar het stadhuis, om zich daar bij de andere 

schutterscompagnieën te voegen.120 Het jaar daarop kregen kapitein Cnoll en zijn 

“compagnie dienaren van ’t casteel” de eer om de paradetocht van in totaal 899 schutters te 

mogen voorgaan.121 Tot aan zijn dood zou Cnoll ieder jaar weer in de schuttersoptocht 

participeren.122 

Ondertussen omringde Cnoll zich met een groot aantal personen en families, die zich 

aan de absolute top van de Bataviase samenleving bevonden, waaronder leden uit de families 

van enkele (toekomstige) Gouverneurs-Generaal. Willem Maetsuycker, de neef van 

Gouverneur-Generaal Joan Maetsuycker, deed dienst als tweede opperkoopman van het 

Kasteel tijdens Cnolls jaren als eerste opperkoopman en presideerde gelijktijdig met hem 

over de commissarissen van ‘huwelyckse saecken’.123 Cnolls eerbare rol als drager van het 

familiewapen van de Maetsuyckers tijdens de uitvaart van Haesje Berckmans, toont aan dat 

de twee families met elkaar op goede voet stonden.  

Rijcklof van Goens en Cornelis Speelman, die respectievelijk vanaf 1668 en 1681 de 

positie van Gouverneur-Generaal bekleedden, waren collega’s van Cnoll geweest en vrienden 

van de familie geworden. Zij zouden Cornelia van Nijenrode na Cnolls dood herhaaldelijk in 

bescherming nemen, gedurende haar juridische conflicten met Joan Bitter (zie paragraaf 

2.2).124 Willem van Outhoorn, die in 1691 Gouverneur-Generaal zou worden, diende 

gelijktijdig met Cnoll in de schutterij, waar hij kapitein was over een vendel 

Compagniedienaren, “in de stad woonaghtigh.”125 Andere prominenten die zich in de sociale 

cirkels van de familie Cnoll bevonden, zoals Verstegen, Frisius en Hartsinck, passeerden 

reeds de revue.  

Jan van Riebeeck, de beroemde stichter van de Zuid-Afrikaanse kaapkolonie, 

presideerde gelijktijdig met Cnoll en Maetsuycker over het commissariaat van Huwelijkse 

Zaken en ook de koopmannen Constantijn Nobel en Pieter Pauw bevonden zich onder 

 
120 Dagh-registers gehouden int Casteel, Anno 1666-1667, 337. 

121 J. A. van der Chijs ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over 

geheel Nederlandts-India, Anno 1668-1669 (Batavia en Den Haag 1897) 123. 

122 Idem, 360; J. A. van der Chijs ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse 

als over geheel Nederlandts-India, Anno 1670-1671 (Batavia en Den Haag 1898) 121; Idem, 380. 

123 Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia, Anno 1663, 353. 

124 Blussé, Strange Company, 211. 

125 Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia, Anno 1670-1671, 380. 
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Cnolls vriendenschaar. 126 Van Wybrand Dubbeldekop, die op het Kasteel ook de functie van 

tweede opperkoopman had vervuld, mag eveneens verwacht worden dat hij een nauwe relatie 

met de familie Cnoll onderhield. Zijn dochter Hillegonda, die eveneens van Euraziatische 

afkomst was, zou in 1678 met Pieters zoon Cornelis in het huwelijk treden.127 

Omringd door prominenten en volledig ingebed in de kringen van de koloniale elite, 

was het voor Cnoll goed mogelijk geweest om steeds verder in de Bataviase samenleving en 

de Compagniehiërarchie op te klimmen. De Raad van Indië had mogelijk in zijn verschiet 

gelegen, en wellicht zelfs het Gouverneur-Generaalschap. Hij was immers nog geen vijftig 

jaar oud toen hij in 1672 plotseling ernstig ziek werd en er aan zijn carrière een onverwacht 

einde kwam. Op 18 februari van dat jaar, na enkele dagen met hoge koorts in bed te hebben 

gelegen, zou Pieter Cnoll ’s nachts “in den Heere ontslapen.”128 Hij werd in de Nederduytsche 

Kruiskerk begraven, te midden van de grote namen uit de Bataviase geschiedenis.129 

2.2. Cornelia van Nijenrode 

Op 31 januari 1633 overleed op het Nederlandse 

handelskantoor in de Japanse havenstad Hirado, de 

Nederlandse opperkoopman Cornelis van Nijenrode. Na 

een lang ziekbed was hij volgens de Hoge Regering van 

Batavia in waanzin en schande gestorven. Niet alleen had hij 

zich schuldig gemaakt aan “ontrouw actien ende particuliere 

handelinge,” ook had hij aan het eind van zijn leven 

“Christum onsen Salichmaecker genoechsaem versaekt.”130 

 
126 Blussé, Strange Company, 193. 

127 Hillegonda’s moeder, Anna Lambertsdr., was een Euraziatische vrouw. Haar moeder (Hillegonda’s 

grootmoeder) heette Hellaria van Siam en was waarschijnlijk van Thaise afkomst, zie: Cock Rijerkerk, 

‘Dubbeldecop, Wijbrant Albertz’, Genealogie Rijerkerk–Bronner, 6 maart 2021. 

http://genealogie.rijerkerk.net/dat2131.htm#48, laatst geraadpleegd op 27 maart 2021. 

128 Chijs, J. A. van der ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over 

geheel Nederlandts-India, Anno 1672 (Batavia en Den Haag 1899) 51. 

129 P. C. Bloys van Treslong Prins, ‘Nota over het onderzoek naar de ligging van J. PZ. Coen’s Graf’ 

in: Het Graf van Jan Pietersz. Coen. Verslag der commissie […] naar de juiste ligging van het graf van Jan Pieterszoon 

Coen (Batavia 1936) 33-42, aldaar 36. 

130 W. Ph. Coolhaas ed., Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden Aan Heren XVII der Verenigde 

Oostindische Compagnie. I (Den Haag 1960) 373. 

Afbeelding 6. Cornelia van 
Nijenrode. 
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Het fortuin dat Van Nijenrode op illegale wijze in Japan had geaccumuleerd werd na diens 

dood door de Compagnie verbeurd verklaard, geconfisqueerd en geveild. 

 Van Nijenrode liet na zijn overlijden niet alleen een aangetaste reputatie na, maar ook 

twee buitenechtelijke dochters, “bij twee besondere Japansche vrouwen geprocreeert.”131 De 

oudste dochter, Hester genaamd, was afkomstig van de Japanse vrouw Tokesio en de jongste 

dochter was in 1629 bij de concubine Surisia verwekt. Zij werd door haar vader Cornelia 

genoemd.132 

Cornelia en Hester van Nijenrode waren niet de enige Euraziatische kinderen die in 

die jaren door Nederlanders Compagniedienaren in Hirado bij lokale Japanse vrouwen 

werden verwekt. Ook Pieter van Santen, die Van Nijenrode als opperhoofd van de 

Nederlandse handelspost opvolgde, had “alreede twee kinderen in Japan […] geprocueert,” 

en met hem nog vele anderen.133 

 Van Santen kwam na de dood van zijn voorganger in conflict met de Hoge Regering 

van Batavia, omdat hij zo brutaal was geweest duizend taels zilver uit de erfenis van Van 

Nijenrode achter te houden, om naar eigen zeggen diens buitenechtelijke dochters in hun 

onderhoud te kunnen voorzien. Dit was volgens de Hoge Regering een buitensporige en 

onverantwoordelijke actie. Bij een Bataviaas pleeggezin konden de kinderen immers voor 

slechts een fractie van dat bedrag worden ondergebracht.134  

De Hoge Regering wilde een einde maken aan de voortdurende geldverspilling die 

het gevolg was van de losse zeden van het VOC-personeel in Hirado. Van Santen werd door 

de Gouverneur-Generaal uit zijn post als opperhoofd ontheven en vervangen door Nicolaes 

Couckebacker, die expliciet de instructies kreeg om de Nederlandse zedelijkheid in Japan te 

waarborgen. Want, zo stelden de Bataviase gezagvoerders - geheel in lijn met de 

 
131 Ibidem. 

132 NA, VOC, Inventarisnummer 1124: Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren 

XVII en de kamer Amsterdam, 1614-1794, tweede band, 1638, testament Cornelis van Nijenroode, 

13 februari 1633. 

133 ‘Instructie voor Nicolaes Coeckebacker, enz, om des Compagnies dienst in Japan te bevoorderen, 

actum in’t Casteel Batavia, abdij ultimo meij 1633’ in: Historiographical Institute (Shiryō Henan-jo) 

ed., Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan. Volume I, September 5, 1633-December 31, 1635 

(Tokyo 1974) 309-332, aldaar 310. 

134 Idem, 330. 
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waarschuwingen van Van Linschoten - “Het genereren van bastaerden degenereert de 

Nederlanderen van haer vroom naturel.”135 

 Couckebacker kreeg van de Hoge Regering de taak om Van Nijenrodes ‘bastaerden’ 

bij hun Japanse moeders weg te halen en naar Batavia te sturen, waar zij op rekening van de 

Compagnie een gereformeerde christelijke opvoeding konden genieten. Ondanks het gerucht 

dat hun vader zich van het christelijke geloof had afgekeerd en een “gedebaucheert, 

ongeregelt ende goddeloos leeven” had geleid,136 was het toch Van Nijenrodes laatste wens 

geweest dat zijn half-Japanse dochters na zijn dood een christelijke opvoeding zouden 

krijgen.137 

Surisia en Tokesio, de moeders van de twee kinderen, waren echter niet van plan om 

hun dochters zomaar aan de Compagnie af te staan. Zij wezen op het feit dat Van Nijenrode 

de twee vrouwen in zijn testament respectievelijk tweehonderd en driehonderd taëls zilver 

had nagelaten. Dit bedrag hadden Surisia en Tokesio nooit uitbetaald gekregen en totdat 

Couckebacker deze misstand rectificeerde, wilden zij hun kinderen niet opgeven.138 Pas op 

24 september 1636 werd de situatie afgehandeld. De Raad van Hirado besloot om beide 

moeders de volledige bedragen uit te betalen en de kinderen zo snel mogelijk naar Batavia te 

verschepen.139 Zo kwam het dat Cornelia en haar halfzus Hester, eind november 1637 op het 

schip Galiasse naar Java meevoeren, om op 13 december van dat jaar op de rede van Batavia 

te arriveren. Daar werden zij onder de autoriteit van de weesmeesters geplaatst. 

Hester en Cornelia zouden de gemengde families in wiens gezelschap zij in Japan 

waren opgegroeid al spoedig weerzien. Twee jaar na de aankomst van de zusjes in Batavia, 

vond vanuit Hirado een exodus van Japanse vrouwen en hun half-Japanse kinderen naar 

Nederlands-Indië plaats, toen shōgun Tokugawa Iemitsu besloot dat alle familieleden van 

buitenlandse handelaren zijn rijk moesten verlaten. Uit angst voor de invloed van de 

Europese mogendheden en christelijke religie over zijn onderdanen, probeerde Iemitsu de 

Japanse betrekkingen met het buitenland steeds verder in te perken. Het christendom werd 

 
135 Ibidem. 

136 Idem, 309. 

137 Blussé, Bitters Bruid, 40. 

138 Idem, 41. 

139 NA, Archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado en Deshima, inv. nr. 53: Dag-Register 

gehouden in Japans Comptoire Firando, fol. 127v. 



43 
 

door hem verboden en Japanse bekeerlingen verbannen of ter dood gebracht.140 Nadat in 

1637 een grote opstand van Japanse christenen uitbrak in het feodale domein (han) 

Shimabara, ging de shōgun over op nog verderstrekkende maatregelen. De Portugezen, die in 

Japan al decennialang de katholieke religie predikten, werden alle betrekkingen met het land 

verboden. De protestantse Nederlandse handelaren mochten voorlopig blijven, maar niet 

langer in het gezelschap van hun families. In mei 1639 moesten alle kinderen met Europese 

vaders zich bij de Japanse autoriteiten laten registreren en op 16 juni van dat jaar werden zij, 

samen met hun Japanse moeders op de boot naar Batavia gezet, om Japan voorgoed te 

verlaten.141  

Op 8 januari 1640 deed de Hoge Regering van Batavia verslag aan de Heren XVII 

over deze gedwongen migratie naar Batavia van “alle Japanse vrouwen, die kinderen bij 

Nederlanders geprocreërt hebben.”142 De Euraziatische kinderen en hun Japanse moeders, 

zo verzekerde de Hogere Regering haar opdrachtgevers, zouden in Batavia “in Godes vreese 

ende d’oprechte Christelijke religie” worden opgevoed.143  

Op 1 januari 1640 arriveerden de Japanse vrouwen met hun kroost aan boord van 

het spiegelretourschip Breda in Batavia. Dertien Euraziatische kinderen tussen de leeftijd van 

twee en negentien jaar gingen in de haven met hun moeders van boord.144 Een aantal 

prominente koopmannen, waaronder Melchior van Santvoort en Willem Verstegen, 

vergezelden hun vrouwen vanuit Hirado en wensten zich permanent in Batavia te blijven 

vestigen. De moeders van Hester en Cornelia konden gewoon in Japan blijven wonen. Zij 

waren daar ondertussen met Japanse mannen getrouwd en zouden hun dochters nooit 

weerzien. 

Naast komst van de Euraziatische gezinnen kon de Hoge Regering tegelijkertijd 

rekenen op de intocht van ruim vierhonderd etnisch Japanse migranten, die naar Batavia 

waren vertrokken, omdat zij vanwege hun christelijke geloof door de shōgun uit het Keizerrijk 

 
140 George Elison, Deus Destroyed. The Image of Christianity in Early Modern Japan (Cambridge en Londen 

1988) 188. 

141 W. Z. Mulder, Hollanders in Hirado. 1597-1641 (Haarlem 1985) 198. 

142 W. Ph. Coolhaas ed., Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden Aan Heren XVII der Verenigde 

Oostindische Compagnie. II (Den Haag 1964) 97. 

143 Idem, 98. 

144 Mulder, Hollanders in Hirado, 258. 
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verbannen waren.145 Zo ontstond in de jaren veertig van de zeventiende eeuw een kleine, 

christelijke Japanse gemeenschap te Batavia, waarvan de Hoge Regering overtuigd was dat 

zij de Compagnie zeer dienstbaar zouden zijn.146  

Anders dan veel andere half-Japanse kinderen die vanuit Hirado in Batavia 

arriveerden, konden Hester en Cornelia geen beroep doen op de bescherming van hun 

Nederlandse vaders. Zij waren in Batavia gearriveerd als weeskinderen die - hoewel door hun 

vader erkend - uit een buitenechtelijke relatie geboren waren. De eerste keer dat de kinderen 

opnieuw in de koloniale archieven opduiken is in 1643, toen Hester in de doopboeken van 

de Portugese Kerk van Batavia optrad als doopmoeder van twee kinderen van Japanse 

vrouwen.147  

Hester zou in 1644 in het huwelijk treden met een Engelse militair, Michael Tresoir 

genaamd. Toen deze kwam te overlijden sloot Hester opnieuw een huwelijk: ditmaal met de 

Nederlandse vrijburger Abelis Benting.148 Cornelia zou pas in 1652 haar eerste huwelijk 

ingaan. Op drieëntwintigjarige leeftijd trouwde zij met onderkoopman Pieter Cnoll.  

In tegenstelling tot Cornelia, sloot Hester in sociaal opzicht twee minder geslaagde 

huwelijken. Militairen stonden in de Bataviase samenleving onderaan de sociale ladder en 

Engelsen werden door de Compagnie zeer gewantrouwd vanwege de voortdurende 

zeeoorlogen tussen Engeland en de Republiek. Ook Benting had als vrijburger minder socio-

economische vooruitzichten dan een Nederlandse Compagniedienaar. Hoewel Benting later 

in zijn leven de overstap van vrijburger naar VOC-beambte zou maken, wist hij in 

tegenstelling tot Cnoll, geen hooggeplaatste positie te verwerven. In 1666 bezat hij slechts de 

rang van onderkoopman.149 

Vanwege hun verschillende huwelijkspartners zouden Hester en Cornelia zich 

voortaan in verschillende sociale milieus bewegen, hetgeen onder andere duidelijk wordt uit 

 
145 Zij waren niet de eerste Japanners die zich in Batavia vestigden. In 1620 woonden er reeds 71 

Japanse mannen in de stad, die bij de VOC in dienst waren getreden als huursoldaat, zie: N. 

Murakami, ‘The Japanese at Batavia in the XVIIth Century’, Monumenta Nipponica 2 (1939) 355-373, 

aldaar 357. 

146 Coolhaas ed., Generale Missiven. II, 98.  

147 Blussé, Strange Company, 187. 

148 Ibidem.  

149 B. Hoeftink, ‘Chineesche Officieren te Batavia onder de Compagnie’, Bijdrage tot de Taal-, Land- en 

Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 78 (1992) 1-136, aldaar 26. 
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de plaats waar zij kerkten. Terwijl we Hester terugvinden in de doopboeken van Batavia’s 

Portugese Kerk, waar hoofdzakelijk de Mardijkers kerkten,150 treffen we Cornelia aan in de 

registers van de Nederduytsche Kerk, waar zij op zondag plaatsnam in het gezelschap van de 

etnisch Nederlandse elite.151 Ondanks haar toenadering tot de koloniale elite, bleef Cornelia 

haar leven lang contact houden met zowel haar zus, als de Japanse gemeenschap in het 

algemeen.  

De groep Japanse christenen die in Batavia leefde was in 1640 erg klein en was sinds 

kort opgehouden te groeien. De migrantenstroom vanuit Japan was opgedroogd nadat de 

shōgun zijn onderdanen verbood om het Keizerrijk nog te verlaten. De Japanse historicus 

Murakami Naojirō heeft aan de hand van een studie naar zeventiende-eeuwse trouwregisters 

uit het voormalige Landsarchief van Batavia, bovendien aangetoond dat de meeste Japanse 

mannen en vrouwen tussen 1619 en 1655 met niet-Japanse partners trouwden. Van de 73 

huwelijken die hij in deze registers aantrof waarbij een (deels-)Japans persoon betrokken was, 

trouwde slechts elf keer een Japanse man met een Japanse vrouw. Minstens 45 Japanse 

mannen trouwden met Indiase of Indonesische christenen en zeventien (deels-)Japanse 

vrouwen trouwden met Europese mannen. Veel van deze vrouwen waren reeds weduwe van 

een Europese man, of hadden een Europese vader.152 Bij gebrek aan nieuwe aanwas ging de 

Japanse minderheid in Batavia al spoedig op in de Europese gemeenschap enerzijds en de 

Mardijker-gemeenschap anderzijds. 

 Het sociale schisma dat door deze huwelijkspatronen ontstond, waarbij een deel van 

de Japanse gemeenschap (uitsluitend bestaande uit vrouwen) opging in de Europese groep 

en een andere deel in de Mardijkersgroep, was ondanks de sociale verschillen tussen beide, 

niet onoverbrugbaar. In testamenten zoals dat van Isabella van Nangasacki, de half-Japanse 

weduwe van de etnisch Nederlandse schepen Vincent Romeijn, treffen we de namen aan van 

 
150 Naar het Maleise woord merdika (vrij). Een bevolkingsgroep van Portugees-sprekende Aziaten die 

oorspronkelijk afstamden van vrijgemaakte slaafgemaakten, hoofdzakelijk afkomstig uit Voor-Indië. 

In de Portugese Kerk werd net als in de Nederduytsche Kerk de gereformeerde christelijke religie 

gepredikt, al zij het in de Portugese taal. Het houden van de Katholieke eredienst was in Batavia 

verboden, zie: Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 139-141. 

151 Blussé, Strange Company, 188. 

152 Murakami, ‘The Japanese at Batavia in the XVIIth Century’, 359-360. 
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zowel elitaire ‘Nederlandse’ koopmansfamilies, zoals de Verstegens, Carons en Van 

Santvoorts, als die van Japanse ‘Mardijker’-families.153 

 Cornelia van Nijenrode zou na haar huwelijk met Cnoll contact blijven houden met 

een aantal Nederlands-Japanse gezinnen die in de stad woonachtig waren, waarvan enkelen 

zich in de hoogste kringen van de samenleving begaven. In de registers van de Nederduytsche 

Kerk wordt bij de doop van Cornelia’s zoon Cornelis bijvoorbeeld de half-Japanse Susanna 

Schemon als peetmoeder vermeld: de Euraziatische dochter van Nicolaes Couckebacker.154 

Ook Carel Hartsinck, wiens vrouw Sara bij de doop van Cornelia’s dochter Hester aanwezig 

was, had twee half-Japanse zoons uit een eerdere relatie.  

Cornelia van Nijenrode bleef eveneens contact onderhouden met enkele volbloed 

Japanners, zoals Michiel Boesaijmon (Murakami Buzaemon), de ‘japonsche capiteijn’ van 

Batavia. Boesaijmon stuurde namens de christelijke bannelingen in Batavia brieven naar het 

Nederlandse opperhoofd in Japan, die deze vervolgens doorstuurde naar familieleden die in 

het Keizerrijk waren achtergebleven.155 De Japanse shōgun had briefuitwisselingen tussen zijn 

onderdanen en de verdreven christenen aanvankelijk verboden, maar zou deze na 1656 weer 

oogluikend toestaan. De brieven die Japan vanuit Batavia bereikten staan tot op heden in 

Japan bekend als de jagatara-bumi (brieven uit Jakarta).156 

 Van Cornelia zijn twee jagatara-bumi bewaard gebleven, die wijzen op een regelmatige 

correspondentie tussen haarzelf en haar Japanse moeder en stiefvader. Van Nijenrode en 

Surisia wisselden niet alleen hartelijkheden en familienieuwtjes uit, maar stuurden elkaar ook 

geschenken. Hoewel Cornelia vanwege Pieters voorspoedige carrière in dienst van de VOC, 

steeds verder doordrong tot de koloniale elite van Batavia, bleef zij in haar privéleven met 

 
153 Idem, 371. 

154 Blussé, Bitters Bruid, 46-47. Dezelfde Nicolaes Couckebacker die Pieter van Santen in 1633 

opvolgde als opperhoofd van het Nederlandse handelskantoor te Hirado en die van de Hoge 

Regering expliciete instructies had ontvangen om in Japan geen ‘bastaerden’ voort te brengen (zie 

blz. 41-42). Deze instructies had Couckebacker overduidelijk in de wind geslagen.  

155 Idem, 51. 

156 Murakami, ‘The Japanese at Batavia in the XVIIth Century’, 363; Susan Broomhall, ‘Moving 

Objects: Reading the Emotions of Japanese Christian Exiles in Batavia’, Humanities Australia 71 (2018) 

71-79. 
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één been in de Japanse wereld staan. Haar brieven tonen dat Cornelia nog altijd goed op de 

hoogte was van enkele traditionele Japanse cultuuruitingen.157  

 Toen Cnoll in 1672 op sterven lag werd in zijn testament besloten dat Van Nijenrode 

heel zijn fortuin zou erven en het voogdijschap over de kinderen kreeg. Cornelia zou na 

Pieters dood voor enkele jaren als weduwe door het leven gaan, maar besloot ten slotte toch 

te hertrouwen. Haar nieuwe echtgenoot was Joan Bitter, een Amsterdamse meester in de 

rechten, die in 1675 in Batavia was gearriveerd om zitting te nemen in de Raad van Justitie. 

Voor Bitter vormde Van Nijenrode een aantrekkelijk huwelijkspartner vanwege de grote 

financiële en materiële rijkdom die zij bezat. Joan gaf Cornelia op haar beurt de kans om zich 

opnieuw in het openbare leven te begeven als de vrouw van een hooggeplaatste 

Compagniedienaar, die als lid van de Raad van Justitie een groot maatschappelijk aanzien 

genoot. Het stel trouwde op 26 maart 1676.158 

 In plaats van een gelukkig partnerschap zou Van Nijenrodes tweede huwelijk 

uitmonden in een aaneenschakeling van hoogoplopende ruzies, met betrekking tot de 

zeggenschap over Cornelia’s middelen. Dit huwelijksconflict, dat gepaard ging met verbale 

en lichamelijke mishandeling, leidde tot een slepend juridisch proces dat door Blussé 

uitvoerig is beschreven en in het kader van dit onderzoek niet in detail hoeft te worden 

herhaald.159 Wel is interessant wat de getuigenissen in deze rechtszaak vertellen over de 

manier waarop Bitter zijn Euraziatische echtgenoot in de privésfeer bejegende. In het 

‘register vande geextendeerde sententien’ van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-

Friesland, is de zaak ‘Cornelia van Nieuwenrode contra Joan Bitter’ nauwkeurig opgetekend, 

waardoor we een uniek inzicht krijgen in de manier waarop een etnisch Nederlandse man 

zijn half-Japanse echtgenoot uitschold in tijden van huwelijksnijd.160  

De scheldpartijen tussen Van Nijenrode en Bitter tonen duidelijk aan dat Cornelia’s 

Aziatische uiterlijk en afkomst door een Nederlander gebruikt konden worden om haar te 

krenken en haar toebehoren tot de etnisch Nederlandse gemeenschap in twijfel te trekken. 

 
157 De manier waarop Cornelia in deze brieven haar gevoelens van gemis naar haar moeder uitte, 

correspondeert volgens Broomhall met de wijze waarop vrouwen in het zeventiende-eeuwse Japan 

geleerd werd om dergelijke emoties te beschrijven. Deze manier van schrijven werd in belangrijke 

mate beïnvloed door klassieke Japanse poëzie uit de Heian-periode (794-1185), zie: Idem, 75-76. 

158 Blussé, Bitters Bruid, 74-75. 

159 Idem, 79-178. 

160 NA, HR, inv. nr. 783: Cornelia van Nieuwenrode contra Joan Bitter, 4 juli 1691. 
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Een van Bitters meest onverholen opmerkingen met betrekking tot Cornelia’s Aziatische 

uiterlijk en afkomst was het scheldwoord “swarte Duijvelskop,”161 waarmee hij expliciet op 

haar ‘Japanse’ gelaatstrekken doelde.162  

De term ‘swarte’ werd in de zeventiende-eeuwse Nederlands-Indische context als 

denigrerende term gebruikt voor Aziaten van allerlei verschillende achtergronden, vanwege 

hun donkere haar- en huidskleur. Deze ‘zwarte’ uiterlijkheden werden door etnische 

Nederlanders regelmatig vergeleken met die van de duivel, zoals in De Graaff’s Oostindische 

Spiegel, waarin hij schrijft “dat’er tussen den duyvel en [een leelijke zwartin] geen of seer 

weynig onderscheyd en is.”163 De Graaff vervolgt dat ‘swartinnen’ doorgaans “so hoeragtig 

als beesten” zijn, verwijzend naar de buitenechtelijke status die veel Aziaten in de Bataviase 

samenleving werd aangerekend.164 

Ook Van Nijenrode werd door Bitter voortdurend met haar buitenechtelijke 

geboorte geconfronteerd. Hij schold haar geregeld uit voor “hoer,”165 beet haar toe dat zij 

door de “diaconije soude sijn groot gemaeckt” en meende dat “haer vader sijn 

Godtversaeckte Ziel, aende Duijvel hadt overgegeven.”166 

 Uit Bitters opmerkingen blijkt dat Cornelia, ondanks het feit dat zij vanwege haar 

huwelijk en rijkdom tot de koloniale elite was toegetreden, toch rekening moest houden met 

het feit dat etnisch Nederlandse deelgenoten van deze elitegroep, wanneer hen dat uitkwam, 

de legitimiteit van haar etnische identiteit in twijfel konden trekken. Cornelia’s haar- en 

huidskleur, fysieke gelaatstrekken en buitenechtelijke geboorte, waren elementen die door de 

Nederlandse koloniale elite als voorbeelden konden worden gebruikt, van wat door Bhabha 

slippage wordt genoemd.  

Wanneer Cornelia de hiërarchische verhoudingen die door de etnisch Nederlandse 

elite werd geconstrueerd dreigde te ondermijnen, kon zij aan de hand van deze slippage 

worden gereduceerd tot de status van mimic, die binnen de koloniale elitegroep geen 

gelijkwaardige sociale status bezat. “Gij zijt maer een hoerendop” zette Bitter haar dan op 

 
161 Idem, fol. 67r. 

162 Blussé, Bitters Bruid, 86. 

163 De Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’, 16. 

164 Ibidem. 

165 NA, HR, inv. nr. 783: Cornelia van Nieuwenrode contra Joan Bitter, 4 juli 1691, fol. 66v. 

166 Idem, fol. 67v. 
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haar plaats.167 Op een zeker moment hield de woedende echtgenoot Cornelia gedurende een 

ruzie letterlijk een spiegel voor, om haar in het gezelschap van deftige vriendinnen met haar 

eigen gelaatstrekken te confronteren.168  

In het openbare leven lijkt Van Nijenrode maar weinig last te hebben ondervonden 

van haar Euraziatische afkomst. Ondanks haar slepende ruzie met Bitter, bleef Cornelia van 

Nijenrode zich in Batavia presenteren als een rotsvast onderdeel van de koloniale elite. VOC-

functionarissen die jarenlang met Cnoll hadden gediend en vrienden van de familie waren 

geworden, stonden haar gedurende de juridische conflicten bij en voorzagen haar van de 

mogelijkheid om aan het sociale circuit te blijven deelnemen.  

Vooral met Gouverneur-Generaal Cornelis Speelman onderhield de familie Cnoll 

innige contacten. In 1679 trad Speelman als getuige op bij de doop van Cornelia’s eerste 

kleinzoon: Pieter Cnoll, die werd geboren uit het huwelijk van Cornelis en Hillegonda 

Dubbeldekop.169 Twee jaar later begaf Van Nijenrode zich gedurende de uitvaartceremonie 

van Petronella Wonderaer - de vrouw van Cornelis Speelman - in een gezelschap van 

“aansienlycke juffrouwen,” die namens Speelman de condoleances in ontvangst namen.170 

Ook gold zij in 1681 als een van de dertien vrouwen die Rijcklof van Goens en diens 

echtgenote Johanna van Ommeren, in een groot gezelschap van prominente stadsgenoten 

naar de haven van Batavia vergezelden, om de repatriatie van dit illustere echtpaar naar 

Nederland te vieren.171 

 Toen Speelman op 11 januari 1684 stierf was Cornelia met twee andere vrouwen 

opnieuw verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de condoleances.172 Met de dood 

van Speelman was echter ook haar laatste grote beschermer weggevallen.173 De ruzies tussen 

Van Nijenrode en Bitter liepen in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw zo hoog op dat 

de Raad van Justitie het tweetal gebood om naar Nederland te vertrekken en hun rechtszaak 

 
167 Idem, fol. 66v. 

168 Ibidem. 

169 J. G. E. Bartelds, ‘Bitter, Mr. Joan’ in: P. C. Molhuysen en P. J. Blok ed., Nieuw Nederlandsch 

biografisch woordenboek IIX (Leiden 1930) 112-113, aldaar 112. 

170 F. de Haan ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel 

Nederlandts-India, Anno 1681 (Batavia en Den Haag 1919) 223. 

171 Idem, 703.  

172 Valentijn, Beschryving van Groot Djava, 315. 

173 Blussé, Bitters Bruid, 137. 
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daar voort te zetten. Op 14 december 1687 lichtte het spiegelretourschip Eenhoorn haar anker 

op de rede van Batavia en vertrok Cornelia voor het eerst in haar leven naar de Republiek, 

vergezeld door haar zoon Cornelis, schoondochter Hillegonda en drie jonge kleinkinderen. 

Haar geschil met Bitter werd voor het Hollandse gerechtshof voortgezet, maar zou nooit 

volledig worden afgehandeld. In 1691 kwam Cornelia in de Republiek op een onbekende 

locatie te overlijden.174 Waar zij haar laatste rustplaats vond is tot op heden onbekend. 

2.3. De dochters en slaafgemaakten 

Over de andere vier personen die op het familieportret staan afgebeeld zijn weinig tot geen 

biografische gegevens overgeleverd. De twee geportretteerde dochters zijn Catharina Cnoll 

en Hester Cnoll. Zij werden geboren op respectievelijk 28 augustus 1653 en 26 december 

1658 en waren ten tijde van de voltooiing van het schilderij rond de leeftijd van twaalf en 

zeven jaar oud. Beide hebben de volwassen leeftijd niet bereikt, waardoor over hun levens 

maar weinig bekend is. Toen Cornelia in 1671 een brief naar haar moeder stuurde was 

Catharina reeds overleden en toen zij in 1676 met Bitter trouwde was ook Hester niet meer 

in leven. 

 

 

Afbeelding 7. Van links naar rechts Hester en Catharina Cnoll, Untung Surapati(?) en een onbekende 
vrouwelijke slaafgemaakte. 

 

Opvallend is dat Pieter en Cornelia in 1665 ook een zoon hadden, die een jaar of acht moet 

zijn geweest toen het portret voltooid werd, maar niet in de voorstelling is opgenomen. 

Cornelis Cnoll werd op 27 december 1657 geboren en zou als enige kind uit de familie Cnoll 

de volwassen leeftijd bereiken. Als jongeman ging hij als militair in dienst van de VOC, maar 

na het bereiken van de volwassen leeftijd en het ontvangen van zijn vaders erfenis, nam hij 

direct ontslag om als vrijburger in Batavia te blijven wonen. Hij huwde met de 

eerdergenoemde Hillegonda Dubbeldekop, trad toe tot het college van Heemraden en werd 

 
174 Idem, 171. 
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net als zijn vader vaandrig in de schutterij (al zij het in een compagnie van vrijburgers).175 

Cornelis en Hillegonda kregen twee zoons en een dochter: Pieter (1679), Anna (1682) en 

Jacobus Wybrandt (1687).176 Cornelis zou voor zijn moeder een steun en toeverlaat zijn 

gedurende haar conflicten met Joan Bitter. Toen hij Cornelia in 1688 echter samen met 

Hillegonda en hun kinderen aan boord van de Eenhoorn naar Nederland vergezelde, stierf hij 

onderweg voor de kust van Zuid-Afrika.177 

 Cornelis’ afwezigheid in het familieportret is wellicht te verklaren uit het feit dat hij 

op het moment dat het werk geschilderd werd, mogelijk niet in Batavia aanwezig was. Het 

was voor de Bataviase elite heel gebruikelijk om hun zoons in de zeventiende eeuw naar de 

Republiek te sturen, om daar opgeleid te worden aan een Latijnse School. Hoewel 

aanvankelijk ook in Batavia een Latijnse school was opgericht, was deze in 1656 gesloten bij 

een gebrek aan studenten.178 Pas in 1666 zou de school haar deuren weer openen, om de 

Bataviase elite te weerhouden “hare kinderen nae ’t vaderlandt te senden.”179 Dit initiatief 

mislukte opnieuw en vier jaar later werd de Latijnse School definitief opgeheven toen het 

leerlingenaantal was teruggelopen tot twee.180  

Over de identiteiten van de slaafgemaakten die op het doek staan afgebeeld is weinig 

met zekerheid te zeggen. Wellicht stellen de geportretteerde slaafgemaakten twee favoriete 

‘bedienden’ uit het familiehuishouden voor. Het is echter ook mogelijk dat het hier niet om 

afbeeldingen van reële personen gaat, maar een algemene representatie van het collectief aan 

slaafgemaakten dat tot het eigendom van de familie behoorde. De familie Cnoll bezat rond 

het jaar 1672 circa veertig mannelijke en vrouwelijk slaafgemaakten, waarvan een groot deel 

werkzaam was in hun huishouden aan de Tijgersgracht. Hoewel slavernij in de zeventiende-

eeuwse Bataviase samenleving een wijdverspreid fenomeen was, en het bezitten van tot slaaf 

gemaakte personen in alle maatschappelijke groepen voorkwam, bezat slechts een zeer 

 
175 F. de Haan ed., Dagh-registers gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel 

Nederlandts-India, Anno 1680 (Batavia en Den Haag 1912) 361. 

176 Blussé, Strange Company, 240. 

177 Blussé, Bitters Bruid, 166. 

178 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 229. 

179 Idem, 412. 

180 Idem, 527. 
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selecte groep mensen er meer dan tien.181 Een dergelijke hoeveelheid was voorbehouden aan 

hoogwaardigheidsbekleders in dienst van de VOC, voor wie dit slavenbezit een belangrijk 

statussymbool was.  

Wanneer prominente stadsbewoners zich in het openbaar begaven, werden zij vaak 

vergezeld door één of meerdere slaafgemaakten die werden belast met het dragen van hun 

persoonlijke eigendommen. Het belangrijkste statussymbool dat door een slaafgemaakte kon 

worden gedragen was de payung. Deze grote parasol werd door een slaafgemaakte 

rondgedragen, om zijn meester en meesteres tegen de tropenzon te beschermen 

(afbeeldingen 8, 30 en 38). Om op deze manier door een tot slaaf gemaakte persoon bediend 

te worden, werd beschouwd als een bijzonder voorrecht dat alleen was voorbehouden aan 

mensen met “aensien van qualiteyt ofte conditie.”182 In 1647 werd zelfs bepaald dat alleen 

personen die zitting hadden in de Raad van Indië zich in het openbaar van een slaafgemaakte 

met zonnescherm mochten bedienen. Ieder ander moest de payung zelf maar in de hand 

houden, of een boete en confiscatie riskeren.183  

Veel effect lijken deze boetes echter niet te hebben gehad. Volgens De Graaff stond 

na afloop van de kerkdiensten in de Kruiskerk “het ganse kerkhof so vol keipersolle 

[parasols] slave, slavinne, lijfschutten ende oppassers […] dat mender qualijk kan 

doorkomen.”184 Als ‘geparelde poppe’ pronkten de burgervrouwen op het kerkhof met 

parasols voorzien van zijden franjes en gouden borduurwerk (afbeelding 9).185 Ook werd als 

sociaal onderscheidingsteken de sirihdoos in het openbaar door een slaafgemaakte 

gedragen,186 en droegen tot slaaf gemaakte personen op weg naar de kerkdienst het 

psalmboek en de klapstoel van hun meesteressen mee.187  

Hoewel de naam van de tot slaaf gemaakte vrouw die op het doek staat afgebeeld 

waarschijnlijk voorgoed verloren is gegaan, bestaan er wel theorieën over de identiteit van de 

tot slaaf gemaakte man op het portret. Een naam die in aanmerking komt voor de jongeman, 

 
181 Matthias van Rossum, Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC (Hilversum 

2015) 30. 

182 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 111. 

183 Ibidem. 

184 De Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’, 18. 

185 Ibidem. 

186 Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 206. 

187 Niemeijer, Batavia, 266. 
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is die van de Balinese slaafgemaakte Untung Surapati. Het bijzondere leven van ‘Surapatje’ 

werd beschreven in het reisverslag van de Duitse botanicus Georg Meister, dat in 1692 voor 

het eerst werd uitgegeven. Surapati zou de geschiedenis ingaan als een heldhaftige 

opstandelingenleider, die zich op Java met zijn troepen tegen de Nederlandse expansiedrift 

verzette. In 1672 was hij volgens Meister echter nog de favoriete slaafgemaakte van “Ober-

Kauffmann Knoll.” Cnoll had Surapati aangesteld tot de vooraanstaande positie van payung-

drager,188 maar ondanks deze favorietenstatus werd de Balinese jongeman na Pieters dood 

niet vrijgelaten, zoals in die tijd gebruikelijk was. In plaats daarvan werd hij geërfd door 

Cornelis Cnoll, die Surapti zo slecht behandelde dat deze zich volgens Meister uit de voeten 

maakte. In Oost-Java zou hij vervolgens uitgroeien tot de beroemde legerleider.189 

 

 

Afbeelding 8. Een Nederlands echtpaar wordt door een slaafgemaakte de payung boven het hoofd gehouden 
terwijl zij het Chinese Drakenbootfeest te Batavia aanschouwen: Wouter Schouten, Pelom Pea (detail van een 
Nederlands koppel langs het water), ca. 1660, inkt op papier, 20 x 31,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

Omdat de tot slaaf gemaakte man op Cnolls familieportret met Cnolls schuttersvaandel is 

toevertrouwd, heeft Blussé geopperd dat deze man mogelijk Surapati kan zijn geweest. Hij 

was volgens Meister immers de drager van zijn meesters payung - hetgeen een bevoorrechte 

 
188 Meister, Orientalisch-Indianische Kunst- und Lust-Gärtner, 293. 

189 Ibidem. 
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positie was - en moet daarom ook de aangewezen persoon zijn geweest om in het 

familieportret diens vaandel te hebben gedragen.190 Sinds Blussé’s poging om de 

slaafgemaakte man op het portret aan de hand van Meisters reisverslag te identificeren, is de 

vereenzelviging van deze man met Untung Surapati op meerdere plaatsen als feitelijk 

overgenomen.191 De rol die de twee tot slaaf gemaakte personen in het portret van de familie 

Cnoll hebben gespeeld zal in hoofdstuk 3 nader worden besproken.  

 

 

Afbeelding 9. Een menigte met ‘keipersolle’ voor de Kruiskerk van Batavia: Joan Nieuhof, De Kruyskerck op 
Batavia, 1682, gravure, 27 x 36 cm, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

 

 

 

 

 
190 Blussé, Strange company, 267. 

191 Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 200-201. 
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2.4. Het familieportret 

In deze paragraaf zal een nauwkeurige beschrijving worden gegeven van de visuele inhoud 

die door Coeman op het groepsportret van de familie Cnoll werd afgebeeld. Aan de hand 

daarvan kan de hoedanigheid waarop de familie zichzelf middels de portretkunst aan de 

samenleving presenteerde, in de loop van deze scriptie nader worden geanalyseerd. 

2.4.1. Beschrijving 

Het huishouden van Pieter Cnoll is op het familieportret gesitueerd op een breed terras, 

geplaveid met marmeren tegels (afbeelding 1). Achter de geportretteerden bevindt zich een 

stenen balustrade, met links op het doek als afsluiting een gebeeldhouwde bol, versierd met 

een keten van festoenen. Tegen de achtergrond van de voorstelling rijst een classicistische 

zuilengalerij de lucht in, die rechts op het doek is voorzien van een monumentale draperie.  

Achter deze combinatie van architectonische elementen bevindt zich een weelderig 

bos, met links op het doek een doorkijk op een rotsachtige baai, aan de voet van een 

bergachtig landschap. In deze baai varen twee schepen met gehesen zeilen. Even verderop, 

in de richting van de horizon, vaart nog een derde schip onder een grauw bewolkte hemel. 

Waarschijnlijk werd met dit landschap een gefantaseerd beeld van de West-Javaanse kust 

afgebeeld, die in werkelijkheid lang niet zo bergachtig is als hier door Coeman wordt 

gesuggereerd. Het landhuis dat de familie Cnoll buiten de stadsmuren van Batavia bezat, 

heeft wellicht model gestaan voor het terras waar de familie zich op het portret bevindt, maar 

zal naar conventie zijn opgeluisterd met imaginaire, classicistische architectuur. 

 Centraal op de voorgrond van het portret staan Pieter Cnoll en Cornelia van 

Nijenrode ten voeten uit afgebeeld, de man iets achter zijn vrouw. Cnoll staat heraldisch 

rechts ten opzichte van zijn echtgenote, waardoor het portret correspondeert met de 

hiërarchische Europese beeldtraditie, waarbij de man heraldisch rechts en de vrouw 

heraldisch links op het doek worden geplaatst. Met heraldisch wordt daarbij bedoeld: gezien 

vanuit het oogpunt van de geportretteerden.192 De rechterzijde werd in zowel de portretkunst 

als het dagelijks leven beschouwd als de ‘ereplaats’, die in het geval van gehuwden 

gereserveerd was voor de man.193 

 

 
192 E. de Jongh, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw 

(Zwolle 1986) 36. 

193 Ibidem. 
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Afbeelding 10. Pieter Cnoll en Cornelia van Nijenrode: Jacob Coeman, Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode en 
hun dochters (detail van het echtpaar), 1665, olieverf op doek, 132 x 190,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam, 
Amsterdam. 
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Cnolls gezicht is driekwart naar links gewend en kijkt in de richting van zijn vrouw. Hij is 

gekleed in een lange zwarte jas, met gouden knopen en witte pofmouwen, waaronder hij een 

lichtgrijze pofbroek en witte kousen draagt. Zijn kousenbanden zijn afgezet met goud en ook 

de gespen van zijn schoenen zijn uit dit edelmetaal vervaardigd.  

Cnolls lange bruine haar valt tot op zijn schouders en op zijn hoofd draagt hij een 

breedgerande, zwarte hoed, die is opgetuigd met een sierband en kostbare spelden. Om zijn 

nek is een witte bef bevestigd die is afgezet met kanten borduursel en voorzien van een zwart 

strikje. Om zijn schouder hangt een bandelier, die over de gehele lengte is voorzien van 

goudborduursel en waaraan ter hoogte van zijn heup een degen hangt met een sierlijk gevest. 

Een epaulet van zwarte linten moet voorkomen dat de bandelier van zijn rechterschouder 

afglijdt.  

Cnolls status als militair bevelhebber wordt nog eens benadrukt door de 

commandostaf met zilveren knop die hij in zijn rechterhand vasthoudt. Deze is uitzonderlijk 

lang en reikt tot op de vloer achter hem. Met zijn linkerhand maakt hij een wijzend gebaar 

naar rechts (links op het doek) in de richting van zijn dochters, of wellicht de open baai 

waarin de Compagnieschepen liggen, waaraan hij zijn status en fortuin te danken heeft.  

Van Nijenrode staat heraldisch links voor haar man afgebeeld, heeft haar gezicht 

driekwart gedraaid en kijkt in de richting van de beschouwer. Zij draagt een lange zwarte jurk 

die over de vloer sleept en waarvan ze met haar linkerhand een plooi oplicht om aan de 

beschouwer een kostbare onderrok te onthullen, die is vervaardigd uit wijnrode zijde en 

versierd met een middenbaan van goudbrokaat.  

Aan haar linker pink draagt Van Nijenrode een gouden ring met daarin een edelsteen 

en om beide polsen hangen dubbele parelsnoeren. In haar rechterhand houdt zij een gesloten 

waaier vast, waarmee ze een wijzend gebaar maakt in dezelfde richting als haar man. 

Cornelia’s bleke armen steken uit twee kanten manchetten en om haar schouders draagt zij 

een kanten rabatkraag, die in het midden is versierd met een juwelen broche. Haar hoofd is 

weelderig opgetuigd met een juwelen diadeem, juwelen oorbellen en twee zwarte strikjes in 

haar zwarte haar. Om haar hals draagt zij ten slotte een dubbele parelcollier.  

Catharina, de oudste dochter van het echtpaar, staat op het doek linksachter haar 

vader afgebeeld, met haar rug naar hem toegekeerd. Zij kijkt over haar linkerschouder in de 

richting van de beschouwer, maar kijkt deze niet direct aan. Catharina is gekleed in een 

ijsblauwe japon met bloempatroon, waaronder zij een groene onderrok en lichtgekleurde 

muiltjes draagt. Haar hoofd is versierd met een pareldiadeem, een juwelen haarspeld en een 

groot aantal groene en roze strikjes en lintjes. Om Catharina’s hals hangt een parelcollier en 
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haar schouders zijn gedrapeerd in een toer van witte stof, die aan de zijkant van haar japon 

is bevestigd met een juwelen broche. In haar rechterhand houdt zij een beschilderde, open 

waaier vast en op haar linkerarm draagt zij een wit schoothondje.  

Haar zusje Hester is gezeten op een grote baal handelswaar, waarop de signatuur van 

de kunstenaar is geschilderd: ‘J. Coeman fec. Batta a 1665.’ Haar gezicht is driekwart naar 

links gewend, in de richting van haar vader en op haar hoofd draagt zij eenzelfde soort 

sieraden als haar oudere zus. In haar oren zijn bovendien twee grote juwelen oorbellen 

zichtbaar en ook de parelcollier om haar hals is voorzien van een groot juweel.  

 

  

Afbeelding 11. (links) Hester en Catharina Cnoll: Jacob Coeman, Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode en hun 
dochters (detail van de dochters), 1665, olieverf op doek, 132 x 190,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 12. (rechts) Untung Surapati(?) en een vrouwelijke slaafgemaakte: Jacob Coeman, Pieter Cnoll, 
Cornelia van Nijenrode en hun dochters (detail van de tot slaaf gemaakten), 1665, olieverf op doek, 132 x 190,5 
cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

Hester draagt een stijve kraag, boven een ijsblauwe japon met bloempatroon, waarvan de 

mouwen zijn afgezet met een brokaten rand en kanten manchetten. Onder de japon bevindt 

zich een witte onderrok, die net als de onderrok van haar moeder versierd is met banden van 

goudbrokaat. Daaronder steekt de neus van haar linkermuiltje uit. Als versiering draagt 

Hester om haar linkerpink een ring en om beide armen lange parelsnoeren. In haar 
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rechterhand houdt zij een witte neusdoek vast, terwijl haar linkerhand op een ivoren doosje 

op haar schoot rust. Het kan hier gaan om een juwelenkistje, maar mogelijk zien we hier een 

sirih- of beteldoos.  

De zusjes worden omringd door een aantal luxevoorwerpen, waaronder een tweede 

schoothondje met lange manen dat zich links naast de baal en onder de kunstenaars signatuur 

bevindt. Rechtsachter Hester, aan het eind van de balustrade zijn twee vazen met 

bloemstukken geschilderd, die wellicht verwijzen naar de bloemen die Cnoll naar verluid op 

zijn landgoed kweekte. De rechter tuinvaas heeft een classicistische vorm en is gevuld met 

oranje Afrikaantjes (Tagetes erecta). Links daarvan staat een Chinese vaas van blauw wit 

kraakporselein, waarin een boeket met verschillende soorten rozen is gestoken. 

Rechtsachter op het schilderij, onder de draperie en in de schaduw van het echtpaar, 

staan twee Aziatische tot slaaf gemaakten afgebeeld: een man en een vrouw. De man, die 

mogelijk geïdentificeerd kan worden als Untung Surapati, is voorzien van een lange 

donkerbruine haardos en kijkt in de richting van de vrouw, die een mand vol exotische 

vruchten vasthoudt. De man heeft uit deze mand met zijn linkerhand een vrucht genomen 

en toont deze aan de vrouw. Over zijn rechterschouder draagt hij Pieter Cnolls 

schuttersvaandel.  

De slaafgemaakte man is gekleed in een groen vestje, met daaronder een wit hemd 

en een korte broek. Zijn knieën en onderbenen zijn bloot en zijn voeten verdwijnen achter 

de sleep van Cornelia’s jurk. We kunnen er echter vanuit gaan dat hij net als de vrouwelijk 

slaafgemaakte blootsvoets gaat. De slaafgemaakte vrouw kijkt in de richting van de man en 

gaat gekleed in een witte bayu en een donkerrode sarong.  

In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende beeldelementen uit het portret van 

de familie Cnoll die in deze paragraaf beschreven zijn, in een bredere historische context 

worden geplaatst en getoetst worden aan een selectie van andere zeventiende-eeuwse 

portretten, waarmee de etnisch Nederlandse elite van Batavia zichzelf in de samenleving 

presenteerde. Aan de hand van Goffmans theorieën over performances zal worden onderzocht 

hoe het portret van de familie Cnoll zich als front verhield ten opzichte van de beeltenissen 

die andere hooggeplaatste VOC-dienaren in de zeventiende eeuw van zichzelf en hun 

families lieten maken, om te bepalen in hoeverre de gezinsleden zich eenzelfde 

maatschappelijke positie trachtten toe te eigenen. 

 



60 
 

3. De portretkunst in Batavia 
 

Het portret van de familie Cnoll is het enige bekende zeventiende-eeuwse familieportret 

waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat het in Batavia geschilderd is. Dat wil echter 

niet zeggen dat dit schilderij in die samenleving een uniek verschijnsel was. Veel schilderijen 

die in de zeventiende eeuw in Nederlands-Indië aanwezig waren, moeten tegenwoordig als 

verloren worden beschouwd. Het tropische klimaat, ongedierte, natuurgeweld en oorlog 

hebben waarschijnlijk een groot aantal werken vernietigd. De goede staat waarin het portret 

van de familie Cnoll verkeert, lijkt erop te wijzen dat het kunstwerk al in een vroeg stadium 

naar Europa is vervoerd. 

Ondanks het gebrek aan fysieke objecten wordt uit koloniale archivalia duidelijk dat 

schilderijen in de Nederlands-Indische samenleving prominent aanwezig waren. Biografisch 

onderzoek heeft bovendien uitgewezen, dat tientallen Europeanen met schildersopleidingen 

om uiteenlopende redenen bij de VOC in dienst traden en hun heil in Azië zochten.194 

 Om de vervaardiging van het portret van de familie Cnoll in een breder 

kunsthistorisch perspectief te plaatsen, zal in dit hoofdstuk de zeventiende-eeuwse Bataviase 

portretmarkt nader worden bestudeerd. In de eerste paragraaf zal de opkomst en 

bedrijvigheid van de Bataviase kunstenaarsgemeenschap worden besproken, om inzicht te 

krijgen in het artistieke milieu, waarvan een groot aantal hooggeplaatste Compagniedienaren 

afhankelijk waren wanneer zij een geschikt portret van zichzelf of hun familieleden wilden 

laten vervaardigen. In deze paragraaf zullen ook het leven en oeuvre van Jacob Jansz. 

Coeman worden behandeld, om te onderzoeken hoe diens werkzaamheden als schilder 

aansloten bij de maatschappelijke ambities van de familie Cnoll. 

  In de tweede paragraaf zal het portret van de familie Cnoll worden getoetst aan een 

groep portretten van andere hooggeplaatste Bataviase VOC-dienaren, die uit de zeventiende-

eeuw zijn overgeleverd. Aan de hand van Goffmans theorieën over non-verbale performances, 

zal worden geanalyseerd in hoeverre de familie Cnoll, in de hoedanigheid waarop zij zich 

(aan de hand van manner, setting en appearance) op hun portret presenteerden, probeerde te 

conformeren aan het front, dat in de Bataviase samenleving gold als ideale visuele 

representatie van de etnisch Nederlandse koloniale elite.  

 
194 Marten Jan Bok, ‘European Artists in Service of the Dutch East India Company’ in: Thomas 

DaCosta Kaufmann en Michael North ed., Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia 

(Amsterdam 2014) 177-204, aldaar 181-187. 
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Daarvoor zullen niet alleen portretten worden onderzocht waarvan zeker is dat ze in 

Nederlands-Indië geschilderd zijn, maar ook een groep portretten van hoge VOC-dienaren 

die in de Republiek zijn besteld. Zoals in dit hoofdstuk zal blijken, namen Nederlanders grote 

aantallen kunstwerken naar Indië mee, die zij alvorens hun indiensttreding bij de VOC, of 

tijdens hun verlof in de Republiek hadden laten maken. Zo vond er tussen Batavia en de 

Republiek een kruisbestuiving van smaken plaats, hetgeen tot gevolg had dat de koloniale 

elite goed op de hoogte was van de manier waarop hun collega’s zich in de Republiek lieten 

portretteren. Deze uitwisseling van smaak en modeverschijnselen, in combinatie met het feit 

dat veel Bataviase kunstenaars in de Republiek waren opgeleid, maakte dat de Bataviase elite 

in de zeventiende eeuw niet cultureel geïsoleerd was.  

3.1. Portretten en portrettisten in Batavia 

Toen Nederlandse kooplieden zich op semipermanente basis op Nederlands-Indische 

handelskantoren begonnen te vestigen, brachten zij naar Azië schilderijen mee voor 

persoonlijk gebruik.195 Hoewel er tegenwoordig maar weinig schilderijen bewaard zijn 

gebleven waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat ze in de zeventiende eeuw in 

Nederlands-Indië aan de muur hebben gehangen, geven inboedelinventarissen en 

testamenten uit die tijd toch een beeld van het toenmalig bezit. 

 Tegen het eind van de zeventiende eeuw bezaten sommige koloniale 

hoogwaardigheidsbekleders in Batavia aanzienlijke kunstcollecties, waarin zich grote 

aantallen portretten bevonden. In de inboedels van VOC-ambtenaren als Isaac de l’Ostal de 

Saint-Martin en Gouverneurs-Generaal als Johannus Camphuys en Willem van Outhoorn, 

bevonden zich bijvoorbeeld tientallen schilderijen, waarvan een groot gedeelte gevormd werd 

door portretten van familieleden, prominente Bataviase collega’s en gezaghebbende 

personen uit de Republiek.196 

 Boedelbeschrijvingen en testamenten specificeerden zelden of werken in Nederland 

of Batavia geschilderd waren. Van een gedeelte van deze kunstcollecties kunnen we echter 

met vrij grote zekerheid stellen dat zij de maandenlange overtocht van de Republiek naar 

Indië hebben gemaakt, omdat zij van de hand van kunstenaars zijn die de koloniën nooit 

 
195 Naast portretten voor eigen gebruik, werden tegelijkertijd aanzienlijke aantallen Nederlandse 

schilderijen naar Azië meegevoerd, om als tribuutgeschenken te dienen voor verschillende Aziatische 

vorsten met wie de VOC diplomatieke relaties onderhield, zie: De Loos-Haaxman, De 

Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 151. 

196 Idem, 152-154. 
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hebben aangedaan, of personen afbeelden die nooit in Azië geweest zijn. Zo treffen we in 

het testament van Geertruyda van Pollinckhoven uit 1709 - die de weduwe van een 

opperkoopman was - “een landschapje van den schilder Ruysdael en een Tronie van een 

oudman, geschildert door den schilder Rembrandt” aan.197  

Uit een onkostenrekening van Rijcklof van Goens uit 1656, wordt duidelijk hoe het 

bestellen van portretten in Nederland door Bataviase hoogwaardigheidsbekleders soms op 

grote schaal kon plaatsvinden. Toen Van Goens in 1655 voor een paar maanden in 

Nederland met verlof ging, bestelde hij daar minstens 19 portretten van zichzelf en zijn 

familieleden bij enkele populaire Amsterdamse portretschilders, waaronder Isaack 

Luttichuys, Govert Flinck en Bartholomeus van der Helst.198  

Slechts sporadisch werd in testamenten expliciet vermeld dat een portret “hier [in 

Batavia] geschilderd” was.199 Het is echter vrij duidelijk dat in de Bataviase samenleving 

regelmatig portretten werden geschilderd. Zo werd omstreeks het jaar 1650 door de Hoge 

Regering begonnen met de aanleg van een verzameling staatsieportretten van Gouverneurs-

Generaal, die uitsluitend door lokale kunstenaars werden vervaardigd. Na het ontslag of de 

dood van een Gouverneur-Generaal werd diens beeltenis aan deze portrettengalerij 

toegevoegd, die in de Raadzaal op het Kasteel van Batavia gesitueerd was, waar de Hoge 

Regering vergaderde (afbeelding 13).200 In de zeventiende eeuw dienden in totaal vijftien 

personen als Gouverneur-Generaal, die allemaal in deze landvoogdengalerij werden 

opgenomen.201 

De portrettengalerij in de Raadzaal moest de stabiliteit, continuïteit en autoriteit van 

het koloniale regime in Nederlands-Indië symboliseren.202 De portretreeks volgde in een 

 
197 Idem, 154.  

198 Idem, 77; Judith van Gent, Bartholomeus van der Helst. Een studie naar zijn leven en werk (Zwolle 2012) 

262. 

199 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 154. 

200 Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 41-42. 

201 Zie Bijlage 1: Lijst van gouverneurs-generaal van Nederlands-Indie (1610-1704); Deze vijftien 

portretten zijn tot op heden bewaard gebleven en bevinden zich in de collectie van het Rijksmuseum 

Amsterdam (Inv. nrs. SK-A-3755 t/m SK-A-3769). 

202 David van Duuren, ‘Governors-General and Civilians. Portrait Art in the Dutch East Indies from 

the Seventeenth to the Nineteenth Century’ in: Marie-Odette Scalliet, Koos van Brakel, David van 

Duuren en Jeanette ten Kate ed., Pictures from the Tropics. Painting by Western Artists during the Dutch 

Colonial Period in Indonesia, tent.cat. Tropenmuseum Amsterdam (Wijk en Aalburg 1999) 90-102, aldaar 
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traditie van adellijke, dynastieke vooroudergalerijen, die in Europa bijdroegen aan de 

legitimatie van verschillende vorstenhuizen.203 Daarnaast gold de portrettengalerij als 

inspiratiebron voor de personen die in de Raadzaal zitting namen. Een plaats veroveren 

tussen deze groep landvoogden was immers het hoogst haalbare carrièredoeleinde voor de 

leden van de Raad van Indië, die hier vergaderden. De zittende Gouverneur-Generaal werd 

er door zijn uitzicht op de galerij ondertussen voortdurend aan herinnerd dat hij een schakel 

vormde in een groter historisch narratief. 

 

 

Afbeelding 13. De Raadzaal op het Kasteel van Batavia, met links aan de muur de portretten van de Gouverneurs-
Generaal: Johann Wolfgang Heydt, De vergaderzaal van de Raad van India in het kasteel van Batavia, 1739, 
gravure, 32 x 26 cm, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

 

Niet meer dan vier van deze vijftien landvoogdportretten kunnen tegenwoordig worden 

toegeschreven aan kunstenaars die met naam bekend zijn, en slechts één van deze werken is 

voorzien van een signatuur.204 Het landvoogdportret van Joan Maetsuycker (afbeelding 18), 

 
91; Michael North, ‘Art and Material Culture in the Cape Colony and Batavia in the Seventeenth and 

Eighteenth Centuries’ in: Thomas DaCosta Kaufmann en Michael North ed., Mediating Netherlandish 

Art and Material Culture in Asia (Amsterdam 2014) 111-128 en 125. 

203 Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 77. 

204 De eerste tien schilderijen in deze reeks zijn waarschijnlijk van dezelfde hand, maar over de 

identiteit van de kunstenaar bestaat weinig duidelijkheid. Mogelijk zijn de portretten geschilderd door 
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wiens bewindsperiode duurde van 1653 tot 1678, is waarschijnlijk vervaardigd door Jacob 

Jansz. Coeman, die ook het portret van de familie Cnoll schilderde.205 Hoewel dit portret 

ongesigneerd is, bestaat er een gelijksoortig gravureportret van Maetsuycker, gestoken door 

H. Bary, waaronder “J. Coeman pinxit” vermeld staat.206  

De portretten van de daaropvolgende twee Gouverneurs-Generaal, Rijcklof van 

Goens en Cornelis Speelman, worden toegeschreven aan de schilder Martin Palin,207 die 

tussen 1680 en 1690 in Batavia aanwezig was (afbeeldingen 14 en 15).208 Het enige 

gesigneerde landvoogdportret is dat van Johannes Camphuys, die regeerde tussen 1684 

en1691. Dit werk werd in 1685 voltooid door Gerrit van Goor, die tussen 1674 en 1685 in 

Batavia als schilder actief was.209 Van Goor lijkt in Batavia opdrachten van meerdere 

prominente VOC-beambten te hebben aangenomen en schilderde eveneens een klein 

miniatuurportret van Cornelis Speelman (afbeelding 16).210  

 
de Leidse kunstenaar Philip Angel, ter gelegenheid van de verbouwing van de Raadzaal in 1650. De 

landvoogdportretten van enkele vroege Gouverneur-Generaals moeten in dat geval pas na de dood 

van de geportretteerden vervaardigd zijn, zie: De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in 

Batavia, 19; Van Duuren, ‘Governers-General and Civilians’, 92-93; Zandvliet, De Nederlandse 

ontmoeting met Azië, 77-78. 

205 Jacob Coeman, Portret van Joan Maetsuycker (1606-78), 1663-1676, olieverf op paneel, 97,5 x 78 cm, 

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-3765. 

206 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 74. 

207 Idem, 95.  

208 Bok, ‘European Artists in Service of the Dutch East India Company’, 197; Martin Palin 

(toegeschreven aan), Rycklof van Goens (1619-82). Gouverneur-generaal (1678-81), ca. 1680-1700, olieverf 

op doek, 98 x 79 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-3766; Martin Palin 

(toegeschreven aan), Cornelis Speelman (1628-84). Gouverneur-generaal (1681-84), ca. 1680-1700, olieverf 

op doek, 100 x 79 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-3767. 

209 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 83; Gerrit van Goor, Johannes 

Camphuys (1634-95). Gouverneur-generaal (1684-91), 1685, olieverf op doek, 97,5 x 78,5 cm, 

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-3768. 

210 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 83; Gerrit van Goor, Medaillonportret 

van Cornelis Speelman, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 1681-1684, 1680, olieverf op porselein 

in koperen zetting, 5,7 (inclusief draagoog) x 4,2 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. 

NG-BR-943. 
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Afbeelding 14. (links) Martin Palin (toegeschreven aan), Rycklof van Goens (1619-82). Gouverneur-generaal (1678-
81), ca. 1680-1700, olieverf op doek, 98 x 79 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 15. (rechts) Martin Palin (toegeschreven aan), Cornelis Speelman (1628-84). Gouverneur-generaal 
(1681-84), ca. 1680-1700, olieverf op doek, 100 x 79 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

Afbeelding 16. Gerrit van Goor, Medaillonportret van Cornelis Speelman, Gouverneur-Generaal van 
Nederlands-Indië van 1681-1684, 1680, olieverf op porselein in koperen zetting, 5,7 cm (inclusief draagoog) x 4,2 
cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 
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De landvoogdengalerij, die met enige regelmaat met het werk van lokale Bataviase 

kunstenaars werd aangevuld, toont aan dat er in de stad altijd schilders aanwezig waren, die 

in staat werden geacht om dergelijke portretten af te leveren. Onderzoek van Marten Jan Bok 

heeft aangetoond dat er tussen 1619 en 1710 te allen tijde tenminste twee personen in Batavia 

woonachtig waren, waarvan kan worden vastgesteld dat zij in de Republiek als kunstenaar 

bekend hebben gestaan.211  

Dat wil echter niet zeggen dat deze personen in Batavia ook daadwerkelijk de 

schilderkunst bleven beoefenen. Vrijwel al deze ‘kunstenaars’ kwamen naar Nederlands-

Indië in dienst van de VOC, met functies als bijvoorbeeld soldaat, ziekentrooster of 

koopman. De Compagnie rekruteerde geen kunstenaars die niet ook op een andere manier 

voor de handelsdoeleinden in Azië ingezet konden worden.212 Pas na afloop van hun 

dienstcontracten bij de VOC konden deze kunstenaars eventueel als vrijburger in Batavia 

blijven wonen.213 

Sommige van deze schilders verwierven in dienst van de Compagnie als koopman 

een vooraanstaande maatschappelijke status en materiële rijkdom, waardoor het aannemelijk 

is dat hun werkzaamheden als schilder in financieel opzicht overbodig waren geworden en 

op zijn hoogst nog als nevenfunctie gold.214  

In de eerste decennia na de oprichting van Batavia in 1619 was er in Nederlands-

Indië van een lokale kunstenaarsgemeenschap nog nauwelijks sprake. Kunstenaars die naar 

Batavia trokken, werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw hoofdzakelijk ingezet als 

cartografen of tekenaars. Daaronder bevond zich bijvoorbeeld Adriaan Minten, die in 1627 

in Batavia aankwam en tekeningen maakte voor De Medicina Indorum, een wetenschappelijk 

werk van de Leidse geneesheer Jacobus Bontius. Mintens verdere artistieke loopbaan in Indië 

liep uit op een grote teleurstelling en in 1631 zou hij alweer naar Nederland terugkeren. 

 
211 Bok, ‘European Artists in Service of the Dutch East India Company’ 183-184. 

212 Scalliet, ‘The East India Company’, 16; Bok, ‘European Artists in Service of the Dutch East India 

Company’, 189. 

213 Idem, 180. 

214 Kunstenaars die zich in dienst van de VOC in Azië opwerkten tot koopman, maar wel bleven 

schilderen, waren bijvoorbeeld Joost Pauwelsz. Noorwits en Philip Angels, zie: De Loos-Haaxman, 

De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 43-44 en 45-48. 
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Bontius schreef daarover dat Adriaan “sijn scilderen beter int vaderlant doet, wij en sijn hier 

[in Batavia] sulcke costelijke scilderen niet van node.”215 

Twintig jaar later begon deze situatie echter te veranderen. De bevolking van Batavia 

groeide, stedelijke instellingen werden opgericht en de politieke situatie op Java stabiliseerde 

enigszins. Tussen 1650 en 1690 streek een behoorlijk aantal kunstenaars in Batavia neer, 

hetzij als vrijburger of in het emplooi van de Compagnie. Gedurende deze periode 

arriveerden ieder decennium tussen de twaalf en veertien kunstenaars in Batavia, waarvan 

bijna twee derde bestond uit opgeleide kunstschilders.216  

Deze personen vormden een zeer gevarieerd groep mensen, die om uiteenlopende 

redenen vanuit de Republiek naar Nederlands-Indië waren vertrokken. Indiensttreding bij de 

VOC wordt door veel historici geïnterpreteerd als een noodsprong die alleen gemaakt werd 

door personen die zich in de Nederlandse arbeidsmarkt niet meer konden redden, of zich 

door andere socio-economische problemen niet meer in de samenleving konden 

handhaven.217 Sommigen trokken oostwaarts omdat zij in Nederland als schilder onsuccesvol 

waren gebleken, daar in armoede leefden, failliet waren verklaard of sociale problemen 

hadden.218  

Ook Jacob Coeman stond in Amsterdam reeds als schilder bekend, toen hij in 1663 

besloot om bij de VOC in dienst te treden.219 Waarom Coeman besloot om vanuit de 

Republiek naar Batavia te vertrekken is onbekend, maar mogelijk kan de terugloop in de 

vraag naar portretten die in Amsterdam vanaf 1660 zijn intrede deed, verklaren waarom hij 

besloot zijn heil in Indië te zoeken.220  

Net als vrijwel alle andere Nederlands-Indische kunstenaars, ging Coeman niet als 

schilder bij de Compagnie in dienst. In plaats daarvan zou hij aan boord van De Rijnland en 

in Batavia officieel als ‘ziekentrooster’ bekend staan. Ziekentroosters deden bij de VOC 

 
215 Idem, 41.  

216 Bok, ‘European Artists in Service of the Dutch East India Company’, 181. 

217 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 188. 

218 Bok, ‘European Artists in Service of the Dutch East India Company’, 186. 

219 Stadsarchief Amsterdam (SA), Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken 

van Amsterdam (DTB), inv nr. 474: Huwelijksinteekeningen van de Kerk, 1 Nov 1654 – 30 Sep 1655, 

fol. 136v. 

220 Rudi Ekkart, ‘Amsterdamse portretschilders in de zeventiende en achttiende eeuw’ in: Norbert 

Middelkoop ed., Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd, 1600-1800, tent.cat. Amsterdams Historisch 

Museum Amsterdam (Bussum 2002) 28-45, aldaar 39. 
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dienst als lekenpredikers en werden ook wel ‘krankenbezoekers’ genoemd. Zij 

ondersteunden in Azië de gereformeerde predikanten, maar hadden zelf doorgaans geen 

formele theologische opleiding genoten. Veel van hen waren afkomstig uit de armere lagen 

van de bevolking en in Batavia stonden zij dan ook niet hoog in aanzien.221 

Toen Coeman op 30 maart 1663 op de rede van Batavia arriveerde, verzocht hij de 

Nederduytsche Kerkenraad om hem in de stad te werk te stellen. Niet lang daarna werd hij 

aangewezen om zorg te dragen over het zielenheil van de bewoners op het Kasteel en de 

Oostzijde van de stad.222 Naast deze religieuze taken zou Coeman in Batavia ook zijn 

werkzaamheden als schilder weer oppakken en in de samenleving opgaan in een groter 

gezelschap van kunstenaars. Daarin bevonden zich niet alleen de dichter Jacob Steendam en 

schrijver Joan Nieuhof, maar ook de schilder Cornelis Suythoff en diens vrouw Cornelia, de 

dochter van Rembrandt van Rijn.223 

Van de tientallen personen die in de zeventiende eeuw naar Nederlands-Indië 

vertrokken en die door Marten Jan Bok als kunstschilder zijn geïdentificeerd, zijn nog maar 

weinig kunstwerken bekend. Ook voor Coeman geldt dat er van zijn oeuvre maar weinig 

bewaard is gebleven. In 1665 voltooide hij het familieportret van de familie Cnoll, dat hij met 

zijn naam signeerde: “J. Coeman fec. Batta a 1665.”224 Rond diezelfde tijd moet hij ook 

hebben gewerkt aan een aantal andere portretten, die echter niet van een handtekening 

werden voorzien. Zoals hierboven is beschreven wordt het landvoogdenportret van Joan 

Maetsuycker tegenwoordig aan Coeman toegeschreven (afbeelding 18) en ook is zijn naam 

verbonden aan een portret van Jacob Steendam (afbeelding 17). Dit portret is bekend van 

 
221 Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 169. 

222 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 68; Terwen-De Loos, Nederlandse 

schilders en tekenaars in de Oost, 14. 

223 Deze relaties lijken vrij intiem te zijn geweest. Toen in 1675 het zoontje van Cornelis Suythoff en 

Cornelia van Rijn gedoopt werd, trad Coeman daarbij op als doopgetuige. Steendam schreef een Echt-

schik voor Coeman, ter gelegenheid van diens huwelijk in Batavia met Judith Augustijns in 1671. 

Daarin bejubelde Steendam niet alleens Coemans schilderstalent, maar maakte hij ook melding van 

het feit dat hij de twee geliefden persoonlijk bij elkaar had gebracht, zie: De Loos-Haaxman, De 

Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 69; A. M. Zuiderweg, Batavia berijmd. Een geschiedenis van de 

Compagniesliteratuur en een overzicht van de Compagniesdichters in Batavia (Amsterdam 2017) 289-291. 

224 Jacob Coeman, Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode en hun dochters, 1665, olieverf op doek, 132 x 190,5 

cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-2350. 
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een gravure dat door Joan Nieuhof werd voorzien van een gedicht, waarvan de eerste regels 

luiden:  

“Hier ziet gij d’ Ommetrek, het Aanschijn, enhet weezen, 

Van Steendam : door de hand van Kooman afgebeeld.”225 

 

 

 

Het is onduidelijk of deze gravure door Coeman zelf gemaakt is, of dat de prent gebaseerd 

is op een schilderij van zijn hand. Ook wordt Coeman in verband gebracht met twee 

ongesigneerde pendantportretten van Jan van Riebeeck en diens vrouw (Maria Quevellerius 

of Maria Scipio), die rond het jaar 1660 moeten zijn geschilderd (afbeelding 19 en 34).226 

Hoewel de toeschrijving van deze portretten aan Coeman tegenwoordig verworpen worden, 

zag De Loos-Haaxman Coemans hand in deze werken “naar aanleiding van stijl en 

karakteristiek” in vergelijking met het portret van de familie Cnoll.227 

 
225 Henry Cruse Murphy, Jacob Steendam, Noch Vaster. A Memoir of the First Poet in New Netherland, with 

His Poems Descriptive of the Colony (Den Haag 1861) 17. 

226 Anoniem, Portret van Jan van Riebeeck (1619-77). Bevelhebber van Kaap de Goede Hoop en van Malacca en 

secretaris van de Hoge Regering van Batavia, ca. 1660, olieverf op doek, 94 x 69 cm, Rijksmuseum 

Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-805; Anoniem, Portret van Maria Quevellerius (1629-64), eerste 

vrouw van Jan van Riebeeck, of diens tweede vrouw Maria Scipio, ca. 1660, olieverf op doek, 93 x 69 cm, 

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-806. 

227 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 69. 

Afbeelding 17. Jacob Coeman (naar?), Portret 
van Jacob Steendam, (ca. 1666-1671), gravure, 
The Library of Congress. 
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Uit de verzameling portretten die uit Nederlands-Indië zijn overgeleverd, wordt 

duidelijk dat er zich in het zeventiende-eeuwse Batavia geen eigen ‘school’ ontwikkelde, die 

zich onderscheidde van hetgeen er op het gebied van de (portret)kunst in de Republiek werd 

gemaakt. Schilders bleven in de stijl werken die zij in de Republiek hadden aangeleerd en 

richtten in Batavia geen ateliers op waar zij leerlingen opleidden. Voor nieuwe aanwas was 

de kunstenaarsgemeenschap afhankelijk van personen die vanuit de Republiek naar Indië 

migreerden. Bovendien waren er in de stad te weinig opdrachtgevers aanwezig om een groot 

aantal portretschilders voor langere perioden van werk te voorzien.228 De portretkunst bleef 

in de koloniale samenleving voorbehouden aan de Europese elite van de stad, die bovendien 

op grote schaal werk uit de Republiek bleef bestellen.229  

Voor hooggeplaatste Bataviase Compagniedienaren voor wie het niet mogelijk was 

om portretten in de Republiek te laten vervaardigen, gold het handjevol kunstenaars dat in 

Batavia werkzaam was echter als grote uitkomst. Ambitieuze Compagniedienaren als Pieter 

Cnoll, die na het bereiken van hun elitestatus nooit meer naar de Republiek terugkeerden, 

kregen niet de kans om zichzelf en hun familieleden in Holland te laten vereeuwigen door 

een gerenommeerde modeportretist als Flinck of Van der Helst. In plaats daarvan koos Cnoll 

er in de jaren zestig van de zeventiende eeuw voor, om zichzelf en zijn familieleden te laten 

portretteren door Jacob Coeman; een kunstenaar die Amsterdam toen nog maar zeer 

recentelijk verlaten had.   

Coeman gold voor Bataviase notabelen als Cnoll, Maetsuycker en Van Riebeeck als 

het meest geschikte alternatief. De schilder stond bij aankomst in Batavia nog met één been 

in de Amsterdamse kunstenaarswereld en kon ambitieuze koloniale 

hoogwaardigheidsbekleders voorzien van portretten die zich nauw verhielden tot hetgeen in 

de Republiek vervaardigd werd.  

Coeman heeft als schilder klaarblijkelijk goed te boek gestaan bij enkele 

hooggeplaatste Compagniedienaren in de stad. De families Cnoll, Maetsuycker en Van 

Riebeeck waren in de jaren zestig van de zeventiende eeuw alle drie druk bezig om hun 

maatschappelijk aanzien te vergroten, door belangrijke posities te bemachtigen in allerlei 

Bataviase bestuurscolleges. Als ziekentrooster die met het Kasteel van Batavia en de 

Oostzijde van de stad als werkterrein was toevertrouwd, heeft Coeman mogelijk 

gemakkelijker toegang gehad tot leden uit de hoogste echelons van de koloniale elite dan de 

 
228 Bok, ‘European Artists in Service of the Dutch East India Company’, 183. 

229 Idem, 184. 
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kunstenaars die in de stad als vrijburger leefden. Aan de Oostzijde van de stad woonde 

immers het grootste gedeelte van de etnisch Nederlandse elite en bevond zich de befaamde 

Tijgersgracht, waar ook de familie Cnoll woonde (afbeelding 2). Door zich in de contreien 

van de elite te begeven, heeft Coeman zich wellicht als portretschilder aan hen kunnen 

verbinden. Uit de dagregisters van het Kasteel weten we dat in de schutterscompagnie van 

Pieter Cnoll ook ‘kranckbesoeckers’ meeliepen.230 Wellicht heeft Coeman de opperkoopman 

zodoende als schuttersofficier in de burgerwacht leren kennen.  

  

 

Afbeelding 18. (links) Jacob Coeman, Portret van Joan Maetsuycker (1606-78), 1663-1676, olieverf op paneel, 97,5 
x 78 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 19. (rechts) Anoniem, Portret van Jan van Riebeeck (1619-77). Bevelhebber van Kaap de Goede Hoop 
en van Malacca en secretaris van de Hoge Regering van Batavia, ca. 1660, olieverf op doek, 94 x 69 cm, 
Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 
230 Dagh-registers gehouden int Casteel, Anno 1668-1669, 360. 
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3.2. De koloniale elite in de portretkunst 

In deze paragraaf zal aan de hand van Goffmans sociologische theorieën worden onderzocht 

hoe de familie Cnoll het door Coeman vervaardigde groepsportret als front heeft kunnen 

gebruiken, om voor de leden van de familie een bepaalde sociale positie op te eisen. Middels 

een vergelijkende studie zal worden bestudeerd in hoeverre de gezinsleden zichzelf 

presenteerden als volwaardige deelgenoten van de exclusieve etnisch Nederlandse koloniale 

elitegroep, door zich te conformeren aan het gevestigde ideaalbeeld dat in de Bataviase 

samenleving gangbaar was. 

 Voor deze vergelijkende studie zal een groep portretten worden geanalyseerd, waarop 

verschillende Bataviase hoogwaardigheidsbekleders zichzelf en hun familieleden lieten 

representeren. Daarvoor zullen enkelfigurige portretten en groepsportretten worden 

onderzocht, afkomstig uit zowel Nederlands-Indië als de Republiek. Deze analyse zal 

plaatsvinden aan de hand van de drie visuele elementen, waaruit het front van een performer 

volgens Goffman wordt opgebouwd: setting, manner en appearance. 

3.2.1. Setting 

In een onderzoek naar de hoedanigheid waarop de etnisch Nederlandse elite van Batavia zich 

in de zeventiende eeuw liet portretteren, vormen de landvoogdportretten op het Kasteel van 

Batavia een geschikt beginpunt. Deze portrettengalerij bevat enkele van de oudste portretten 

die in Batavia geschilderd zijn en toont een groep mannen die in de koloniale samenleving 

aan de top van de maatschappelijke piramide stonden. Bovendien hingen de portretten op 

een prominente, publieke plaats, waar een groot deel van de koloniale elite ze door de jaren 

heen gezien moet hebben en zich door deze werken kan hebben laten inspireren. 

 De setting waarin de geportretteerde landvoogden door de decennia heen werden 

gesitueerd, maakte wat betreft de achtergrondenscenering, een interessante ontwikkeling 

door. Hoewel de eerste zes Gouverneurs-Generaal in deze portretreeks nog werden 

geportretteerd tegen een effen achtergrond (afbeelding 20),231 werden de landvoogden in de 

tweede helft van de zeventiende eeuw steeds regelmatiger geportretteerd in een omgeving, 

voorzien van enkele standaard architectonische en landschappelijke beeldelementen.  

Deze ontwikkeling begon met de portretten van Gouverneurs-Generaal Hendrik 

Brouwer (1632-1636) en Antonio van Diemen (1636-1645). Zij staan afgebeeld tegen de 

achtergrond van een monumentale draperie en balustrade, waarbij een doorkijkje uitzicht 

 
231 Anoniem, Jacques Specx (geb. 1588). Gouverneur-generaal (1629-32), ca. 1629-1675, olieverf op paneel, 

97,5 x 77,8 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-3760. 
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biedt op respectievelijk een berglandschap en een zeegezicht (afbeelding 21).232 In de 

decennia die op de vervaardiging van deze twee portretten volgden, zou dit 

compositieschema eveneens terugkeren in de landvoogdportretten van Rijcklof van Goens 

(afbeelding 14), Cornelis Speelman (afbeelding 15) en Willem van Outhoorn.  

Veel van de beeldelementen die een onderdeel vormen van deze typische 

achtergrondenscenering vinden we ook terug in het groepsportret van de familie Cnoll. Net 

als de vijf landvoogden staan de familieleden afgebeeld in een setting die wordt gedomineerd 

door een monumentale draperie, architectonische elementen in de vorm van een balustrade 

en een classicistische zuilengalerij, en een doorkijk op een landschap en zeegezicht.    

De karakteristieke setting waarin de landvoogden in hun portretten werden gesitueerd, 

vond niet alleen navolging in het portret van de familie Cnoll, maar ook in de beeltenissen 

die een groot aantal andere hooggeplaatste VOC-functionarissen van zichzelf en hun 

familieleden lieten maken. Het portret van Jan van Riebeeck dat rond 1660 in Nederlands-

Indië is geschilderd, verhoudt zich zeer nauw tot de landvoogdportretten (afbeelding 19) en 

ook de VOC-dienaren die zichzelf naar aanleiding van verlof of repatriatie in de Republiek 

lieten portretteren, werden tegen eenzelfde soort achtergronden geprojecteerd. Vaak kregen 

dergelijke portretten de vorm van kniestukken, zoals in het portret van Isaac de l’Ostal de 

Saint-Martin (afbeelding 22),233 maar soms werden de Bataviase hoogwaardigheidsbekleder, 

net als de familie Cnoll, ten voeten uit afgebeeld op een met tegels geplaveid terras, zoals in 

een portret van Wollebrand Geleynsz. de Jongh (afbeelding 23).234 

 

 
232 Van Duuren, ‘Governors-General and Civilians’, 93; Anoniem, Hendrik Brouwer (1581-1643). 

Gouverneur-generaal (1632-36), ca. 1632-1675, olieverf op paneel, 97,5 x 78,5 cm, Rijksmuseum 

Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SKA-A-3761; Anoniem, Antonio van Diemen (1593-1645). Gouverneur-

generaal (1636-45), ca. 1636-1675, olieverf op paneel, 100 x 77 cm, Rijksmuseum Amsterdam, 

Amsterdam, inv. nr. SKA-A-3762. 

233 Jan de Baen, Isaac de l’Ostal de Saint-Martin (ca 1629-96). Raad ordinair van Nederlands Oost Indië en 

commandeur van het garnizoen in Batavia, 1650-1702, olieverf op doek, 132 x 102 cm, Rijksmuseum 

Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SKA-A-4162. 

234 Caesar Boetius van Everdingen, Portret van Wollebrand Geleynssen de Jongh (1594-1674), 1674, olieverf 

op doek, 214,5 x 182 cm, Stedelijk Museum Alkmaar, inv. nr. 020926. 
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Afbeelding 20. (links) Anoniem, Jacques Specx (geb. 1588). Gouverneur-generaal (1629-32), ca. 1629-1675, 
olieverf op paneel, 97,5 x 77,8 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 21. (rechts) Anoniem, Hendrik Brouwer (1581-1643). Gouverneur-generaal (1632-36), ca. 1632-1675, 
olieverf op paneel, 97,5 x 78,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

Afbeelding 22. (links) Jan de Baen (toegeschreven aan), Isaac de l’Ostal de Saint-Martin (ca 1629-96). Raad 
ordinair van Nederlands Oost Indië en commandeur van het garnizoen in Batavia, 1650-1702, olieverf op doek, 
132 x 102 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 23. (rechts) Caesar Boetius van Everdingen, Portret van Wollebrand Geleynssen de Jongh (1594-
1674), 1674, olieverf op doek, 214,5 x 182 cm, Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar. 
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De voorkeur van de Bataviase elite om zich te laten portretteren op de voorgrond van deze 

typische combinatie van achtergrondelementen, is mogelijk te verklaren uit het feit dat deze 

combinatie van balustrades, zuilen, draperieën en doorkijkjes, in de zeventiende eeuw zeer 

gebruikelijk was voor het afbeelden van Nederlandse vlootvoogden, die in de Republiek in 

dienst waren van de admiraliteiten. ‘Zeehelden’ als Michiel de Ruyter werden in de loop van 

hun succesvolle militaire carrières regelmatig in deze hoedanigheid afgebeeld en in zowel 

private als publieke ruimten tentoongesteld (afbeelding 24).235  

Door zich op dezelfde wijze te laten afbeelden als de Nederlandse vlootvoogden, 

lijken Bataviase hoogwaardigheidsbekleders in hun portretten een belangrijke nadruk te 

hebben willen leggen op de militaire status die zij als Nederlands-Indische gezagvoerders in 

Azië bezaten. De VOC had verregaande militaire bevoegdheden in de Indische wateren en 

om het Nederlandse handelsimperium te beschermen en uit te breiden voerde de Compagnie 

geregeld oorlogen met lokale vorsten en rivaliserende Europese zeemogendheden.236  

Veel hoge Compagniedienaren, waaronder Van Goens en Speelman, hebben 

gedurende deze koloniale oorlogen in Azië hoogstpersoonlijk vloten aangevoerd en zullen in 

hun eigen optiek als militaire bevelhebbers niet hebben ondergedaan voor de Nederlandse 

zeehelden in de Republiek. De spiegelretourschepen, die regelmatig terugkeren in 

achtergronden van de settings waarin de VOC-elite zichzelf presenteerde, kunnen eveneens 

worden opgevat als verwijzingen naar deze strijdvaardigheid. De zeventiende-eeuwse oost-

indiëvaarders functioneerden niet alleen als handelsschepen, maar tegelijkertijd als 

oorlogsbodems die door de Compagnie zwaar werden bewapend.237 

Naast deze militaire status, konden Bataviase hoogwaardigheidsbekleders zich in hun 

functies als Gouverneur-Generaal of Raden van Indië tegelijkertijd beroepen op posities van 

wereldlijke machthebbers. Doordat zij in hun carrières een combinatie van militaire en 

bestuurlijke waardigheden bekleedden, verhielden zij zich niet alleen tot de Nederlandse 

 
235 Ferdinand Bol, Portret van Michiel de Ruyter (1607-1676), 1667, olieverf op doek, 157 x 135 cm, 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag, inv. nr. 585; Rudi Ekkart en Quentin 

Buvelot ed., Hollanders in Beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw, tent.cat. Koninklijk Kabinet van 

Schilderijen Mauritshuis Den Haag (Zwolle 2007) 76. 

236 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 56. 

237 Robert Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters. The Development of the Dutch East India Company (voc) 

Shipping Network in Asia, 1595-1660 (Amsterdam 2010) 68; Hans H. van Rooij en Jerzy Gawronski, 

East Indiaman Amsterdam (Bloemendaal 1988) 15. 
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vlootvoogden, maar hadden zij zich bovendien bevoegdheden toegeëigend die traditioneel 

gezien waren voorbehouden aan de adel.238 

 

  

Afbeelding 24. (links) Ferdinand Bol, Portret van Michiel de Ruyter (1607-1676), 1667, olieverf op doek, 157 x 135 
cm, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. 

Afbeelding 25. (rechts) Anthonie van Dyck, Marchesa Elena Grimaldi Cattaneo, 1623, olieverf op doek, 242,9 x 
138,5 cm, National Gallery of Art, Washington D.C.. 

 

De modieuze combinatie van achtergrond elementen, die werd toegepast in de settings van 

zowel Nederlandse vlootvoogden als Bataviase VOC-dienaren, was dan ook in belangrijk 

mate schatplichtig aan de portretkunst, die oorspronkelijk afkomstig was uit het adellijke 

Haagse milieu. Aan het hof van Stadhouder Frederik Hendrik was in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw een hofcultuur ontstaan, waarin aristocraten zich lieten portretteren door 

schilders die in belangrijke mate waren beïnvloed door de Antwerpse portretschilder 

 
238 S. A. C. Dudok van Heel, ‘Toen hingen er burgers als vorsten aan de muur’ in: Norbert 

Middelkoop ed., Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd, 1600-1800, tent.cat. Amsterdams Historisch 

Museum Amsterdam (Bussum 2002) 46-64, aldaar 49. 
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Anthonie van Dyck (afbeelding 25).239 Schilders als Gerard van Honthorst en Jan Mijtens 

ensceneerden hun aristocratische subjecten ten voeten uit, op betegelde terrassen, voorzien 

van balustrades, zuilen, draperieën en doorkijkjes op een landschap (afbeelding 26). Door 

gebruik te maken van dergelijke compositieschema’s verhielden de Haagse kunstenaars zich 

tot een internationale beeldtraditie die van oudsher werd geassocieerd met vorstelijke 

staatsieportretten en van oorsprong werd geassocieerd met koningsgeslachten en de hoge 

adel.240  

 

 

Afbeelding 26. Gerard van Honthorst, Frederik Hendrik [met commandostaf en pronkhelm] en zijn vrouw Amalia 
van Solms en hun drie jongste dochters, 1647, olieverf op doek 267 x 353,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam, 
Amsterdam. 

 

Marineofficieren en koloniale hoogwaardigheidsbekleders waren niet de eerste personen uit 

de Nederlandse burgerij die zich deze aristocratische beeldtraditie zouden toe-eigenen. Al 

vanaf de eerste decennia van de zeventiende eeuw liet een klein, welvarend gedeelte van het 

 
239 Rudi Ekkart, ‘Het portret in de Gouden Eeuw’ in: Ekkart en Buvelot ed., Hollanders in Beeld, 17-

47, aldaar 36-37. 

240 Van Gent, Bartholomeus van der Helst, 81; Ekkart en Buvelot ed., Hollanders in Beeld, 158.  
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Amsterdamse burgerpatriciaat zichzelf afbeelden op eenzelfde soort portretten, die ten 

voeten uit geschilderd werden. In navolging van de hoge Europese adel werden deze 

welgestelde burgers in hun portretten gesitueerd op plavuizen vloeren, tegen de achtergrond 

van een gordijn en soms een zuil.241 

Het bestellen van dergelijke portretten door de gegoede Hollandse burgerij maakte 

onderdeel uit van een breder zeventiende-eeuws fenomeen waarbij patriciërs uit Nederlandse 

handelssteden, “met semi-adellijke allures […] de adel op sociaal-psychologisch gebied naar 

de kroon staken.”242 Naast de toe-eigening door rijke Nederlandse burgers van een adellijke 

beeldtaal in de portretkunst, ging de ‘aristocratisering van de regenten in de Republiek’ 

gepaard met de verwerving van adellijke titel van buitenlandse vorsten, het kopen van 

adellijke heerlijkheden, hofsteden en buitenplaatsen, het fingeren van stambomen en het 

gebruik van adellijke namen en familiewapens.243  

De Amsterdamse koopman Jeremias van Collen bijvoorbeeld, die handel dreef op de 

Middellandse Zee en het Caribische gebied, zou zichzelf en zijn familie in de jaren vijftig van 

de zeventiende eeuw, net als de familie Cnoll ten voeten uit laten afbeelden op een 

denkbeeldig terras, vol classicistisch vormgegeven elementen. De aristocratische pretenties 

van deze Hollandse koopman worden op dit familieportret nog eens extra benadrukt door 

de centrale positie in de voorstelling, van de door Jeremias aangekochte hofstede Velserbeek 

(afbeelding 27).244 Jaren voordat Cnoll zichzelf met zijn familie door Coeman op eenzelfde 

soort terras liet situeren, gold deze aristocratische beeldtraditie in de Republiek dus reeds als 

bevestiging van het hebben bemachtigd van een hoge sociale status.  

 

 

 
241 Dudok van Heel, ‘Toen hingen er burgers als vorsten aan de muur’, 46-47. 

242 H. F. K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de 

zeventiende eeuw (2e gewijzigde druk; Amsterdam 1990) 189. 

243 Idem, 184. 

244 Pieter van Anraedt (toegeschreven aan), De Amsterdamse koopman Jeremias van Collen (1619-1707), 

zijn vrouw en hun twaalf kinderen, 1655-1657, olieverf op doek, 107 x 155 cm, Rijksmuseum Amsterdam, 

Amsterdam, inv. nr. SK-A-2416; Wouter Kloek en Jeroen Jurjens, ‘De familie van Collen, 1656’ in: 

Norbert Middelkoop ed., Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd, 1600-1800, tent.cat. Amsterdams 

Historisch Museum Amsterdam (Bussum 2002) 217. 
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Afbeelding 27. Pieter van Anraedt (toegeschreven aan), De Amsterdamse koopman Jeremias van Collen (1619-
1707), zijn vrouw en hun twaalf kinderen, 1655-1657, olieverf op doek, 107 x 155 cm, Rijksmuseum Amsterdam, 
Amsterdam. 

   

Afbeelding 28. (links) Willem Jansz. Ploy, Portret van Johannes van Rees (1662-1690/92), halfbroer van 
Elisabeth van Oosten, als kind, 1663, olieverf op doek, 118 x 83 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 29 (rechts) Willem Jansz. Ploy, Portret van Elisabeth van Oosten (1660-1714), als kind, 1663, olieverf 
op doek, 118 x 83 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 
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Portretten uit de Republiek die op deze aristocratische beeldtraditie waren gebaseerd, werden 

geregeld door welvarende burgerfamilies naar Nederlands-Indië meegenomen. Een mooi 

voorbeeld van dergelijke schilderijen, die de reis van Nederland naar Azië maakten, zijn de 

pendantportretten van de jeugdige Johannes van Rees en diens halfzus Elisabeth van Oosten 

(afbeeldingen 28 en 29).245 Deze kinderen werden in de Republiek geboren en daar op jonge 

leeftijd geportretteerd door de Delftse kunstenaar Willem Jansz. Ploy.246 Toen de familie Van 

Rees in 1671 naar Batavia migreerden, kwamen met hen ook deze twee kunstwerken in de 

koloniale samenleving terecht.    

 Zowel de kinderportretten van de familie Van Rees als het groepsportret van de 

familie Cnoll werden, naast de conventionele, ‘aristocratisch’ architectonische en 

landschappelijke elementen, aangevuld met meubilair en voorwerpen die volgens Goffman 

ideeën, samen met de ‘achtergrond, de setting bepalen.  

Dergelijke voorwerpen lijken tot op zekere hoogte een zeer persoonlijk karakter te 

hebben gehad. Op het portret van Geleynsz. de Jongh staan op een tafeltje bijvoorbeeld een 

globe en schrijfgerei afgebeeld, die kunnen verwijzen naar zijn rol als commandeur over de 

Bataviase retourvloot (afbeelding 23). De twee bloemvazen die links op het portret van de 

familie Cnoll een klein stilleven vormen, kunnen wellicht eveneens worden opgevat als een 

persoonlijk element, ter verwijzing naar Cnolls landhuis in de Bataviase Ommelanden, waar 

de familie volgens de overlevering verschillende soorten bloemen kweekte.  

Daarnaast is de combinatie van een typisch klassiek Europese vaas en een Aziatische 

vaas wellicht te interpreteren als referentie naar een samenkomen van ‘Oost’ en ‘West’, 

binnen het interetnische huwelijk dat werd afgebeeld. Het is echter evengoed mogelijk dat 

de keramische objecten simpelweg golden als toonbeelden voor overvloedige weelde. 

Porseleinen vaatwerk was in de zeventiende-eeuwse Republiek immers een veelvoorkomend 

pronkstuk in portretten en stillevens.247  

 
245 Willem Jansz. Ploy, Portret van Johannes van Rees (1662-1690/92), halfbroer van Elisabeth van Oosten, als 

kind, 1663, olieverf op doek, 118 x 83 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-809; 

Willem Jansz. Ploy, Portret van Elisabeth van Oosten (1660-1714), als kind, 1663, olieverf op doek, 118 x 

83 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-807. 

246 Taylor, ‘Painted Ladies of the VOC’, 69. 

247 Thijs Weststeijn, ‘Inleiding: Het Rijk van het Midden in de Lage Landen’ in: Thijs Weststeijn en 

Menno Jonkers ed., Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw, tent.cat. Frans Hals 

Museum Haarlem en De Hallen Haarlem (Nijmegen 2017). 9-24, aldaar 19-22. 
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De setting waarin Cnoll en zijn gezin werden afgebeeld, werd door Coeman eveneens 

opgeluisterd met een bundel handelswaar, die verwijst naar het internationale handelsverkeer 

waaraan de familie haar rijkdom en status te danken had. Deze expliciete verwijzing naar de 

handel lijkt een vrij uitzonderlijk fenomeen te zijn geweest in vergelijking met de andere 

portretten die van hooggeplaatste VOC-dienaren bekend zijn. Daarin wordt doorgaans alleen 

naar welvaart, bestuurlijke posities en militaire status verwezen. Als eerste opperkoopman en 

hoofdverantwoordelijke voor de Bataviase handelsactiviteit, gold dit koopmansaspect van 

Cnolls carrière wellicht als een belangrijker element, dan bij de meer martiaal ingestelde 

landvoogden en retourvlootcommandeurs het geval was. 

 Ook de schepen, die in de achtergronden van de portretten van de koloniale elite 

werden gesitueerd, konden soms een zeer persoonlijke betekenis hebben. Op het 

familieportret van een Nederlandse opperkoopman, zijn vrouw en een slaafgemaakte 

‘bediende’, uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam, staat in de achtergrond de rede 

van Batavia afgebeeld, waar een vloot voor anker ligt, die aan de hand van de achterspiegels 

van de schepen geïdentificeerd kan worden als de retourvloot die op 1 december 1640 vanuit 

Batavia naar de Republiek vertrok (afbeelding 30).248 Aan de hand van dit gegeven wordt de 

geportretteerde opperkoopman door sommige historici geïdentificeerd als Jacob 

Martensen,249 onder wiens commando de afgebeelde retourvloot veilig in Nederland 

arriveerde.250  

Het portret is tussen circa 1650 en 1655 in de Republiek vervaardigd en is 

toegeschreven aan Aelbert Cuyp of iemand uit diens omgeving.251 Dit betekent dat de 

kunstenaar die het portret vervaardigde waarschijnlijk nooit in Batavia is geweest en de 

achtergrond baseerde op zijn eigen verbeelding of tweedehands bronnen en tekeningen. 

Hoewel het geportretteerde Bataviase drietal niet door de schilder op een terras is geplaatst, 

toont het portret dezelfde aristocratische pretenties die we kennen uit de beeltenissen van 

andere Bataviase hoogwaardigheidsbekleders. Het etnisch Nederlandse echtpaar wordt 

 
248 Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 181-182; Aelbert Cuyp (omgeving van), Een 

opperkoopman van de VOC, ca. 1640 – ca. 1660, olieverf op doek, 138 x 208 cm, Rijksmuseum 

Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-2350. 

249 Soms ook geschreven als Mathieusen of Mahieuwsen. 

250 Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 181-182. 

251 Ibidem. 
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omringd door statussymbolen en staat ten voeten uit afgebeeld op de voorgrond van een 

zeegezicht met schepen.  

 

 

Afbeelding 30. Aelbert Cuyp (omgeving van), Een opperkoopman van de VOC [vermoedelijk Jacob Martensen], 
ca. 1640 – ca. 1660, olieverf op doek, 138 x 208 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

In de context van het zeventiende-eeuwse Batavia, kunnen ook slaafgemaakte personen 

worden beschouwd als onderdeel van de ‘setting’ waarin de Bataviase elite zichzelf liet 

portretteren. Zij spelen op het front van de families Cnoll en Martensen niet de rol van acteur 

of publiek, maar kunnen volgens Goffman worden begrepen als ‘figuranten’, wiens 

voornaamste functie het was om de aandacht van het publiek te vestigen op de centraal 

geplaatste ‘hoofdpersonen’ en bepaalde sociale aspecten van deze personen te 

bekrachtigen.252   

In de Republiek kwamen zwarte ‘bedienden’ regelmatig voor in portretten van de 

zeventiende-eeuwse elite. Meestal werden zij afgebeeld als personen van Afrikaanse afkomst 

en ondanks het feit dat slavernij in steden als Amsterdam verboden was, werd door het 

Nederlandse publiek wel begrepen dat deze personen - veelal ‘Moren’ of ‘Moortjes’ genoemd 

 
252 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 103-104 en 150-151. 
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- tot slaaf gemaakte mensen moesten voorstellen.253 Net als in het portret van de familie Cnoll 

werden tot slaaf gemaakten in de achtergrond en tegen de zijkant van portretvoorstelling 

geplaatst om de welvaart en status van de hoofdpersonen te onderstrepen.254 In de 

Nederlandse Republiek werden deze zwarte ‘bedienden’ doorgaans voorzien van imaginaire 

luxe kleding, vaak met exotische connotaties, zoals tulbanden, gestreepte stoffen en gouden 

sieraden.255  

Anders dan de Hollandse adel en burgerij, liet de Bataviase elite zich over het 

algemeen niet met Afrikaanse slaafgemaakten portretteren, maar met personen van 

Aziatische afkomst (afbeeldingen 1, 30 en 33). Daarnaast lijkt er ook onderscheid te hebben 

bestaan in de manier waarop deze Aziatische slaafgemaakten op portretten werden uitgedost, 

afhankelijk van of de werken in Batavia of de Republiek werden vervaardigd.  

Zo lijkt de Aziatische slaafgemaakte in het portret van de familie Martensen, dat in 

de Republiek geschilderd is, te zijn afgebeeld in de traditie van de gefantaseerde, kostelijk 

geklede ‘Moorse bedienden’ die in de Nederlandse portretkunst gangbaar waren, compleet 

met kousen en schoenen. In tegenstelling tot dit Nederlandse portret, kon in het Bataviase 

portret van de familie Cnoll een dergelijke breuk met de sociale werkelijkheid niet worden 

verantwoord. In het huishouden van de familie Cnoll bevonden zich tientallen 

slaafgemaakten, voor wie het aanschouwen van afbeeldingen van slaafgemaakten in 

luxekleding mogelijk kon leiden tot wroeging en een ondermijning van de sociale 

hiërarchische verhoudingen. Bovendien was het in de Bataviase samenleving, waar meer dan 

vijftig procent van de bevolking een onvrije status bezat,256 van groot belang om tot 

slaafgemaakte personen in het alledaagse leven te kunnen onderscheiden van vrije Aziaten. 

Daarbij speelde kleding een belangrijke rol.257 

In tegenstelling tot de slaafgemaakten op de portretten van Geleynsz. de Jongh, 

Martensen en Van Goens (afbeeldingen 23, 30 en 33) zijn de slaafgemaakten in het portret 

van de familie Cnoll dan ook niet met exotische fantasie-elementen uitgerust. De kleding van 

 
253 Elmer Kolfin, ‘Zwart in de Kunst van Rembrandts Tijd’ in: Elmer Kolfin en Epco Runia ed., 

Zwart in Rembrandts Tijd, tent.cat. Museum Het Rembrandthuis Amsterdam (Zwolle 2020) 12-43, 

aldaar, 22. 

254 Idem, 21-22. 

255 Idem, 22-26. 

256 Niemeijer, Batavia, 400. 

257 De Haan, Oud Batavia. Eerste Deel, 467. 
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de mannelijke slaafgemaakte op Cnolls familieportret doet wellicht Europees aan, maar toch 

blijft er vanwege de eenvoud van zijn kostuum en zijn blote benen een belangrijke distinctie 

tussen hem en zijn meester bestaan. Wel wijst zijn klederdracht erop dat deze slaafgemaakte 

ten opzichte van andere slaafgemaakten in hetzelfde huishouden een bevoorrechte positie 

kan hebben gehad. Het dragen van Europese kleding was een privilege, waar slechts enkele 

slaafgemaakten recht op hadden. Alleen tot slaaf gemaakte personen die konden bewijzen 

dat zij de Nederlandse taal machtig waren, werd bijvoorbeeld toegestaan om in het openbaar 

een hoed te dragen.258 

Ook in de kleding van de vrouwelijke slaafgemaakte die op het portret van de familie 

Cnoll staat afgebeeld, lijkt geen sprake te zijn van exotische inventie. Haar loshangende, witte 

bayu, de sarong en haar blote voeten corresponderen met de typische wijze waarop Aziatische 

vrouwen in etnografische schetsen en aquarellen van Europese reizigers werden afgebeeld 

(afbeelding 31). Het kapsel van de tot slaaf gemaakte vrouw komt overeen met een 

beschrijving van Maleisische vrouwen door Nieuhof, die vermeldt hoe deze vrouwen hun 

haar “achter aen het hooft in een knoop [hebben] geslagen.”259 Over het sociale onderscheid 

tussen de slaafgemaakte vrouw en haar Euraziatische meesteressen laat het portret door het 

verschil in klederdracht geen enkele twijfel bestaan. 

 

Afbeelding 31. Andries Beeckman, Slavin met sigaret en mand, 
1658-1664, waterverf op papier, 36,5 x 24 cm, Bibliothèque 
nationale de France, Parijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
258 Nederlands-Indisch Plakaatboek. I, 439. 

259 Joan Nieuhof, Zee en lant-reize, door verscheidene gewesten van Oostindien […] en inzonderheit een wijtlopig 

verhael der stad Batavia (Moers 1682) 215. 
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3.2.2. Manner 
Net als in de hoedanigheid waarop de familie Cnoll zich door Coeman liet ensceneren, 

stonden ook in de afgebeelde manners van de geportretteerden familieleden pan-Europese 

adellijke gedragscodes centraal.260 De familieleden staan kaasrecht afgebeeld en kijken met 

onverstoorbare gezichten de wereld in. Hoewel door Coeman enige beweging bij de 

geportretteerden wordt gesuggereerd, zijn deze kalm en beheerst: Pieter zet een kleine stap 

naar voren en Cornelia licht een plooi van haar jurk op. Beide maken bovendien een wijzend 

gebaar naar hun dochters, met handen die door De Loos-Haaxman als ‘slap’ en ‘krachteloos’ 

werden omschreven.261 

Gedrag en houding waren voor de Europese elite een belangrijk 

onderscheidingsteken ten aanzien van het ‘gewone volk’. Herman Roodenburg stelt dat in 

de zeventiende-eeuwse Republiek: “No aspiring member of the upper walks of life could neglect the 

gracefulness of gesture,”262 waarmee traditioneel gezien “the whole carriage of the body” bedoeld 

werd.263 Ideeën over gedrag en houding vonden in de zeventiende eeuw hun weerklank in de 

portretkunst, waar met name in portretten met een publieke functie een elegant en 

gecultiveerd ‘decorum’ van groot belang was.264  

 De kalme blik, rustige gebaren en lichamelijke stijfheid die uit de Noord-Nederlandse 

portretkunst bekend zijn, worden door Adams geïnterpreteerd als uitingen van een neo-

Stoïcijns ideaalbeeld: een innerlijke staat van tranquilitas.265 Een dergelijke houding kwam veel 

voor in portretten van de Spaanse en Italiaanse aristocratie en werd van oudsher geassocieerd 

met zelfkennis en zelfbeheersing: kwaliteiten die hand in hand gingen met bestuurlijke 

posities.266 Via Nederlandse universiteiten sijpelden neo-Stoïcijnse idealen door tot in de 

kringen van het stedelijke patriciaat,267 voor wie tranquilitas gold als bewijs voor ‘innerlijke 

triomf’ en “a metaphor for the governing role they held in society.”268 

 
260 Herman Roodenburg, The Eloquence of the Body. Perspectives on gesture in the Dutch Republic (Zwolle 

2004) 39-40. 

261 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 69-70. 

262 Roodenburg, The Eloquence of the Body, 11. 

263 Ibidem. 

264 Idem, 134-135.  

265 Adams, Public Faces and Private Identities in Seventeenth Century Holland, 79. 

266 Idem, 79-80. 

267 Idem, 85. 

268 Idem, 92. 



86 
 

 Pieter Cnoll en zijn hooggeplaatste collega’s in dienst van de VOC, staan consequent 

afgebeeld met één voet vooruitgestoken en het andere daar haaks op geplaatst; een pose die 

in de portretkunst karakteristiek was voor mannen met een hoge sociale status.269 In veel 

gevallen ging deze contrapposto gepaard met een linkerarm, die door de geportretteerde 

zelfverzekerd in de zij werd geplaatst (afbeeldingen 21, 22, 23 en 33). In het geval van Cnoll 

werd deze arm echter gebruikt om een wijzend gebaar te maken en de beschouwer op zijn 

dochters te attenderen.  

 Wanneer we het groepsportret van de familie Cnoll vergelijken met de enige twee 

andere bekende familieportretten van Bataviase gezinnen, die van Martensen en Van Goens 

(afbeeldingen 30 en 33), valt eveneens op dat Pieter en Cornelia elkaar als enig echtpaar niet 

aanraken. In plaats van elkanders handen vast te houden, als gebaar van huwelijkstrouw en 

verbondenheid,270 worden de handen gebruikt om een statussymbool vast te houden en een 

wijzend gebaar naar Catharina en Hester te maken.  

3.2.2. Appearance 

Goffman maakt in zijn werk onderscheid tussen ‘gefixeerde uiterlijkheden’, die over het 

algemeen een immaterieel karakter hebben en ‘veranderlijke uiterlijkheden’, die een meer 

fluïde karakter hebben en naar gelang de beoogde sociale rol, door een performer kunnen 

worden ingewisseld of verwijderd.271 Deze materiële uiterlijkheden omvatten onder andere 

de kleding en attributen die in de samenleving als symbolisch gelden voor de sociale positie, 

of maatschappelijke rol die de performer wil bekleden. 

 Wanneer we de materiële appearances bestuderen, waarmee Pieter Cnoll en zijn 

mannelijke collega’s in de portretkunst werden afgebeeld, valt direct op dat de attributen 

waarmee zij werden geportretteerd, grotendeels een militair karakter hebben. De epaulet op 

Pieters schouder, zijn bandelier met degen en de commandostaf in zijn rechterhand, spreken 

van een gezaghebbende rol in de koloniale maatschappij. Het schuttersvaandel, dat door zijn 

slaafgemaakte gedragen wordt, is een directe verwijzing naar Cnolls officierschap en 

voormalige functie als vaandrig in de Bataviase burgerwacht.  

In alle portretten van de Bataviase potentaten die in dit hoofdstuk besproken worden, 

komen eenzelfde soort militaire attributen steevast terug. De Compagniedienaren lieten 

zichzelf portretteren met een kostbare bandeliers, degens, commandostaffen en bij tijd en 

 
269 Ekkart en Buvelot ed., Hollanders in Beeld, 96. 

270 Idem, 86; De Jongh, Portretten van echt en trouw,50-54 

271 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 34. 
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wijle zelfs een metalen harnas (afbeeldingen 16 en 22). Door dergelijke attributen in de 

portretkunst toe te passen, lijkt de Bataviase elite, zich net als bij hun keuze van een setting, te 

hebben willen verhouden aan de portretten van de Nederlandse vlootvoogden en de pan-

Europese adellijke beeldtraditie.  

Een belangrijk onderdeel van deze militaire beeldtraditie was vooral de 

commandostaf, die van oudsher symbool stond voor het gezag van militaire bevelhebbers, 

zowel ter land als ter zee.272 In sommige gevallen maakten de Bataviase notabelen gebruik 

van een staf vervaardigd uit rotan, een tropische houtsoort die specifiek verwees naar de 

koloniale achtergrond van de geportretteerde (afbeeldingen 30 en 33).  

Aristocratische en militaire pretenties, waarbij aan de hand van materiële attributen 

naar ‘adellijke’ prerogatieven werden verwezen, kwamen reeds in de vroegst bekende 

portretten die leden van de Bataviase elite van zichzelf lieten maken tot uiting. Zo liet 

Gouverneur-Generaal Laurens Reael zich, na diens repatriatie naar de Republiek, in 1620 

door Cornelis van der Voort ten voeten uit afbeelden, in het bezit van niet alleen een 

commandostaf, maar ook een pronkhelm, waarmee hij zichzelf ondanks zijn burgerlijke 

afkomst op gelijke voet stelde met de Nederlandse Stadhouders (afbeelding 32, vergelijk met 

afbeelding 26).273  

Deze toe-eigening van militaire statussymbolen, maakte dat de Bataviase elite zich in 

belangrijke mate onderscheidde van de welvarende leden uit het gegoede Hollandse 

burgerpatriciaat, die zich in eenzelfde soort setting lieten afbeelden, maar zelden de martiale 

attributen opeisten, die van oudsher het voorrecht waren van de traditionele adel.  

De Bataviase elite leefde in Azië dan ook in een heel andere sociale en politieke 

realiteit dan de burgerfamilies in de Republiek. Vanwege de grote afstand tussen Batavia en 

de Republiek heerste de Bataviase elite in Nederlands-Indië als semiautonome bestuurders, 

die door de Heren XVII bevoegd waren met het gezag “soowel over dese vloote als over alle 

comptoiren ende partijen, de Generaele Compagnie aengaende ende in Oost-Indiën 

zijnde.”274 De VOC had van de Staten-Generaal het recht gekregen om in Azië op eigen 

 
272 Ekkart en Buvelot ed., Hollanders in Beeld, 138. 

273 Dudok van Heel, ‘Toen hingen er burgers als vorsten aan de muur’, 49; Cornelis van der Voort, 

Portret van Laurens Reael, ca. 1620, olieverf op doek, 223 x 127 cm, Rijksmuseum Amsterdam, 

Amsterdam, inv. nr. SKA-A-3741. 

274 Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 59. 
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initiatief verdragen te sluiten en oorlogen te voeren met lokale vorsten en potentaten, 

waardoor de koloniale elite daadwerkelijk militaire verantwoordelijkheden waren toebedeeld. 

 

  

Afbeelding 32. (links) Cornelis van der Voort, Portret van Laurens Reael, ca. 1620, olieverf op doek, 223 x 127 
cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

De Gouverneur-Generaal bezat in Batavia bovendien een uitzonderlijke machtspositie, die 

drastisch werd uitgebreid toen de Raad van Indië vanaf 1650 nagenoeg gereduceerd werd tot 

adviesorgaan. De functie van Gouverneur-Generaal werd feitelijk die van een 

alleenheerser,275 wiens autoriteit in de woorden van François Valentijn zeer na kwam “aan 

die van een Koning, of Monarch van een Ryck.”276 In het openbaar vertoonde deze 

opperlandvoogd “de pracht en staat van een aanzienelyk Vorst,”277 die in de Republiek voor 

personen van burgerlijke afkomst volkomen ondenkbaar was. Zo schreef Valentijn dat de 

 
275 Idem, 68-69. 

276 Valentijn, Beschryving van Groot Djava, 262. 

277 Idem, 261. 
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Gouverneur-Generaal en zijn vrouw in Batavia leefden in een groot paleis en zich altijd in 

het gezelschap bevonden van een trein van hovelingen en lijfwachten.278  

De Hoge Regering van Batavia wist een hegemonie te creëren over grote delen van 

de Indonesische archipel, die door veel Aziatische staten werd erkend. Ten opzichte van 

naburige Aziatische vorstendommen stelde de Gouverneur-Generaal en diens Raad zich op 

als een gelijkwaardig koninklijk hof, dat zich bediende van dezelfde diplomatieke en 

ceremoniële gebruiken.279 Niet voor niets is het karakter van de VOC in Azië door historici 

ook wel omschreven als “koopman en koning.”280  

Niet alleen de mannelijke koloniale elite van Batavia hield er in de koloniale 

samenleving hoogdravende aristocratische pretenties op na. Ook over hun vrouwen en 

kinderen werd herhaaldelijk door reizigers uit de Republiek geschreven, dat zij zich in het 

openbare en private leven gedroegen als vorstinnen en prinsessen. De weelde en luister die 

deze vrouwen in het openbare Bataviase leven etaleerden, werden in dergelijke reisverslagen 

regelmatig sterk bekritiseerd.  

De Graaff hekelde bijvoorbeeld hoe de Bataviase elite, die hij schertsend de “Oost-

Indische adel” noemde, ver boven haar stand leefde en “een groten staat” voerden, in het bezit 

van een koets met twee paarden en een trein van slaafgemaakten.281 Nog erger dan deze 

pronk was het feit dat de Bataviase nouveau riche volgens de Graaff durfde te beweren in 

Nederland af te stammen van “een groot geslagt of afkomst,”282 terwijl zij in werkelijkheid 

vaak maar van bescheiden komaf waren. Dat dergelijke kritieken in de Republiek serieus 

genomen werden blijkt uit het feit dat de Heren XVII de Bataviase autoriteiten in 1647 

waarschuwden voor de “costelyckheyt in cleeden ende lyffsornamenten van gout ende silver” 

die in de koloniale samenleving zo gangbaar waren.283 

 
278 Ibidem. 

279 Cynthia Viallé, ‘“To Capture Their Favor.” On Gift-Giving by the VOC’ in: Thomas DaCosta 

Kaufmann en Michael North ed., Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia (Amsterdam 

2014) 291-320, aldaar 291. 

280 Jurrien van Goor, ‘The Dutch East India Company, Merchant and King’ in: Jurrien van Goor, 

Prelude to Colonialism. The Dutch in Asia (Hilversum 2004) 7-26, aldaar 25. 

281 De Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’, 19. 

282 Idem, 20. 

283 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 111. 
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Waarschuwingen uit de Republiek over de pompeusheid van de koloniale elite waren 

in Batavia echter aan dovemansoren gericht. Hoewel de Heren XVII de Hoge Regering in 

Batavia vanaf 1631 herhaaldelijk zouden gelasten om maatregelen te nemen tegen de 

voortwoekerende weelde in de stad, werd pas in 1680 door Gouverneur-Generaal Van 

Goens een verbod afgekondigd tegen het dragen van juwelen, parels, goud en zilver voor 

iedereen die niet tot de gezinnen van de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië 

behoorden. Ook het gebruik van koetsen werd dat jaar tijdelijk in de ban gedaan.284  

Tussen 1631 en 1680 leefde de koloniale elite van Batavia echter in grote luxe. 

Juwelen, parels, goud en zilver flatteerden in die periode niet alleen het portret van de familie 

Cnoll (zie paragraaf 2.4). Ook de portretten van andere Bataviase notabelen en hun families 

tonen een dergelijke vorm van staatsie. 

De vrouw van Jan van Riebeeck bijvoorbeeld, is in een portret uit circa 1660 

afgebeeld in vrijwel dezelfde hoedanigheid als Cornelia van Nijenrode (afbeelding 34).285 Zij 

draagt een lange zwarte jurk, met een platte witte kraag en witte manchettenen en net als 

Cornelia lijkt zij te corresponderen met De Graaffs omschrijving van Bataviase vrouwen als 

‘geparelde poppe’. Haar beide polsen, hals, hoofd en oren zijn met parels versierd. Andere 

overeenkomsten tussen Cornelia en de echtgenote van Van Riebeeck zijn de zwarte strikjes 

in hun haar, de waaier die zij vasthouden en de gouden ring met edelsteen die om een vinger 

prijkt. 

Ook de vrouw van Jacob Martensen draagt een zwarte jurk met witte platte kraag en 

een zwart kapje. Net als bij Cornelia en de vrouw van Van Riebeeck werd deze sober 

gekleurde kleding aangevuld met dubbele parelsnoeren, oorbellen en een waaier van 

vogelveren. Haar weelderige voorkomen wordt nog eens benadrukt door de luxueus geklede 

Aziatische ‘bediende’, die haar en haar echtgenoot de payung boven het hoofd houdt. 

 
284 J. A. van der Chijs ed., Nederlands-Indisch Plakaatboek, 1602-1811. Derde Deel 1678-1709 (Batavia en 

Den Haag 1886) 47-48. 

285 Dit portret vormt een paar met het portret van Jan van Riebeeck, dat in het verleden aan Coeman 

werd toegeschreven (afbeelding 19). Jan van Riebeeck is in zijn leven twee keer getrouwd geweest en 

het is onzeker welke van zijn twee vrouwen op dit portret staat afgebeeld. Mogelijk gaat het om Maria 

Quevellerius, met wie Van Riebeeck in 1648 trouwde en in de Kaapkolonie en Malakka woonde, of 

Maria Isaacks Scipio, met wie hij in 1666 in Batavia in het huwelijk trad, zie: Willem-Pieter van 

Ledden, Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in 

Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000 (Hilversum 2005) 18-27. 
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Een ander familieportret, waarin de conventionele appearance van mannen, vrouwen 

en kinderen uit de Bataviase koloniale elite fraai gepresenteerd wordt, is het groepsportret 

dat Rijcklof van Goens in 1656, gedurende zijn verlof in de Republiek bestelde bij de 

Amsterdamse portretschilder Bartholomeus van der Helst.286 Van Goens woonde en werkte 

al sinds zijn elfde levensjaar in Nederlands-Indië en was daar getrouwd met de weduwe 

Jacomina Rosegaard, die eveneens in haar tienerjaren naar de Oost gemigreerd was. Van 

Goens werd in Batavia lid van de Raad van Indië en functioneerde in 1655 als bevelhebber 

over de retourvloot naar de Republiek, waar hij in 1656 met zijn gezin arriveerde.287 De 

familie Van Goens zou zeven maanden in Nederland verblijven, alvorens een deel van het 

gezin naar Azië terugkeerde. Rijcklof zou hier nog jarenlang dienstdoen als Gouverneur van 

Ceylon en in 1678 bevorderd worden tot Gouverneur-Generaal te Batavia.  

De familie Van Goens is op Van der Helsts portret in kniestuk weergegeven, in 

eenzelfde soort setting als de andere Bataviase portretten die in dit hoofdstuk besproken zijn. 

Het gezin is gesitueerd voor een grote classicistische zuilvoet en een stenen muur, die een 

doorkijk biedt op een heuvelachtig Aziatisch landschap, waar in een baai een schip voor 

anker ligt. Van Goens staat te midden van zijn familie, frontaal naar de beschouwer gewend 

en is voorzien van attributen die refereren aan zijn status als militair bevelhebber in dienst 

van de VOC. Net als Cnoll draagt Van Goens een brede bandelier, met aan zijn heup een 

degen. Zijn Aziatische bediende draagt voor hem zijn rotan commandostaf.  

Jacomina draagt een lange zwarte jurk, met witte platte kraag, die is voorzien van een 

grote juwelen broche. Het zwarte kapje op haar hoofd is bezet met parels en ook om haar 

hals en polsen bevinden zich dubbele parelsnoeren. Beide kinderen, alsook de slaafgemaakte 

dragen kleurrijke en rijkelijk versierde kostuums. Rijcklof de Jonghe, die op het doek rechts 

naast zijn vader staat afgebeeld is met eenzelfde soort bandelier en degen afgebeeld. In 

 
286 Het originele schilderij ging in 1864 verloren bij een brand in Museum Boijmans, maar de 

voorstelling is bewaard gebleven in een aquarellen kopie door Johan Philips Koelman uit 1858; Johan 

Philip Koelman, Familieportret van Rijcklof Volckertsz van Goens (1619-1682), Gouverneur-Generaal van de 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en zijn echtgenote Jacobina Bartholomeus, met twee kinderen en een 

Javaanse bediende (kopie naar schilderij van Bartholomeus van der Helst uit 1656), 1858, dekverf en waterverf 

op papier, 27,7 x 38 cm, Museum Boijmans van Beuningen, Den Haag, inv. nr. JPK 1 (PK). 

287 Taylor, ‘Painted Ladies of the VOC’, 62. 
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tegenstelling tot zijn broertje Volckert, zou hij enkele maanden later met zijn ouders naar 

Indië mee terugreizen.288 

 

 

Afbeelding 33. Johan Philip Koelman, Familieportret van Rijcklof Volckertsz van Goens (1619-1682), 
Gouverneur-Generaal van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en zijn echtgenote Jacobina 
Bartholomeus, met twee kinderen en een Javaanse slaafgemaakte (kopie naar schilderij van Bartholomeus van 
der Helst uit 1656), 1858, dekverf en waterverf op papier, 27,7 x 38 cm, Museum Boijmans van Beuningen, Den 
Haag. 

 

Ondanks de kritische berichten over het ‘misbruik’ van weelde in de Oost, moet de 

uitzonderlijkheid van de rijkdom die in de portretten van de Bataviase vrouwen wordt 

getoond, niet worden overdreven. Vanaf de zeventiende eeuw begonnen steeds meer 

portretschilders in de Republiek aansluiting te vinden bij een meer elegante, internationale 

school ten koste van de sobere ‘Hollandse’ stijl van voor 1650.289 Nederlandse 

patriciërvrouwen in de portretten van Govert Flinck, Ferdinand Bol en Bartholomeus van 

der Helst werden regelmatig afgebeeld met dezelfde grote hoeveelheden parels, juwelen 

broches en modieuze kostuums als de ‘geparelde poppe’ van Batavia. Ook in de decennia 

 
288 Van Gent, Bartholomeus van der Helst, 261.  

289 Ekkart, ‘Het portret in de Gouden Eeuw’, 42. 
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daarvoor werd een select aantal rijke Amsterdamse patriciërsvrouwen reeds geportretteerd 

in eenzelfde soort weelde. Daaronder bevond zich bijvoorbeeld Oopjen Coppit, die in 1634 

door Rembrandt ten voeten uit werd afgebeeld in het bezit van grote hoeveelheden parels, 

edelstenen en gouden sieraden (afbeelding 35).290  

 

  

Afbeelding 34. (links) Anoniem, Portret van Maria Quevellerius (1629-64), eerste vrouw van Jan van Riebeeck, of 
diens tweede vrouw Maria Scipio, ca. 1660, olieverf op doek, 93 x 69 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 35. (rechts) Rembrandt van Rijn, Oopjen Coppit, 1634, olieverf op doek, 207,5 x 132 cm, 
Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

In de weelde die zij in de portretkunst etaleerden, onderscheidde de Bataviase elite zich maar 

weinig van de steenrijke zeventiende-eeuwse Hollandse regentenklasse. Wat deze ‘geparelde 

poppe’ door Nederlandse reizigers als Valentijn en de Graaff op zijn hoogst verweten kon 

worden, was dat zij in de koloniën ver boven hun stand leefden, door er de schijn van te 

geven “eer een Princes als een burger vrouw of dogter te wesen.”291 

Cornelia van Nijenrode en haar dochters zijn op het familieportret afgebeeld met 

kleding en sieraden die geheel in lijn zijn met de laatste mode uit de Republiek. Hoewel de 

 
290 Dudok van Heel, ‘Toen hingen er burgers als vorsten aan de muur’, 46-47. 

291 De Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’, 18. 
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waaiers die door Cornelia en Catharina worden vastgehouden op het eerste gezicht 

geïnterpreteerd zouden kunnen worden als attributen die verwijzen naar hun Japanse 

afkomst, werden waaiers in de Republiek ook regelmatig gebruikt als beeldelementen in de 

portretten van Nederlandse vrouwen.292  

De enige ‘materiële uiterlijkheden die in het front van de familie Cnoll kunnen worden 

aangeduid als ‘typisch’ voor de Nederlands-Indische samenleving, zijn de twee Aziatische 

slaafgemaakten en Hesters ivoren kistje, dat hoogstwaarschijnlijk een sirihdoos voor moet 

stellen. Mogelijk kunnen tot deze typisch ‘Aziatische’ luxegoederen ook de gebloemde 

japonnen van beide dochters worden gerekend. Deze lijken te zijn vervaardigd uit sits: 

handbeschilderde katoenen stof, die door de VOC uit Voor-Indië werd geëxporteerd en 

gewoonlijk werd versierd met kleurrijke bloemmotieven.293 

De sirihdoos op Hesters schoot was een statussymbool dat alleen in de context van 

de Nederlands-Indische samenleving een vorm van betekenis bezat. Het kauwen van sirih, 

of betelnoot, was een veelvoorkomend genotsmiddel in grote delen van Azië en het 

aanbieden van de benodigde elementen voor het betelkauwen was een essentieel onderdeel 

van veel sociale interacties. Ook in de het milieu van de Bataviase koloniale elite.294 

Bovendien werd het aanbieden van de betelnoot in de context van de Zuidoost-Aziatische 

cultuur geassocieerd met hofmakerij, verloving en het huwelijk.295  

Bijzonder is dat de witte neusdoek die Hester vastheeft, in een Europese context op 

eenzelfde soort associaties kon rekenen. In grote delen van Europa, waaronder de 

zeventiende-eeuwse Republiek, bestond de gewoonte waarbij een bruid en bruidegom elkaar 

een neusdoek schonken, als teken van liefde en trouw. Het smetteloze wit van de neusdoek 

zou volgens De Jongh, als beeldelement in de portretkunst kunnen worden opgevat als 

betrekking hebbende op de geportretteerde vrouw haar “gepretendeerde eerbaarheid.”296 Als 

we ook de twee witte schoothondjes interpreteren als symbolen voor echtelijke trouw,297 lijkt 

 
292 Van Gent, Bartholomeus van der Helst, 81. 

293 Gieneke Arnolli, ‘Sits en de mode’ in: Gieneke Arnolli ed., Sits. Katoen in bloei, sitsen uit de collective 

van het Fries Museum, tent.cat. Fries Museum, Leeuwarden (Zwolle 2017) 28-37, aldaar 29. 

294 Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 205-207 en 245-248. 

295 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-160. Volume One: The Lands below the Winds 

(New Haven en Londen 1988) 43-44. 

296 De Jongh, Portretten van echt en trouw, 110-111. 

297 Idem, 45. 
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met deze combinatie van beeldelementen een grote nadruk te worden gelegd op de 

huwbaarheid van Pieter Cnolls twee Euraziatische dochters, in een Nederlands-Indische 

context.  

3.2.3. Aristocratische pretenties 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat de Bataviase elite, in de hoedanigheid waarin 

zij zichzelf in de portretkunst presenteerden, teruggrepen op een combinatie van 

conventionele beeldelementen, afkomstig uit een pan-Europese adellijke beeldtraditie. Deze 

conventionele beeldtaal gold in de zeventiende-eeuwse Republiek als middel, waarmee 

stijging op de maatschappelijke ladder door de welvarende burgerij, bevestigd en uitgedragen 

kon worden. De koloniale elite werd in het adapteren van deze beeldtraditie sterk beïnvloedt 

door culturele tendensen, die in het sociale milieu van het zeventiende-eeuwse Amsterdamse 

burgerpatriciaat reeds tot ontwikkeling waren gekomen.  

Toch is de Bataviase elite op een iets andere manier met deze aristocratische 

beeldtraditie omgegaan. Zij lieten zich op hun geschilderde fronts portretteren in eenzelfde 

soort ‘adellijke’ setting en manner als de welvarende Hollandse burgerij, maar benadrukten in 

hun appearance hoofdzakelijk de militaire privileges die zij als etnisch Nederlandse VOC-

dienaren in de koloniën bezaten. Een dergelijk uiterlijk onderscheid tussen de Bataviase 

burgerij en de Hollandse burgerij, gold echter uitsluitend voor de mannelijke elites. De 

echtgenoten en dochters van Bataviase hoogwaardigheidsbekleders verhielden zich zeer 

nauw aan de luxueuze modeverschijnselen die onder de Hollandse burgervrouwen gangbaar 

waren en zijn in de portretkunst nagenoeg niet van hen te onderscheiden. 

In de hoedanigheid waarop de Bataviase elite zich in de portretkunst lieten afbeelden, 

werd door hen geen origineel front gecreëerd, maar werd teruggegrepen op een combinatie 

van beeldelementen die in de Noord-Nederlandse samenleving sinds de eerste decennia van 

de zeventiende eeuw werden geassocieerd met de militaire status van Nederlandse 

marineofficieren, de bestuurlijke waardigheden van de pan-Europese adel en de opwaartse 

sociale mobiliteit van de welvarende, Nederlandse burgerij.  

Door te lenen uit deze verschillende beeldtradities kon de Bataviase elite zich in de 

koloniale samenleving op een zeer distinctieve wijze representeren. De familie Cnoll lijkt zich 

in alle opzichten aan dit gevestigde ideaalbeeld te hebben willen conformeren. Toen zij zich 

in 1665 door Coeman lieten portretteren, werden zij afgebeeld in een geïdealiseerde setting, in 

dezelfde manner als hun hooggeplaatste collega’s en voorzien van dezelfde materiële 
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appearance, om zodoende aanspraak te maken op gelijkwaardig deelgenootschap in de etnisch 

Nederlandse elitegemeenschap.  

Uiterlijke aspecten in het front van de familie Cnoll, die echter niet geheel 

correspondeerden met de appearances die gebruikelijk waren in de portretkunst van de rest 

van de Bataviase koloniale elite, waren de ‘Aziatische oogopslag’ van Cornelia van Nijenrode 

en haar dochter Catharina: immateriële uiterlijk aspecten die door Goffman zouden zijn 

omschreven als fixed, of onveranderlijk.  

Om te onderzoeken in hoeverre deze fysieke gezichtskenmerken de aanspraak van 

de familie Cnoll op een gelijkwaardige etnische positie in de koloniale samenleving 

bemoeilijkten of zelfs onmogelijk maakten, zal in hoofdstuk 4 worden onderzocht, hoeveel 

belang er door de koloniale elite van Batavia werd gehecht aan dergelijke fysieke uiterlijke 

kenmerken bij het formuleren van een ‘etnisch Nederlandse’ identiteit. Daarbij zal worden 

bestudeerd hoe de Bataviase elite hun eigen groepsidentiteit vormgaf en om welke redenen 

(deels-) Aziatische vrouwen de volledige toegang tot deze groep grotendeels werd ontzegd. 

Aan de hand van Bhabha’s theorieën zal worden afgevraagd, in hoeverre de Aziatische 

gelaatstrekken van Cornelia van Nijenrode en haar dochters golden als slippage, die de 

vrouwen herkenbaar maakten als mimics, die door de etnisch Nederlandse elite gedeeltelijk in 

de eigen gemeenschap werd opgenomen, maar niet als volwaardige leden werden gezien.  
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4. De etnisch Nederlandse identiteit in Batavia 
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht hoe de etnisch Nederlandse koloniale elite van 

Batavia haar exclusieve elitegemeenschap ten opzichte van de rest van de Bataviase 

samenleving trachtte af te bakenen, door deze te formuleren aan de hand van een combinatie 

van symbolic elements. Daarbij zal de nadruk liggen op het belang dat binnen deze gemeenschap 

werd gehecht aan de vorm en kleur van de fysieke uiterlijkheden waarover leden van de eigen 

groep moesten beschikken en het belang van een ‘puur’ Nederlandse afkomst. 

 Zoals in het theoretisch kader is beschreven, stelt Schermerhorn dat etnische 

identiteiten worden afgebakend door een combinatie van kenmerkende eigenschappen, of 

symbolic elements, die van culturele, taalkundige, religieuze, genetische, geografische en uiterlijke 

aard kunnen zijn. In hoofdstukken 2 en 3 is duidelijk geworden dat Cornelia van Nijenrode 

zich in belangrijke mate conformeerde aan een groot aantal van de symbolische 

eigenschappen, die in Batavia als karakteristiek golden voor de etnisch Nederlandse identiteit. 

Zij was de Nederlandse taal machtig, opgevoed in een Nederlands weeshuis, lid van de 

gereformeerde kerk en had een christelijk huwelijk gesloten met een man van Nederlandse 

afkomst. In de hoedanigheid waarop zij door Coeman in de portretkunst werd afgebeeld, 

verhielden zij zich in vrijwel alle opzichten aan het beeld dat als ideale representatie gold van 

deze etnisch Nederlandse elitegemeenschap. 

 Ondanks het feit dat Cornelia en haar Euraziatische dochters zich klaarblijkelijk een 

groot aantal ‘etnisch Nederlandse’ symbolic elements hadden weten toe te eigenen, bleef het 

door hun fysieke, ‘Aziatische’ uiterlijk voor de gevestigde leden van de koloniale elite 

mogelijk, om deze Euraziatische vrouwen in de dagelijkse praktijk van ‘volbloed’ etnische 

Nederlandse te onderscheiden. Dergelijke onderscheidende eigenschappen, konden volgens 

de postkoloniale theorieën van Bhabha worden opgevat als slippage, die door de etnisch 

Nederlandse ‘kolonisator’ werd gehanteerd, om deze Euraziatische vrouwen slechts 

‘gedeeltelijk’ op te nemen in de eigen groep en hen als zodanig te reduceren tot een status 

van mimic.  

In paragraaf 4.1 zal worden onderzocht welke symbolic elements voor Cornelia van 

Nijenrode en haar dochters het belangrijkst waren om middels hun familieportret op te eisen, 

wilden zij met de etnisch Nederlandse elite over een gelijkwaardige status in de koloniale 

samenleving kunnen onderhandelen. In subparagraaf 4.1.2 zullen het belang van uiterlijke 

kenmerken en voorouderlijke afkomst voor gelijkwaardig deelgenootschap in deze elitegroep 

worden bestudeerd. Hiervoor zal onderzocht worden welke beeldvorming er onder de 

etnisch Nederlandse elite bestond over Euraziatische vrouwen, aan de hand waarvan kan 
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worden vastgesteld in hoeverre indicaties van (deels-)Aziatische afstamming werden 

geïnterpreteerd als bedreiging voor de exclusieve, dominante status van de Nederlandse elite 

in Batavia. Met deze gegevens kan vervolgens worden beoordeeld in hoeverre de 

Euraziatische leden van de familie Cnoll zichzelf dienden te behoeden voor het vertonen van 

slippage, die de koloniale elite in staat stelde om hen te identificeren als ‘Aziatische’ mimics.  

 Wanneer in de zeventiende-eeuwse Bataviase context wordt gesproken van ‘Aziaten’ 

of ‘gekoloniseerden’, moet worden stilgestaan bij het feit dat deze groep mensen geen etnisch 

homogeen geheel vormde, maar dat de ‘kolonisator’ zich in de praktijk bediende van grove 

generalisaties. Zoals in het theoretisch kader is geconstateerd, was de ‘gekoloniseerde groep’ 

een ideologisch construct dat door de kolonisator werd gehandhaafd om onderscheid te 

maken tussen personen die toegang hadden tot de koloniale machtshiërarchie en zij die 

hiervan werden uitgesloten op basis van hun ‘niet-witte’ status.298 Tot deze gemarginaliseerde 

groep behoorden in Batavia niet alleen de oorspronkelijke Javaanse bevolking, maar ook 

grote aantallen Aziatische bevolkingsgroepen, die uit Voor-Indië, Ceylon, China of andere 

plaatsen in de Indonesische archipel afkomstig waren.  

 Ook voor de vrouwelijke koloniale bevolking gold deze binaire constructie van witte 

‘kolonisator’ enerzijds en Aziatische ‘gekoloniseerde’ anderzijds, als middel om de dominante 

positie van de ‘witte’ vrouw en de ondergeschikte positie van de ‘zwarte’ vrouw te bevestigen. 

Hoewel beide groepen vrouwen werden uitgesloten van directe participatie in de koloniale 

machtshiërarchie, werd het vermeende onderscheid tussen de vrouwelijke kolonisator en de 

Aziatische gekoloniseerde aangewend om de witte vrouw te presenteren als de behoedster 

van de etnische ‘puurheid’ van de Europese elitegroep, terwijl de Aziatische vrouw een 

ondergeschikte plaats kreeg toegewezen en bovendien geassocieerd werd met zedeloosheid, 

onbeschaafdheid en een degeneratieve invloed op het nageslacht. 

 In Batavia werd door de koloniale regering regelmatig naar een overkoepelende 

categorie van ‘gekoloniseerde’ Aziaten verwezen met termen als ‘Swarten’,299 de ‘Inlantsche 

natien’,300 of ‘Indiaense inwoonders’.301 Ook wanneer er door de VOC wel gedifferentieerd 

werd tussen verschillende Aziatische etnische groepen, bleven zij als ‘gekoloniseerd’ 

collectief een aparte categorie vormen ten opzichte van de witte ‘kolonisator’. In de 

 
298 Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 54. 

299 Nederlands-Indisch Plakaatboek. I, 108. 

300 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 480. 

301 Nederlands-Indisch Plakaatboek. I, 419. 
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instructies voor het procederen voor de Bataviase Raad van Justitie, werd bijvoorbeeld een 

scherp onderscheid gemaakt tussen gedaagden die werden geïdentificeerd als “een eerlyck 

Nederlander ofte Europeaen” en gedaagden die tot een “Chinees, Moor, Swart ofte ander 

vyl, geringh persoon” gerekend werden.302  

 Zoals in het theoretisch kader is beschreven werd de hiërarchische relatie tussen de 

‘gekoloniseerde’ groep en de ‘kolonisator’ door de koloniale elite vaak versimpeld tot een 

machtsverhouding tussen ‘witten’ en ‘niet-witten’. Ook Bhabha onderschrijft dat mimics in 

veel gevallen door koloniale elites werden herkend op basis van het feit dat zij “almost the same 

but not white” waren.303 De zeventiende-eeuwse Bataviase situatie lijkt in belangrijke mate te 

hebben gecorrespondeerd met deze observatie. Haar- en huidskleur speelden in de stad een 

grote rol bij het differentiëren tussen de ‘gekoloniseerde’ groep en de ‘kolonisator’. Volgens 

Hendrik Niemeijer liggen voorbeelden van “zeventiende-eeuwse volkstaferelen waarin werd 

gescholden op huidskleur en gelaatsuitdrukking […] in de archieven [van Jakarta] voor het 

oprapen.”304 Niet voor niks werden de Aziaten door de koloniale elite geregeld simpelweg 

als ‘Zwarten’ omschreven.  

De Japanners lijken op het eerste gezicht een uitzonderlijke positie te hebben 

ingenomen in deze verhoudingen tussen ‘kolonisators’ en ‘gekoloniseerden’. In tegenstelling 

tot de meeste Aziatische volken, werden Japanners door zeventiende-eeuwse Europeanen 

regelmatig omschreven als een ‘wit’ volk, waardoor zij niet eenvoudig te vereenzelvigen zijn 

met de ondergeschikte positie die andere Aziatische groepen toegewezen kregen, wanneer 

door de Europese ‘kolonisator’ onderscheid werd gemaakt tussen ‘whites’ en ‘non-whites’. 

De Nederlandse beeldvorming over de Japanse inwoners van Batavia kan mogelijk 

hebben bijgedragen aan de manier waarop de etnisch Nederlandse elite dacht over de sociale 

posities van half-Japanse vrouwen als Cornelia van Nijenrode en haar deels-Japanse dochters. 

In paragraaf 4.2. zal om deze reden worden onderzocht hoe deze beeldvorming zich verhield 

ten opzichte van Nederlandse ideeën over de ‘gekoloniseerde’ Aziatische bevolking in het 

algemeen. Daarnaast zal worden behandeld in hoeverre de kenmerkende eigenschappen die 

door de Nederlandse elite met de Japanse inwoners van Batavia werden geassocieerd, 

correspondeerden met de symbolic elements die voor het afbakenen van de eigen etnisch 

Nederlandse identiteit als belangrijk golden. Aan de hand daarvan kan worden onderzocht 

 
302 Idem, 500. 

303 Bhabha, ‘Of Mimicry and Man’, 127-128. 

304 Niemeijer, Batavia, 40-41. 
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in hoeverre Cornelia’s half-Japanse afkomst wellicht in haar voordeel werkte bij het toe-

eigenen van een etnisch Nederlandse identiteit, of dat deels-Japanse vrouwen konden 

rekenen op dezelfde stereotyperende vooroordelen als de rest van de Euraziatische 

bevolking. 

4.1. De koloniale elite van Batavia 

Alvorens zal worden behandeld op welke wijze de Nederlandse elite van Batavia haar 

etnische identiteit vormgaf en beschermde, zal deze koloniale elitegroep eerst nader worden 

geïdentificeerd. In Nederlands-Indië waren gedurende de tweede helft van de zeventiende 

eeuw continu duizenden Europeanen werkzaam, die in dienst waren van de VOC. Slechts 

een fractie van dit personeel heeft zich echter daadwerkelijk tot de Nederlands-Indische 

elitegemeenschap kunnen rekenen.  

 Volgens Paulus de Roo - die in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw in Batavia 

de functie bekleedde van Boekhouder-Generaal - bestond het Europese personeel dat in 

1688 werkzaam was op de ‘Indische Comptoiren’ van de VOC uit 11.551 personen. De 

overgrote meerderheid van deze mannen, ruim 9.219 individuen, diende de Compagnie in 

de functie van soldaat of zeeman.305 Zij behoorden in de koloniale samenleving tot de lagere 

maatschappelijke kringen en waren bovendien grotendeels afkomstig van buiten de 

Republiek. Omstreeks 1660 was ruim 65% van de Compagniesoldaten uit het buitenland 

afkomstig: hoofdzakelijk uit de Duitse staten en Scandinavië.306 

 Slechts 877 personen bekleedden in 1688 posities die direct betrekking hadden tot 

het bestuur en de handel in Azië.307 Deze 877 personen bestond voor het grootste gedeelte 

uit boekhouders en assistenten (557 personen) en onderkoopmannen (190 personen), voor 

wie doorstroom naar de top van de Compagniehiërarchie theoretisch gezien mogelijk was. 

De daadwerkelijke elite bestond uit een groep mannen die door de VOC waren 

aangesteld in de hoogste rangen in de Compagniehiërarchie. In 1688 omvatte deze groep 

 
305 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 85. 

306 Idem, 81. Vanwege hun politieke en economische marginaliteit correspondeert deze groep 

grotendeels met de “poor whites,” die in de postkoloniale wetenschap worden herkend als een groep 

mensen die zich, net als de Euraziatische bevolking, in de ambivalente ‘tussenruimte’ bevonden dat 

raakvlakken vertoonde met zowel de groep van de ‘kolonisator’ als de ‘gekoloniseerde’ bevolking, zie: 

Stoler en Cooper, ‘Between Metropole and Colony’, 24-25. 

307 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 85. 
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circa 155 personen.308 Zij kregen als koopman of opperkoopman posities toegewezen in de 

Nederlands-Indische bestuurscolleges, of droegen verantwoordelijkheid voor de 

boekhouding en het handelsbeleid van de Compagnie. Hun rangen werden in 1688 aangevuld 

door nog eens 34 predikanten, die zichzelf eveneens tot de etnisch Nederlandse elitegroep 

konden rekenen.309 In 1688 vertegenwoordigden deze 189 personen 1,64% van het totaal 

aantal Europese Compagniedienaren dat in Nederlands-Indië werkzaam was. Het grootste 

gedeelte van deze ‘gequalificeerden’ leefde in Batavia, maar ook op Ceylon en op de kust van 

Coromandel waren zij vertegenwoordigd.310 Tussen Batavia en deze buitenkantoren bestond 

bovendien een groot verkeer van hoge compagniedienaren, die door de Hoge Regering 

regelmatig op nieuwe posten werden aangesteld. 

 De Compagniedienaren in Batavia werden in de stad vergezeld door enkele 

honderden Europese vrijburgers, die in de stad woonden, maar niet in dienst waren van de 

VOC. In 1674 telde Batavia 340 mannelijke vrijburgers van Europese afkomst.311 Door de 

economische politiek van de VOC konden zij zich niet aan de inter-Aziatische handel 

verrijken en velen van hen waren daarom werkzaam als herbergier, handwerksman of 

handelden in goederen die niet door de Compagnie werden gemonopoliseerd.312  

Zij drongen dan ook zelden tot de hoogste kringen van de samenleving door. Slechts 

enkele vrijburgers wisten zich door posities in stedelijke bestuurscolleges of als officieren in 

de burgerlijke schutterij onder de koloniale elite te scharen en sommigen waren voormalige 

prominente Compagniedienaren, die na hun pensioen in Batavia waren blijven wonen.  

4.1.1 Symbolic elements en slippage 

Volgens Schermerhorn vertrouwen leden van een etnische groep erop dat het etnische 

collectief waartoe zij behoren, van de rest van de samenleving kan worden onderscheiden, 

op basis van een combinatie van symbolic elements.313 Zulke ‘symbolische elementen’ omvatten 

bijvoorbeeld religieuze overtuigingen, taal, zeden, culturele gebruiken op het gebied van 

kunst, literatuur en muziek, of uiterlijke kenmerken als kleding, haardracht en huidskleur.  

 
308 Idem, 92.  

309 Ibidem. 

310 Idem, 85. 

311 Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 109. 

312 Ibidem. 

313 Schermerhorn, Comparative Ethnic Relations: in Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 101. 
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Wanneer reizigers in Azië in hun reisjournalen een poging deden om verschillende 

Aziatische volken aan een Nederlands publiek te beschrijven, deden zij dit doorgaans aan de 

hand van eenzelfde soort ‘elementen’. Toen Wouter Schoutens in zijn Aanmerkelijke voyagie 

bijvoorbeeld ‘de Javanen’ beschreef, deed hij dit aan de hand van hun “afstamming, uiterlijk 

geaardheid […] kleding, religie, huwelijk, opvoeding, eedsaflegging, woningen,” enzovoort.314 

Ook Schoutens beschrijving van de Chinese gemeenschap te Batavia begint met de 

geografische en voorouderlijke afstamming van deze bevolkingsgroep, waarna hij ingaat op 

hun zeden, kleding, eetgewoonten, woningen, muziek en huidskleur.315  

 Niet alleen de Aziatische ‘Ander’ werd door de Nederlanders aan de hand van symbolic 

elements herkend en in etnische groepen ingedeeld. Ook de Nederlandse gemeenschap zelf 

bezat in hun ogen bepaalde attributen die als kenmerkend golden voor de eigen etniciteit. De 

Nederlandse klederdracht bijvoorbeeld, was een ‘symbolisch’ attribuut waarmee de 

Nederlander zichzelf van de ‘Ander’ onderscheidde. Dit gold in het bijzonder voor leden van 

de etnisch Nederlandse elite, waarvan de mannen zich in het openbaar vertoonden met een 

breedgerande, zwarte hoed, witte kraag en schoenen en de vrouwen in een zwarte jurk, met 

platte witte kraag (afbeeldingen 8, 36, 37 en 38). Het dragen van dergelijke attributen was een 

bijzonder voorrecht, zoals bleek uit het hierboven beschreven verbod op het dragen van 

hoeden voor slaafgemaakten die de Nederlandse taal niet machtig waren.316  

Wanneer men toch de ‘Ander’ in Nederlandse kledij zag lopen, werd dit direct 

herkend als een vorm van discrepantie. Zo schreef Schouten in zijn beschrijving van de 

rouwstoet van Haesje Berckmans in 1663, dat bij die gelegenheid “de mestiezen [...] heel 

grappig de kleding van de Nederlanders na [aapten].”317 Een dergelijke opmerking toont niet 

alleen aan dat er onder de Nederlandse groep een besef bestond van symbolic elements die als 

kenmerkend golden voor de eigen etnische groep (“kleding van de Nederlanders”), maar ook 

dat er in ieder geval bij Schouten een notie van mimicry bestond: de Mestiezen die zichzelf in 

het openbaar in ‘Nederlandse’ kleding vertoonden, aapten de etnisch Nederlandse groep 

volgens Schouten letterlijk na.  

 
314 Wouter Schouten, De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten. Michael Breet en Marijke Barend-

Van Haeften ed. (Zutphen 2003) 444. 

315 Idem, 46-50. 

316 Nederlands-Indisch Plakaatboek. I, 439. 

317 Schouten, De Oost-Indische voyagie, 444; De term ‘Mesties’ was in het zeventiende-eeuwse Batavia 

een gangbare term voor personen van gemengd Europees-Aziatische afkomst, zie paragraaf 4.1.2. 
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Ondanks het feit dat de Mestiezen tijdens Berckmans’ uitvaart Nederlandse kleding 

droegen en in ieder geval gedeeltelijk van Europese afkomst waren, was Schouten in staat 

om hen als mimics te herkennen. Wellicht spraken deze personen Portugees of Maleis met 

elkaar in plaats van de Nederlandse taal, of spraken zij met een duidelijk herkenbaar accent. 

Of wellicht droegen zij hun Nederlandse kleding niet helemaal volgens de norm. Ook is het 

goed mogelijk dat de fysieke gezichtskenmerken van deze ‘Mestiezen’ door Schouten als 

slippage werden geïnterpreteerd. Hun huidskleur en gelaatstrekken correspondeerden in dat 

geval niet met Schoutens ideeën over wat voor ‘type’ mensen daadwerkelijk tot de ‘etnisch 

Nederlandse’ gemeenschap behoorde. 

 

 

Afbeelding 36. Nederlanders met hun onderscheidende kleding in een multi-etnische menigte: Wouter Schouten, 
Europeanen die naar een Indonesische man kijken en pijprokende figuren (detail van een Bataviase menigte), 
ca. 1660, inkt op papier, 29,5 x 23,2 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 



104 
 

 

Afbeelding 37. Nederlandse mannen en vrouwen met hun onderscheidende kleding in het gezelschap van twee 
Aziatische bedienden op Ceylon: Esaias Boursse, Scène met gezelschap binnen in een herberg of huiskamer 
(detail van het gezelschap), ca. 1662, inkt op papier, 14,8 x 19,6 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

In het kader van dit onderzoek is deze laatste mogelijkheid bijzonder relevant. Cornelia en 

haar dochters konden zichzelf een groot deel van de eigenschappen toe-eigenen die voor de 

etnisch Nederlandse elitegemeenschap als belangrijke symbolic elements golden. Zij waren 

gedoopt en beleden actief de Nederduytsche gereformeerde religie, spraken de Nederlandse 

taal, waren respectievelijk in het Bataviase weeshuis en het huishouden van Cnoll in de 

Nederlandse zeden en gewoonten onderwezen, betraden de openbare ruimte in de laatste 

Nederlandse mode en toonden door te zitten voor een Amsterdamse portretschilder, dat zij 

zich inlieten met Nederlandse culturele gebruiken.  

Twee symbolic elements waar zij echter niet direct beslag op konden leggen waren de 

fysieke gelaatstrekken die door de koloniale elite werden geassocieerd met de eigen, ‘etnisch 

Nederlandse’ identiteit, en afstamming van een witte, ‘Nederlandse’ moeder. Uit de 

huwelijksconflicten met Bitter weten we dat Cornelia door deze etnische Nederlandse man 

geregeld op basis van deze twee ‘gebreken’ werd uitgescholden. Hij noemde haar ‘swarte 

Duijvel’, om haar Aziatische gelaatstrekken en ‘hoerendop’, om haar buitenechtelijke, 

Mestiese achtergrond.  

In de volgende subparagraaf zal nader worden onderzocht in hoeverre huidskleur in 

de context van de zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving gold als belangrijke marker voor 
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de etnisch Nederlandse elitegroep, en wat voor beeldvorming er onder de koloniale elite 

bestond over het interetnisch huwelijk en het Euraziatische nageslacht dat daaruit 

voortkwam. Daarbij zal de nadruk in het bijzonder komen te liggen op de beeldvorming en 

ervaringen van vrouwelijke ‘Mestiezen’.  

 

 

Afbeelding 38. Een Nederlandse man in typische klederdracht met een Aziatische echtgenote of concubine op 
de vismarkt van Batavia: Andries Beeckman (toegeschreven aan), Het Kasteel Batavia gezien van kali Besar west 
met op de voorgrond de vismarkt (detail van een Euraziatische koppel), 1662, olieverf op doek, 144 x 209 cm, 
Tropenmuseum, Amsterdam. 

 

4.1.2. Mestiezen en huidskleur 

In Nederlands-Indië werd op papier een rigide onderscheid tussen verschillende etnische 

bevolkingsgroepen. Iedere inwoner van Batavia werd ingedeeld in juridische categorieën, die 

elk haar eigen rechten, plichten en maatschappelijke vooruitzichten bezaten. Deze indeling 

werd gemaakt op basis van etniciteiten, die door de Nederlandse autoriteiten in de 

samenleving werden onderscheiden en haar bevolking van bovenaf werd opgelegd. Zo 

bestond er in Batavia onder andere een Europese juridische groep, maar ook groepen 

Chinezen, Javanen, Mardijkers, Balinezen, et cetera.318  

 Zoals hierboven reeds is beschreven, werden de verschillende Aziatische groepen in 

de praktijk veelvuldig door de koloniale autoriteiten gereduceerd tot één groep van 

 
318 Niemeijer, Batavia, 400. 
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‘gekoloniseerden’, wiens collectieve relatie ten aanzien van de etnisch Nederlandse 

‘kolonisators’ gekenmerkt werd door een koloniale machtsrelatie, die in het theoretisch kader 

is omschreven als: “locked in a rigid hierarchy of difference deeply resistant to fair and equitable 

exchanges.”319 

Dat door ‘kolonisators’ onderscheid werd gemaakt tussen de eigen groep en die van 

de Aziatische ‘gekoloniseerde, betekende echter niet dat de juridisch Europese groep één 

solidaire ‘witte’ gemeenschap vormde, waar vanwege de gemeenschappelijke Europese 

afkomst een gevoel van sameness bestond. Binnen de juridisch Europese groep bestonden 

grote verschillen op basis van nationaliteit, sociale status, economische slagkracht, of het 

vrijburgerschap enerzijds en het dienstig zijn bij de Compagnie anderzijds. De etnisch 

Nederlandse koloniale elite besloeg, zoals hierboven beschreven, in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw hoogstens 2% van de Europese Compagniedienaren in heel Azië. Zij 

bestond grotendeels uit hooggeplaatste Compagniedienaren, aangevuld met predikanten en 

een handjevol prominente vrijburgers. Deze elite diende haar eigen gelederen dan ook niet 

alleen af te sluiten ten opzichte van de ‘mensen van kleur’, maar ook van ‘witte’ personen uit 

de lagere strata van de koloniale bevolking.  

 Desondanks was een witte huidskleur een belangrijk symbolic element voor de etnisch 

Nederlandse identiteit van deze elitegroep. Het belang van deze huidskleur kreeg nog een 

extra dimensie toen in de loop van de zeventiende eeuw een groep Aziaten ‘gedeeltelijke’ 

werd opgenomen in de juridische Europese gemeenschap. Zoals door postkoloniale 

theoretici als Bhabha meermaals is geponeerd, was het rigide onderscheid tussen ‘kolonisten’ 

en ‘gekoloniseerden’ in de dagelijkse realiteit niet te handhaven.320 Historici als Carla van 

Wamelen, Jean Taylor, Remco Raben en Ulbe Bosma hebben uitgebreid onderzoek gedaan 

naar interetnische huwelijkspatronen in Batavia en uitgewezen dat het in de zeventiende eeuw 

voor Europeanen met een lagere sociale status heel gebruikelijk was om met lokale, 

Aziatische en Euraziatische vrouwen in het huwelijk te treden.321 Dit als gevolg van het feit 

 
319 Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 54. 

320 Idem, 136. 

321 Van Wamelen, Family Life onder de VOC; Jean Gelman Taylor, The Social World of Batavia. European 

and Eurasian in Dutch Asia (Madison en Londen 1983); Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies. 

Aziatische en Euraziatische vrouwen die met “poor whites” in het huwelijk traden kregen de juridische 

status van ‘Europeaan’. Dit betekende dat ze in volkstellingen als ‘Europeaan’ werden opgeschreven, 
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dat het aanvoeren van Europese vrouwen door de VOC, om in Batavia met mannelijke 

Europese kolonisten in het huwelijk te treden, in 1632 was opgegeven.322 

 Onder Gouverneur-Generaal Brouwer begon de Hoge Regering vanaf de jaren 1630 

interetnische huwelijken tussen Europese soldaten en Aziatische vrouwen te stimuleren. 

Door de witte onderlaag van de bevolking toe te staan met ‘lokale’ vrouwen te trouwen was 

het voor de VOC mogelijk om in Batavia een bloeiende samenleving te stichten, zonder dat 

de etnische homogeniteit van de eigen elitegemeenschap daarbij onder druk kwam te staan. 

De etnisch Nederlandse elite zag Aziatische vrouwen hoofdzakelijk als geschikte 

huwelijkspartners voor de Europese midden- en onderklasse en bleef zichzelf gewoon van 

Nederlandse echtgenotes voorzien.323 Zo nam Brouwer zelf een Nederlandse vrouw, 

schoonzus en twee witte diensters uit de Republiek naar Batavia mee.324  

Het vervoeren van Nederlandse echtgenotes naar Batavia werd in de tweede helft 

van de zeventiende eeuw een bijzonder voorrecht dat was voorbehouden aan hooggeplaatste 

VOC-beambten. Andere Bataviase notabelen trouwden in Nederlands-Indië met de witte 

weduwes of het witte nageslacht van hun hooggeplaatste collega’s. Zij trouwden in de regel 

het liefst “zo ‘wit’ mogelijk.”325 

Op deze manier ontstond in Batavia een huwelijkspatroon, waarbij laaggeplaatste 

Europeanen met Aziaten trouwden en hooggeplaatste Compagniedienaren met etnisch 

Nederlandse vrouwen in het huwelijk traden. In de loop van de zeventiende eeuw zou 

huidskleur daardoor in de ogen van de etnisch Nederlandse elite steeds meer gaan 

corresponderen met klassenverschil.326 Geen van de echtgenotes van de vijftien 

Gouverneurs-Generaal die in de zeventiende eeuw in Batavia dienden, bezat bijvoorbeeld 

maar een druppel Aziatisch bloed (zie bijlage 1). 

 Niet alleen onderzoek naar Bataviase huwelijkspatronen geven een beeld van de 

voorkeur van de etnisch Nederlandse elite voor witte vrouwen. Uit de zeventiende-eeuwse 

reisliteratuur kan worden opgemaakt in wat voor termen de ‘degeneratie’ van de etnisch 

 
maar niet dat zij dezelfde privileges ontvingen als de witte vrouwen die onderdeel uitmaakten van de 

etnisch Nederlandse elitegroep (zie blz. 23). 

322 Taylor, The Social World of Batavia, 14. 

323 Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 62. 

324 Taylor, The Social World of Batavia, 14. 

325 Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 62. 

326 Idem, 35. 
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Nederlandse groep en het belang van een witte huidskleur werden opgevat. Gradaties van 

‘blankheid’ bij kinderen die voortkwamen uit verbintenissen tussen Nederlanders en Aziaten 

vormden daarbij een essentieel onderdeel.  

De Graaff beschrijft bijvoorbeeld hoe “kinderen, die van een Hollandse vader, en een 

Swarte moeder zijn voortgekomen,” ‘Mistiesen’ worden genoemd en ook wel de naam “bonten 

adel” of “ongebleekt dongris” krijgen, omdat zij “niet regt blank, en ook niet geheel zwart, 

maar muysvaal, en sommige wat blanker zijn.”327 De kinderen die uit Nederlandse en Mistiese 

relaties voortkwamen werden door De Graaff aangeduid als ‘Kastise’ en kwamen slechts “in 

de naaste graat aan de Hollandse vrouwen.”328 

Valentijn beschrijft het nageslacht uit interetnische verbintenissen en hun 

huidskleuren als volgt: “De eerste afzetsels van een hollandschen vader en een zwarte moeder 

noemt men Mixtisen, zijnde vaal en sommige al vrij bruin van kleur.” Wanneer deze 

‘Mixtisen’ met Hollanders kinderen kregen, verwekten zij ‘Poestiçen’ en vervolgens 

‘Castiçen’, die “bijna net zoo blank, als een Hollander zijn.”329 Volgens Valentijn kon men de 

kinderen van Hollanders en Castiçen “weer onder de Hollandsche” rekenen.330  

Cornelis de Bruin schreef op zijn beurt dat personen die voortkwamen uit relaties 

tussen Mestiezen en Hollanders ‘Kastietsen’ werden genoemd, die “nader aen de blanke 

komen.” Een verbintenis tussen een ‘Kastiets’ en een Hollander bracht volgens De Bruin 

‘Poestietsen’ voort, “die nogh nader komen,” en die op hun buurt met een Hollander 

‘Cristietsen’ voortbrachten die nog maar “weinig in koleur van de onzen verschillen.”331 

Volgens deze laatste interpretatie was dus zelfs na vier generaties nog sprake van een 

Euraziatische status.332  

 

 
327 De Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’, 13. 

328 Ibidem. 

329 François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische 

lijsten, enz. Tweede Deel. S. Keijzer ed. (Den Haag 1856) 272. 

330 Ibidem. 

331 Cornelis de Bruin, Reizen over Moskovie, door Persie en Indië (Amsterdam 1711) 393. 

332 De termen ‘Mesties’ en ‘Kasties’ zijn ontleend aan de Portugese koloniale samenleving: mestiço, van 

het Latijnse woord mixticius, hetgeen ‘gemengd’ betekend; castiço, van het woord casta, hetgeen 

‘afstamming’ betekend; De term ‘Poesties’ komt mogelijk van het Portugese postiço, hetgeen ‘onecht’ 

betekend, zie: F. P. H. Prick van Wely, Neerlands taal in’t verre Oosten (Semarang en Soerabaia 1906) 

118-119. 
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(Voor)ouders Kinderen volgens 

De Graaff (1701)333 

Kinderen volgens 

Valentijn (1724)334 

Kinderen volgens 

De Bruin (1711)335 

Hollandse vader en 

‘zwarte’ moeder 

Mesties Mesties Mesties 

Hollandse vader en 

‘zwarte’ grootmoeder 

Kasties Poesties Kasties 

Hollandse vader en 

‘zwarte’ 

overgrootmoeder 

Hollands Kasties Poesties 

Hollandse vader en 

‘zwarte’ 

betovergrootmoeder 

- Hollands Cristiets 

Hollandse vader en 

‘zwarte’ oudmoeder 

- - Hollands 

Tabel 1. Interetnische (voor)ouders en hun nageslacht, aan de hand van de reisverslagen van Nicolaus de 
Graaff, François Valentijn en Cornelis de Bruin. 

 

Zeventiende-eeuwse Nederlandse verhandelingen over Mestiese vrouwen gingen steevast 

gepaard met beschrijvingen over hun zedeloosheid, luiheid, brutaliteit, wellustigheid en 

bovenal de destructieve invloed die zij uitoefenden op de opvoeding van het nageslacht. De 

Aziaten en Euraziaten werden er voortdurend van beticht de opvoeding van hun kroost 

liever aan slaafgemaakten over te laten, hetgeen desastreuze gevolgen had.336 Gerard 

Demmer, die zitting had in de Raad van Indië, schreef in 1651 aan de Heren XVII dat 

kinderen van ‘d’ Inlantse moeders’, talloze kwade eigenschappen overerfden en gedoemd 

waren tot een “vuijl ende oneerlijcke leven.”337  

 
333 De Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’, 13. De Graaff was tussen 1639 en 1687 bij gelegenheid in 

Nederlands-Indië. 

334 Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indien. II, 272. Valentijn was tussen 1685 en 1713 bij gelegenheid in 

Nederlands-Indië. 

335 De Bruin, Reizen over Moskovie, door Persie en Indië, 393. De Bruin was tussen 1705 en 1708 in 

Nederlands-Indië. 

336 Marijke Barend-van Haeften, Oost-Indië Gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst 

van de VOC (Zutphen 1992) 136. 

337 NA, VOC, inv. nr. 1175: Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de 

kamer Amsterdam, 1614-1794, eerste boek 1651, 20 januari 1651, fol. 200 r-v. 
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De angst voor interetnische voortplanting was een van de voornaamste redenen om 

de migratie van Aziaten naar de Republiek te verbieden. Het verbod op het vervoer van 

slaafgemaakten naar de Republiek berustte gedeeltelijk op het feit dat migratie van Aziaten 

werd beschouwd als “schadelijk voor de republycq in Nederlandt in’t reguard der 

‘voortteelinge’.”338 Het meenemen van Aziatische en Euraziatische vrouwen naar de 

Republiek was verboden, ongeacht of zij een juridisch Europese status bezaten of niet, “op 

dat het nederlants bloet daerdoor niet en werde gemenght ende [’t vaderlant] met veel 

mesticen vervult.”339 Een plakkaat uit 1649 laat duidelijk zien dat onder de “inlandsche 

vrouwen” voor wie dit verbod gold, ook de “mixtisen” werden gerekend.340  

Hoewel voor Aziaten en Euraziaten die onderdeel uitmaakten van elitegezinnen soms 

uitzonderingen werden gemaakt, leert de praktijk dat ook notabelen van mening waren dat 

er voor hun ‘Mestiese’ nageslacht geen plaats was in de Republiek. Toen Directeur-Generaal 

François Caron in 1650 door de Heren XVII naar de Republiek werd teruggeroepen, nam 

hij de dochters die hij bij zijn etnisch Nederlandse vrouw Constantia Boudaen had verwekt 

naar het vaderland mee. Zijn Euraziatische dochters, uit een voormalige relatie met een 

Japanse vrouw, werden door hem echter in Batavia achtergelaten. Zij waren voorbestemd 

om in de koloniale samenleving met Europese mannen te huwen.341  

Etnografische afbeeldingen van Mestiese vrouwen die door reizigers uit Europa in 

Nederlands-Indië werden gemaakt, tonen vrouwen waaraan maar weinig ‘Europees’ te 

ontdekken valt. Zij dragen in deze illustraties steevast kledingstukken die met de ‘Swarte’ 

bevolkingsgroepen geassocieerd werden: een loshangende (vaak doorschijnende) bayu, een 

sarong met felgekleurde patronen, het haar in een knotje en hun voeten gestoken in sandalen. 

In vergelijking met afbeeldingen van Aziatische vrouwen is hun huidskleur vaak van een 

lichtere kleur bruin en werden zij uitgedost met kralensnoeren, die om hun halzen en polsen 

dienden als surrogaten voor parels. De witte neusdoeken waarmee zij geregeld werden 

 
338 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 109. 

339 ‘Documenten’ in: F. De Haan, Oud Batavia. Platen Album (Batavia 1923) x.  

340 Nederlands-Indisch Plakaatboek. II, 134. 

341 Taylor, The Social World of Batavia, 14. 
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afgebeeld, verwijzen wellicht naar hun rol als begeerde bruiden voor de Europese 

middenstand in de koloniale samenleving (afbeeldingen 39 en 40).342  

De Duitse soldaat en schilder Caspar Schmalkalden vatte de beeldvorming omtrent 

de ‘Mestiezin’ bondig samen in een kort versje, dat hij verbond aan een van zijn illustraties 

van een Euraziatische vrouw:343 

 

“Sucht iemand mein geschlecht, der müh sich ümbzuschawen 

Nach einem Weißen Mann und einer schwartzen frawen. 

Macann Syri pinang, und wenn ich Mannbar bin. 

So fragt mich mehren theils ein Niederländer hin.”344 

 

De manier waarop er in de Nederlands-Indische samenleving met Aziatische en 

Euraziatische vrouwen werd omgegaan, verraad de ‘ambivalente’ aard van deze koloniale 

maatschappij. Aan de ene kant bestond er een grote afkeer tegenover de Aziatische vrouw. 

Interetnische relaties konden immers leiden tot etnische degeneratie, decadentie en waren 

een aantasting van de exclusiviteit van de witte koloniale elitegroep. Aan de andere kant 

bezaten de lokale vrouwen ook een grote aantrekkingskracht, die zich niet alleen uitte in de 

rol die zij kwamen te spelen als echtgenotes voor de Europese midden- en onderklasse, maar 

ook als concubines die relaties onderhielden met Nederlanders uit alle lagen van de 

maatschappij.345  

De Aziatische vestigingen van de Compagnie golden voor vele Europeanen als 

plaatsen “where colonizing men could indulge their sexual fantasies.”346 We hebben reeds gezien dat 

dit in Hirado voor een groot aantal hooggeplaatste Compagniedienaren gold. Het was hier 

 
342 Vergelijk bijvoorbeeld ook de (Eur)aziatische vrouw die staat afgebeeld op: Anoniem, Hollandse 

koopman met twee tot slaaf gemaakte mannen in heuvellandschap, 1700-1725, olieverf op doek 48 x 57,2 cm, 

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-4988. 

343 Caspar Schmalkalden, Eine Masticin, 1647, waterverf op papier, in: Caspar Schmalkalden, West- und 

Ost-Indianische Reisebeschreibung, Forschungsbibliothek, Gotha, Chart B 533, fol. 227r. 

344 Mary Somers Heidhues, ‘An Early Traveler’s Compendium: Caspar Schmalkalden ‘s Images of 

Asia’, Archipel 70 (2005) 145-184, aldaar 167. Vrij vertaald: “Zoekt iemand mijn voorouders, zoek dan 

naar een witte man en een zwarte vrouw. Ik kauw betelnoot en als ik huwbaar ben, vraagt er meestal 

een Nederlander naar mij.” 

345 Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 376. 

346 Stoler en Cooper, ‘Between Metropole and Colony’, 5. 
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voor opperkoopman Cornelis van Nijenrode mogelijk om polygame en buitenechtelijke 

relaties te onderhouden met lokale concubines, hetgeen resulteerde in de geboortes van 

Cornelia en Hester. Ondertussen moesten diezelfde ‘gequalificeerden’ ervoor waken dat 

zulke seksuele escapades niet leidden tot de angstbeelden die hierboven beschreven zijn: “A 

proliferating mixed-race population that compromised their claims to superiority and thus the legitimacy of 

white rule.”347 

Euraziatische vrouwen als Cornelia en haar dochters waren de producten van deze 

‘ambivalente’ koloniale situatie. De koloniale overheid nam het op zich om de 

buitenechtelijke, ‘Mestiese’ dochters van Cornelis van Nijenrode in het Bataviase weeshuis 

op te voeden en hen tot op zekere hoogte deelgenoot te maken van de Nederlandse cultuur, 

opdat zij op latere leeftijd met Europeanen uit de onder- of middenklasse konden trouwen. 

In zekere zin is dit ook gebeurd. Hester van Nijenrode, trouwde achtereenvolgens met een 

Engelse soldaat en vervolgens een Nederlandse vrijburger. Ook Cornelia stapte in het 

huwelijk met een man die op dat moment nog niet daadwerkelijk tot de Bataviase elite 

behoorde. Zij zou pas tot de kringen van de elite toetreden, na Pieters bevorderingen in de 

Compagniehiërarchie.  

Cornelia kreeg geleidelijk toegang tot een etnisch Nederlandse gemeenschap, waar 

grote waarde werd gehecht aan een combinatie van symbolic elements, die zij zich op dat 

moment niet allemaal kon toe-eigenen. Zodoende kan zij worden omschreven als een mimic, 

die de etnisch Nederlandse elite op allerlei terreinen ‘nabootste’, maar op andere vlakken 

vanwege haar afkomst toch slippage vertoonde. Wanneer het de etnisch Nederlandse elite 

uitkwam, kon deze slippage - in de vorm van haar Aziatische gelaat of ‘Mestiese’ afkomst –

eventueel tegen haar gebruikt worden.  

 De meeste Aziatische en Euraziatische vrouwen die in het huwelijk traden met 

Europese mannen, of uit deze huwelijken voortkwamen, werden door de koloniale 

autoriteiten slechts tot op zekere hoogte deelgenoot gemaakt van de Europese cultuur. Als 

belangrijkst golden daarbij enkele elementen die hoofdzakelijk golden als markers van 

loyaliteit aan het Compagniebestuur: de Nederlandse taal en de gereformeerde religie. Zij 

bezaten daarmee echter niet voldoende middelen om actief tegen de status van mimic in verzet 

te komen.  

 

 

 
347 Ibidem. 
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Afbeelding 39. (links) Anoniem (naar Andries Beeckman), Mestiezin, ca. 1675 – ca. 1725, waterverf op papier, 32 
x 20 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

Afbeelding 40. (rechts) Hendrik Causé, Portret van een vrouw van gemengde etnische afkomst, 1663-1699, 
gravure, 29,8 x 18 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

Cornelia daarentegen, kon zich door haar rijkdom en de uitzonderlijke status van haar man 

privileges permitteren die normaliter waren voorbehouden aan de hoogstgeplaatste leden van 

de koloniale elite. Zij reed rond in een koets, kon zich de kostbare kleding en de attributen 

van de Nederlandse elite veroorloven en werd met haar familie door een Amsterdamse 

schilder vereeuwigd in dezelfde hoedanigheid als etnisch Nederlandse vrouwen. Cornelia en 

haar dochters leefden zodoende in de ambivalente ‘tussenruimte’, waar de wereld van de 

‘kolonisator’ en ‘gekoloniseerde’ elkaar overlapten en waar de gevestigde koloniale elite 

voortdurend op haar hoede moest zijn voor personen die de koloniale machtsverhoudingen 

in gevaar brachten, door de koloniale elite succesvol te imiteren.  
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In hoofdstuk 5 zal worden onderzocht hoe de familie Cnoll de portretkunst heeft 

kunnen benutten om met de etnisch Nederlandse elite over de etnische identiteit van de 

Euraziatische gezinsleden te onderhandelen. In de volgende paragraaf zal op basis van de 

Nederlandse beeldvorming over Japanse vrouwen worden bestudeerd in hoeverre Cornelia’s 

half-Japanse afkomst dit onderhandelingsproces mogelijk heeft kunnen beïnvloeden.  

4.2. Beeldvorming over de Japanners 

Mestiezen werden in de zeventiende eeuw gewoonlijk beschreven als het nageslacht van een 

Nederlandse man en een ‘zwarte’ moeder. Met de term ‘Zwarten’ konden allerlei groepen 

mensen worden begrepen die door de Nederlanders simpelweg als ‘niet-wit’ werden gezien. 

Daaronder vielen bijvoorbeeld de inwoners van Voor-Indië, Ceylon, Taiwan, Maleisië en de 

Indonesische Archipel. Er bestond echter ook een handjevol Aziatische volken die door de 

Europeanen regelmatig als ‘wit’ werden omschreven. Dit gold in het bijzonder voor de 

inwoners van China, Tonkin348 en Japan. 

 In een koloniale context zijn deze ‘witte’ Aziatische volken moeilijk onder te brengen 

in de door de kolonisator geconstrueerde dichotomie van ‘wit’ tegenover ‘niet-wit’. De ‘witte’ 

huidskleur van deze groepen Aziaten betekende namelijk niet dat zij in de koloniale 

samenleving zomaar ontsnapten aan de status van ‘gekoloniseerde’.  

De Chinezen, die in het zeventiende-eeuwse Batavia in grote getalen aanwezig waren, 

werden ondanks hun relatief witte huidskleur toch op basis van hun etniciteit gediscrimineerd 

en maatschappelijk gesegregeerd. Hoewel zij van de VOC in Batavia een bijzonder hoge mate 

van handelsvrijheid ontvingen, waren zij onderhevig aan een repressief belastingsysteem en 

strenge identificatieplicht.349 Chinese mannen kregen in de Bataviase samenleving geen 

toegang tot de hoogste politieke en juridische machtsposities en waren ondanks hun 

voorspoedige handelspositie zeer afhankelijk van de Hoge Regering en andere 

bestuurscolleges die door de etnisch Nederlandse koloniale elite werden gedomineerd.350 

Chinese vrouwen drongen op hun beurt zelden tot de etnisch Nederlandse elitegroep door.351 

 
348 Het koninkrijk Tonkin, in het noorden van het huidige Vietnam. 

349 Niemeijer, Batavia, 69-70. 

350 Idem, 70. 

351 Chinese vrouwen lijken in Batavia slechts in zeer kleine aantallen aanwezig te zijn geweest. De 

meeste Chinese mannen trouwden met vrouwen afkomstig uit de Indonesische archipel. In het 

bijzonder met vrijgemaakte Balinezen, zie: Blussé, Strange Company, 81.  
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 De Japanse gemeenschap die Batavia bewoonde wordt in de archieven van de VOC 

minder expliciet benoemd dan de Chinezen. Zij waren in de stad in veel kleinere aantallen 

aanwezig en lijken zeer spoedig in andere bevolkingsgroepen te zijn opgegaan: waaronder die 

van de etnische Nederlanders. Zoals in voorgaande hoofdstukken reeds is beschreven, had 

een aantal hooggeplaatste VOC-dienaren Japanse echtgenotes of concubines, waaruit half-

Japanse kinderen voortkwamen. Geen andere Aziatische etnische groep lijkt zich zo sterk 

met de ‘kolonisator’ te hebben verbonden.  

 In de volgende subparagrafen zal stil worden gestaan bij de beeldvorming van de 

Nederlandse elite over het Japanse volk. Daarbij zal worden nagegaan in hoeverre het beeld 

over deze etnische groep afweek van de stereotype wijze waarop de Nederlandse elite van 

Batavia de ‘zwarte’ Aziatische bevolking bekeek en behandelde. Zodoende kan worden 

onderzocht in hoeverre Euraziaten van deels-Japanse afkomst, zoals Cornelia en haar 

dochters, zich wellicht op een andere manier ten opzichte van de etnisch Nederlandse 

koloniale elite verhielden dan ‘Mestiezen’ van een duidelijk ‘zwarte’ Aziatische moeder.  

4.2.1. Van ‘blank’ naar ‘geelachtigh’ 

De Portugezen, die als eerste Europeanen op grote schaal Aziatische koloniën stichtten, 

onderhielden sinds 1543 handelsrelaties met Japan en waren van meet af aan zeer van de 

inwoners van dit eilandenrijk onder de indruk. De Japanners werden gezien als een 

hoogontwikkeld volk, met een complex sociaal en politiek systeem, keurige manieren en een 

verfijnde materiële cultuur. Zij werden door de Jezuïeten aan de top van de etnische 

hiërarchie geplaatst en Franciscus Xaverius beschouwde hen als “the best race yet discovered and 

I do not think you will find their match among the pagan nations.”352  

Op sommige terreinen werden zij als gelijken van de Europeanen beschouwd of soms 

zelfs als hun meerderen. Zo gaf Rodrigo de Vivero y Velasco, Gouverneur van de Filippijnen, 

toe dat de tuinen van de Spaanse Koning te Aranjuez in het niet vielen bij de tuinen die door 

Japanse aristocraten werden aangelegd.353 Bovendien werden de Japanners beschouwd als 

een krijgslustig volk, die de Europeanen in wapenkunde, militaire organisatie en technologie 

 
352 Michael Cooper ed., They Came to Japan. An Anthology of European Reports on Japan, 1543-1640 

(Londen 1965) 60. 

353 Idem, 342.  
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overtroffen.354 De Portugezen en Spanjaarden, die in alle werelddelen als conquistadores hun 

gang konden gaan, konden zich in Japan niet anders dan nederig opstellen.355 

De Iberiërs omschreven de Japanse bevolking steevast als ‘wit’.356 Een witte 

huidskleur werd door de Europeanen in de zestiende eeuw dan ook geassocieerd met een 

hoog beschavingsniveau.357 Daar lag een eurocentrisch gedachtegoed aan ten grondslag en 

het idee dat de witte huidskleur de oorspronkelijke menselijke huidskleur was, beginnende 

bij Adam en Eva. Donkerdere huidskleuren waren pas later in de menselijke geschiedenis 

ontstaan en werden begrepen als een negatieve ontwikkeling.358  

Nederlanders die in de late zestiende eeuw in dienst waren bij de Estado da Índia, 

hielden er dezelfde meningen over de Japanners op na als de Iberiërs. Van Linschoten zag 

de Japanners niet alleen als een hoogontwikkeld volk, maar zag hen in de tweede helft van 

de zestiende eeuw ook als superieur ten opzichte van andere Aziatische volken door hun 

snelle acceptatie van het christendom.359 Toen de Republiek vanaf 1600 zelf in contact kwam 

met het Japanse Keizerrijk observeerden de Nederlanders dezelfde verheven eigenschappen. 

Zij hadden in Japan met een land te maken dat in hun ogen in veel opzichten hun gelijke was 

en dat niet met harde hand de wil van de Compagnie opgelegd kon worden. Niet zelden 

zouden Nederlandse gezantschappen zich diep voor de shōgun vernederen, om van de 

lucratieve handel met dit land te mogen blijven profiteren. 

Berichten uit Hirado creëerden in Batavia een haast mythisch beeld van het Japanse 

Rijk, waar “de Japanse Keizer een schitterend hof [houdt], dat die van alle Europese vorsten 

in wereldse pracht en praal overtreft,” aldus Wouter Schouten.360 Nederlandse Japankenners, 

zoals François Caron en Arnoldus Montanus deden bovendien verslag van een 

karaktereigenschap waarmee de Japanse vrouwen zich in hun optiek sterk van andere 

 
354 Rotem Kowner, From White to Yellow. The Japanese in European Racial Thought, 1300-1735 (Montreal 

2014) 119. 

355 Idem, 110. 

356 Cooper ed., They Came to Japan, 38-39.  

357 Kowner, From White to Yellow, 131. 

358 Idem, 131 en 139-140. 

359 Idem, 137. 

360 Schouten, De Oost-Indische voyagie, 337. 
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Aziatische vrouwen onderscheidden: zij waren doordrongen van een code van kuisheid en 

gehoorzaamheid.361  

De Nederlandse beeldvorming over de Japanners begon in de tweede helft van de 

zeventiende echter langzaam te veranderen. De Portugese invloed in de Aziatische wateren 

nam in die periode steeds meer af en de VOC maakte haar hoogtijdagen mee. In Zuidoost-

Azië boekte de Compagnie een groot aantal overwinningen, terwijl in de tussentijd de 

Bataviase samenleving onstuimig groeide. De koloniale elite begon zich in die samenleving 

bovendien steeds zelfverzekerder op te stellen. Alle hoop op de ontwikkeling van een etnisch 

Nederlandse vestigingskolonie in Batavia was in die periode opgegeven en de Europeanen 

werden in de stad in toenemende mate afhankelijk van een grote multi-etnische onder- en 

middenklasse, bestaande uit Mardijkers, Chinezen en verschillende groepen Indonesiërs. 

Onder deze omstandigheden werden de etnische verschillen tussen de Nederlandse elite en 

de koloniale massa drastisch aangescherpt.362 

Ook ten opzichte van de Japanners vond geleidelijk een verschuiving in de 

‘etnografische’ retoriek plaats. In plaats van een sterke nadruk te leggen op de gelijkenissen 

tussen Japanners en Europeanen, werd steeds vaker een focus gelegd op de uiterlijke 

verschillen tussen de twee volken (afbeelding 41).363 Vanaf 1640 werden de Japanners zelden 

nog in de Nederlandse reisliteratuur als ‘wit’ omschreven en in 1669 publiceerde Arnoldus 

Montanus zijn Gedenkwaerdige Gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy in ’t Vereenigd 

Nederland, aan den Kaisaren van Japan, waarin hij over de Japanner schreef: “[Zij] zyn blank ten 

opzichte van de andere Oost-Indianen; doch in vergelyking met d’Europeers geelachtigh, 

zonder levendige verve […] met ingedrukte neuzen en klein van oogen, bezonder de 

vrouwen.”364 

 

 
361 Peter Rietbergen, Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799 (Amsterdam 2003) 121-122. 

362 Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 37. 

363 Kowner, From White to Yellow, 212-217. 

364 Arnoldus Montanus, Gedenkwaerdige Gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy in ’t Vereenigd 

Nederland, aan den Kaisaren van Japan (Moers 1669) 57. 
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Afbeelding 41. Arnoldus Montanus, Een Japanse vrouw, 1669, gravure, Bibliothek Deutches Museum, 
München. 

 

Dit groeiend besef van etnische differentiatie ging gepaard met de veranderende politieke 

verhoudingen tussen de Republiek en het Keizerrijk. Nederlandse handelaren waren in 1641 

door de Japanners beroofd van de hoge mate van vrijheid die zij in Hirado bezaten en naar 

het eilandje Dejima overgeplaatst, waar hun bewegingsruimte drastisch werd ingeperkt.365 De 

Japanse christenvervolgingen hadden de christelijke religie overal in het land ondertussen zo 

goed als uitgeroeid en de Japanners werden door de Nederlanders in toenemende mate 

gekenmerkt als “onbeschaafde dienaren van afgoden en de duivel.”366 Verslagen over Japan, 

geschreven door VOC-dienaren die op Dejima gestationeerd waren, tonen regelmatig 

gevoelens van grote frustratie ten aanzien van hun gastheren. Engelbert Kaempfer maakte 

zich op het “kleyn eyland, veel liever mocht ik zeggen, gevangenis,” zeer boos over het 

 
365 Kowner, From White to Yellow, 240. 

366 Schouten, De Oost-Indische voyagie, 340. 
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“misselyk en onrechtvaardig beleedigend gedrage dezer trotse ongeloovigen jegens ons.”367 

Zelfs het uitspreken van Christus’ naam was er verboden.368 

Geleidelijk veranderde onder de Nederlanders ook het beeld van de Japanse vrouw. 

Niet langer kwamen de Compagniedienaren in Japan in aanraking met de echtgenotes van 

de Japanse elite, die gekenmerkt werden door hun kuise en gehoorzame voorkomen. Op 

Dejima werden geen andere vrouwen toegestaan dan het handjevol prostituees dat ’s avonds 

uit de rosse buurt van Nagasaki arriveerde.369 Ook op de jaarlijkse hofreis naar Edo was het 

aantal vrouwen dat zichzelf langs de weg aan voorbijgangers aanbood volgens Kaempfer erg 

opvallend.370 De Japanse vrouw zou net als andere Aziaten steeds meer worden geassocieerd 

met seksuele zedenloosheid.  

Zodoende kwam de beeldvorming over de Japanner toch steeds meer in het 

verlengde te liggen van het stereotype beeld over de ‘zwarte’ Aziaten, zoals beschreven in 

paragraaf 4.1.2 Met de transformatie van een ‘blank’ naar een ‘geelachtigh’ uiterlijk kwam de 

Japanner in allerlei opzichten dichter bij de rest van de Aziatische bevolking te staan. Zo 

beschreef Wouter Schouten in zijn reisverslag enkele bijzondere overeenkomsten tussen het 

Japanse volk en de ‘zwarte’ Javaanse bevolking. De inwoners van Java hadden wellicht een 

donkerdere huidskleur dan de Japanners, maar hun fysieke gezichtskenmerken werden door 

Schouten op eenzelfde manier gekarakteriseerd. Ook de Javanen beschikten over: “platte 

neuzen, grote oogleden en kleine ogen” (afbeeldingen 42 en 43).371 Bovendien deelden de 

Japanners en de Javanen volgens Schouten eenzelfde geografische en voorouderlijke 

oorsprong: een symbolic element dat volgens Schermerhorn aan de basis staat van iedere 

etnische identiteit.372 

Zowel de Javanen als de Japanners waren volgens Schouten van oorsprong Chinezen, 

die in een ver verleden van het Chinese vasteland waren verdreven. Over de Javanen schrijft 

hij: “De tartaar van China heeft vroeger een groot aantal van hen het land uitgezet en als 

 
367 Rietbergen, Japan verwoord, 217. 

368 Ibidem. 

369 F. Vos, Van Keurslijfjes en Keesjes, Bosschieters en Lijfschutten: onze voorouders in Japan en Korea en het begin 

der Japanse en Koreaanse studiën in Nederland (Leiden 1980) 6-7. 

370 Rietbergen, Japan verwoord, 230-231. 

371 Schouten, De Oost-Indische voyagie, 444. 

372 Schermerhorn, Comparative Ethnic Relations: in Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 101. 
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rampzalige ballingen vestigden zij zich op dit prachtig en vruchtbaar eiland Java.”373 Over de 

genese van het Japanse volk schrijft hij eveneens dat “de Japanners eeuwen geleden door de 

Chinezen als ballingen uit China zijn verdreven.”374  

Door de verschuivende beeldvorming over de Japanse bevolking - van een ‘witte’ 

beschaving die nagenoeg de gelijke was van de Europese, naar een ‘geelachtigh’ volk dat 

nauw verwant was aan de ‘zwarte’ Aziaten - werd het voor de etnisch Nederlandse koloniale 

elite in de loop van de zeventiende eeuw toch mogelijk om dit volk in te passen in een 

koloniale machtsstructuur, gebaseerd op de relatie tussen een dominante ‘witte’ 

bevolkingsgroep en een ondergeschikte ‘niet-witte’ bevolkingsgroep.  

4.2.2. De Japanners in Batavia 

Al met al kan de Nederlandse beeldvorming over de Japanner worden omschreven als zeer 

ambivalent. Hoewel er grote bewondering voor het Japanse Keizerrijk en haar inwoners 

bestond, waren er zeker ook gevoelens van afkeer tegen dit trotse, ‘heidense’ volk. Zij waren 

in de ogen van de Nederlandse elite wellicht relatief wit, maar tegelijkertijd toch nauw 

verwant aan andere Aziatische volken, als de Chinezen en de ‘zwarte’ Javanen.  

In hoeverre had deze ambivalente beeldvorming echter effect op de hoedanigheid 

waarop Japanse gemeenschap van Batavia door hun Nederlandse stadsgenoten werden 

beschouwd? In de literatuur wordt doorgaans gesproken van een zeer snelle integratie van 

de Bataviase Japanners in de Nederlandse en Mardijkse bevolkingsgroepen.375 De Japanners 

die ten gevolge van de christenvervolgingen naar Batavia waren uitgeweken waren immers 

per definitie deelgenoten in de Christelijke religie. In sommige gevallen konden 

gereformeerde ‘volbloed’ Japanners zeer hoog in de burgerlijke samenleving terechtkomen. 

Simon Simonsz. van der Heijden van Firando, werd bijvoorbeeld niet alleen koopman in 

dienst van de Compagnie, maar ook weesmeester en ouderling in de Bataviase Kerkenraad.376 

Daarnaast onderhielden sommige Japanse vrouwen wettige en onwettige relaties met etnisch 

Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, waardoor zij tot op zekere hoogte in de 

elitegemeenschap konden werden opgenomen. 

 
373 Schouten, De Oost-Indische voyagie, 444. Met ‘de tartaar’ worden de Mongoolse Keizers van China 

bedoeld die het land ten tijde van de Yuan-dynastie (1279-1368) regeerden. 

374 Idem, 337. 

375 Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 111-112. 

376 De Haan, Oud Batavia. Eerste Deel, 485-487.  
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In zowel het etnische beleid van de Bataviase regering als de etnografische werken 

van etnisch Nederlandse kunstenaars en schrijvers werden ‘volbloed’ Japanners echter 

steevast tot de Aziatische ‘Ander’ gerekend. Zo gold de ‘Japanse christen’ als één van de 38 

gestereotypeerde Aziatische personages die door Andries Beeckman werd opgenomen in een 

bundel van etnografische portretten, die was bedoeld om een Europees publiek kennis te 

laten maken met de verschillende groepen ‘exotische’ mensen die Batavia bevolkten. De 

gezichtskenmerken waarmee Beeckman de Japanners en Javanen afbeeldde waren, op de 

huidskleur na, vrijwel identiek (afbeeldingen 42 en 43).377  

 

    

Afbeelding 42. (links) Andries Beeckman, Japanse christen te Batavia, 1658-1664, waterverf op papier, 36,5 x 24 
cm, Bibliothèque nationale de France, Parijs. 

Afbeelding 43. (rechts) Andries Beeckman, Javaanse man te Batavia, 1658-1664, waterverf op papier, 36,5 x 24 cm, 
Bibliothèque nationale de France, Parijs.  

 

De ‘gekoloniseerde’ Aziatische status van de Japanse inwoners van Batavia manifesteerde 

zich eveneens in de plaats die de Japanse bevolking in de schutterij kreeg toebedeeld. Net als 

 
377 Broomhall, ‘Moving Objects’, 71-79. 
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andere Aziaten kregen Japanners geen toegang tot de schuttersvendels waarin 

Compagniedienaren of witte vrijburgers dienden. In plaats daarvan werden zij ondergebracht 

in gesegregeerde compagnieën, bestemd voor de ‘zwarte’ Mardijker-bevolking. In de 

koloniale archieven treffen wij bijvoorbeeld de Japanse schutter Anthonij Japon aan, die in 

1652 als sergeant diende in een vendel van de ‘zwarte borgerije’.378 Ook in de Bataviase 

trouwboeken werden personen van Japanse afkomst regelmatig aangeduid als “mardijcker 

alhier.”379 

Wanneer door de Compagnie echter wél gedifferentieerd werd tussen verschillende 

groepen Aziaten, blijk dat de Japanners wel degelijk een bevoorrechte status bezaten en bij 

de Hoge Regering op een groter vertrouwen konden rekenen dan bijvoorbeeld de Chinezen 

en de ‘zwarte’ Mardijkers. In het geval van een ramp, zoals “brand, vijanden of anders 

ongemack,” werden de “Japaneezen” als enige Aziatische bevolkingsgroep geacht om samen 

met de Nederlandse burgerij gewapend voor het stadhuis van Batavia te verschijnen, om de 

bevelen van de autoriteiten op te volgen. Chinezen daarentegen werden geacht om zich 

gewapend voor de deuren van hun eigen woningen gereed te houden en nadere bevelen af 

te wachten. Mardijkers en ‘vrye Swarten’ werden op hun beurt geacht om in geval van onrust 

hun eigen woonkwartieren onder geen enkel beding te verlaten.380 

 Uit deze bevoorrechtte behandeling blijkt opnieuw de ambivalente status die 

kenmerkend was voor de Japanse bevolking van Batavia. Deze ambivalente situatie tekende 

zich eveneens af in de manier waarop half-Japanse kinderen zich in de Nederland-Indische 

maatschappij bewogen.  

Een kleine groep half-Japanse kinderen begaf zich tot op zekere hoogte in de kringen 

van de Bataviase elite, omdat hun Nederlandse vaders in de loop van hun carrières in dit 

sociale milieu waren opgegaan. Gouverneur-Generaal Specx had bijvoorbeeld een 

buitenechtelijke dochter bij een Japanse vrouw uit zijn tijd in Hirado en hetzelfde gold voor 

koopman Melchior van Santvoort, die in Japan twee Euraziatische dochters had 

voortgebracht. Een van deze dochters, Susanna geheten, trouwde in Hirado met Willem 

Verstegen, die jaren later Pieter Cnoll onder zijn hoede zou nemen (zie blz. 32).381 De ander, 

 
378 Murakami, ‘The Japanese at Batavia in the XVIIth Century’, 360. 

379 Idem, 368. 

380 Nederlands-Indisch Plakaatboek. I, 107-108. 

381 Pott, ‘Willem Verstegen’, 367. 
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Isabella genaamd, trouwde met de vrijburger Vincent Romeijn.382 Ook Directeurs-Generaal 

Carel Hartsinck en François Caron hadden ieder meerdere half-Japanse kinderen.  

Veel van deze relaties vonden hun oorsprong in de eerste decennia van de 

zeventiende eeuw, toen de beeldvorming over de Japanners nog veel meer uitging van een 

gevoel van gelijkwaardigheid. Bovendien ontstonden vrijwel al deze relaties in Japan en niet 

in Batavia, waar de meeste Japans-Nederlandse koppels pas later naartoe zouden migreren.383  

 De ambivalente, maar relatief geprivilegieerde plaats die de Japanners in de 

Nederlandse beeldvorming innamen, maakte dat Euraziatische kinderen die voortkwamen 

uit de verbintenis tussen een Nederlandse man en een Japanse vrouw een maatschappelijke 

positie innamen die veel leek op die van de ‘Mestiese’ kinderen van ‘zwarte’ moeders. Toch 

leek hun deels-Japanse afkomst in de praktijk zekere voordelen te bieden, die zich bij tijd en 

wijle manifesteerden in zeer geslaagde huwelijken met succesvolle Euraziaten of etnische 

Nederlanders en - in het geval van half-Japanse zoons - in hoge opleidingen en succesvolle 

carrières.  

De Euraziatische zoons van Carel Hartsinck, Pieter en Willem Carel genaamd, 

werden in 1641 door hun vader naar de Republiek gestuurd om daar te worden opgeleid aan 

enkele prestigieuze onderwijsinstellingen. Daarbij werden zij klaarblijkelijk niet gehinderd 

door het verbod op patriatie van ‘Mestiezen’ naar de Republiek. Pieter zou in 1654 aan de 

Universiteit van Leiden medicijnen studeren en in 1672 in dienst treden bij Hertog Johann 

Friedrich van Braunschweig-Lüneburg. Ondanks dit succesverhaal leek men zich in Europa 

toch goed van Pieters Euraziatische achtergrond bewust te zijn geweest. Door de Universiteit 

werd hij bijvoorbeeld onder de naam “Petrus Hartsing Japonensis” geregistreerd. De 

Euraziatische student heeft zich in Europa dan ook nooit werkelijk thuis gevoeld. Voor zijn 

epitaaf in de Jacobikerk van de Duitse stad Osterode stelde Pieter in het Latijn een grafschrift 

op met de volgende strekking: “Indië bracht mijn moeder en mijzelf voort, Europa mijn 

vader […] Ik heb het land van mijn geboorte al vroeg in mijn leven verruild voor het land 

van mijn vader. Nooit heb ik echter mijn ware thuis gevonden. Ik zwierf over de drie 

 
382 Murakami, ‘The Japanese at Batavia in the XVIIth Century’, 358. 

383 Een groot deel van deze Japanse vrouwen en hun half-Japanse dochters verhuisde in 1639 naar 

Batavia, maar een enkeling ook al eerder. Zo werd Sara Specx, de half-Japanse dochter van Jacques 

Specx, al in 1622 naar Java meegenomen. Haar moeder bleef echter in Hirado achter, zie: Adrienne 

Zuiderweg, ‘Sara en Pieter, een Bataviase liefdesaffaire’, Indische Letteren 22 (2007) 2-15, aldaar 3.  
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werelddelen, en nu vind ik eindelijk mijn Hemelse rust.”384 In deze autobiografische 

beschrijving klinkt de ambivalente situatie van de mimic door. Hoewel Pieter Hartsinck 

overduidelijk een succesvol leven leidde en op uitzonderlijke wijze in de Europese 

maatschappij integreerde, had hij toch het gevoel dat hij in die samenleving een 

buitenstaander bleef. 

De half-Japanse zoons van Bataviase hoogwaardigheidsbekleders zouden hun 

Nederlandse vaders in de regel nooit in de hoogste Bataviase bestuursfuncties opvolgen. De 

Euraziatische zoons van François Caron werden na hun studie in Nederland soldaat of 

zendeling385 en ook Cornelis Cnoll zou in dienst van de Compagnie als militair dienstbaar 

zijn, om vrijwel direct ontslag te nemen na het erven van zijn vaders fortuin. Zelfs half-

Japanse mannen die wel carrière maakten in dienst van de Compagnie, deden dit 

hoofdzakelijk op de buitenkantoren van de VOC. Carel Hartsincks tweede zoon, Willem 

Carel, zou bijvoorbeeld gouverneur worden van Noord-Coromandel en commandeerde in 

1686 de retourvloot naar Nederland.386 Dat deze Euraziatische jongemannen ondanks de 

nepotistische aard van de Nederlands-Indische samenleving niet in de hoogste 

bestuurscolleges van Batavia werden aangesteld, maakt aannemelijk dat er sprake bleef van 

discriminatie op basis van hun etniciteit.  

Het gemak waarmee zij echter naar de Republiek patrieerden om daar te studeren en 

gezien de hoge positie die Willem Carel Hartsinck in dienst van de VOC kwam te bekleden, 

lijken de half-Japanse zoons in de Bataviase samenleving wel meer mogelijkheden te hebben 

gehad dan ‘Mestiezen’ van ‘zwarte’ moeders. In hoeverre dit het resultaat was van hun 

etnische achtergrond of de invloed van hun vaders is echter moeilijk te zeggen. 

De deels-Japanse dochters van Bataviase Compagniedienaren bleven voor hun 

sociale status sterk afhankelijk van hun huwelijkspartners, zoals uit de uiteenlopende 

levenslopen van Hester en Cornelia van Nijenrode wel is gebleken. Hoewel in de hoogste 

kringen van de samenleving steevast voor witte vrouwen werd gekozen, lijken Japanse en 

half-Japanse vrouwen zeer in trek te zijn geweest bij Compagniedienaren die bij hun 

indiensttreding nog niet tot de elite behoorden, maar wel deze ambitie en vooruitzichten 

 
384 Gary P. Leupp, Interracial Intimacy in Japan. Western Men and Japanese Women, 1543-1900 (Londen en 

New York 2003) 64. 

385 Idem, 63-65. 

386 J. G. E. Bartelds, ‘Hartsinck, Mr. Willem Carel’ in P. C. Molhuysen en P. J. Blok ed., Nieuw 

Nederlandsch biografisch woordenboek IIX (Leiden 1930) 703, aldaar 703. 
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bezaten. Japanse echtgenotes konden vanwege hun banden met een groot aantal prominente 

Bataviase families voor Nederlandse boekhouders, assistenten en onderkoopmannen van 

grote waarde zijn bij het maken van connecties en het beklimmen van de maatschappelijke 

ladder. 

Na hun huwelijken met Europese mannen kregen deze half-Japanse vrouwen 

wellicht een juridisch Europese status, maar daarmee werden zij echter nog niet 

vanzelfsprekend als gelijkwaardige ‘etnisch Nederlandse’ leden van de koloniale elite 

beschouwd. Isabella, de half-Japanse dochter van Melchior van Santvoort en weduwe van 

Vincent Romeijn, werd in het testament dat zij in 1648 liet opmaken door de Bataviase 

notaris Pieter Hackius, consequent aangeduid als Isabella van Nangasacki, in plaats van bij 

de achternaam van haar vader of wijlen echtgenoot.387 Haar Japanse afkomst lijkt in dit 

testament zwaarder te hebben gewogen dan haar deels-Nederlandse afkomst en huwelijk met 

een etnisch Nederlandse man.  

Uit de beslissing van François Caron om naar aanleiding van diens repatriatie zijn 

etnisch Nederlandse dochters naar de Republiek mee te nemen en zijn half-Japanse dochters 

in Batavia achter te laten, mag duidelijk worden dat zelfs in de familiesfeer beslissingen 

werden gemaakt op basis van etnisch onderscheid. 

De deels-Japanse dochters van de etnisch Nederlandse elite begaven zich in de 

Bataviase context, net als andere Euraziatische vrouwen, op het ambivalente ‘tussendomein’ 

dat overlap vertoonde met zowel de groep van de ‘kolonisators’ als dat van de 

‘gekoloniseerden’. ‘Mestiezen’ van alle Aziatische achtergronden konden tot op zekere 

hoogte rekenen op deelgenootschap in de Nederlandse elitecultuur, maar werden niet zomaar 

als volwaardig lid geaccepteerd. Zowel Mestiese vrouwen van ‘zwarte’ als Japanse moeders 

kwamen bij de geïdealiseerde etnisch Nederlandse vrouwen ‘in de naaste graat’.  

In hun toe-eigening van een etnisch Nederlandse identiteit zullen ook half-Japanse 

Euraziaten rekening hebben moeten houden met het tonen van uiterlijke slippage. Dat half-

Japanse vrouwen het slachtoffer konden worden van stereotype generalisaties over de 

Aziatische bevolking blijkt wel uit het feit dat Cornelia van Nijenrode door Joan Bitter als 

‘swarte Duijvel’ uitgescholden kon worden.  

 Een welwillende etnische Nederlander was zich wellicht bewust van de grote etnische 

verschillen tussen de verschillende Aziatische volken die Batavia bewoonden, maar de 

 
387 Broomhall, ‘Moving Objects’, 77; Murakami, ‘The Japanese at Batavia in the XVIIth Century’, 

371. 
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kwaadgezinde of onwetende Nederlander kon zich al gauw beroepen op smadelijke, 

generaliserende stereotypen. Naar aanleiding van uiterlijke slippage, in de vorm van een 

‘zwarte’, ‘muysvale’ of ‘geelachtige’ huidskleuren, of ‘ingedrukte neuzen’ en ‘kleine ogen’, 

bleven de Aziatische mimics voor de kwaadwillende ‘kolonisator’ van de ‘daadwerkelijke’ elite 

te onderscheiden. Ongeacht de waaier aan ‘Nederlandse’ symbolic elements die de Euraziaat zich 

in de vorm van taal, religie, kleding of juridische status kon toe-eigenen, bleef het voor de 

etnische Nederlander mogelijk om deze ‘gekoloniseerde’ - wanneer het hen uitkwam - te 

reduceren tot een mimic: “Almost the same but not quite.”  
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5. Portretkunst en identiteit 
 

Uit de resultaten van hoofdstuk 4 is gebleken dat Euraziatische vrouwen in de Bataviase 

samenleving, in hun dagelijkse omgang met etnisch Nederlandse leden van de koloniale elite, 

rekening moesten houden met het heersen van negatieve stereotypen binnen de gelederen 

van deze sociale groep. Ongeacht de mate waarin vrouwen als Cornelia van Nijenrode en 

haar dochters zich de cultuur van de etnisch Nederlandse toe-eigenden, bleef het voor de 

etnisch Nederlandse elite mogelijk om hen op basis van hun fysieke uiterlijkheden in de 

samenleving te onderscheiden en te discrimineren.  

 Ondanks deze sociale realiteit, hebben Pieter Cnoll en Cornelia van Nijenrode er 

voor gekozen om de ‘Aziatische’ kenmerken in het gelaat van Cornelia, in hun familieportret 

niet door Coeman te laten verdoezelen. Uit het feit dat Cornelia en haar dochters zich op dit 

portret lieten afbeelden als volwaardige leden van deze koloniale elitegemeenschap, die zich 

op hun gezichten na, in alle opzichten verhielden aan een gevestigd etnisch Nederlands 

ideaalbeeld, mag worden aangenomen dat de familie zich op een hele zelfbewuste manier aan 

de rest van de samenleving presenteerden. Daarbij zullen ze geprobeerd hebben om de 

mogelijke beschouwers van het werk te overtuigen van de gelijkwaardige etnische positie die 

Cornelia en haar dochters binnen de kringen van de koloniale elite bezaten, ongeacht hun 

‘Aziatische’ gelaatstrekken.  

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht hoe de familie Cnoll hun familieportret heeft 

kunnen gebruiken, om deze etnisch Nederlandse beschouwers van dit gelijkwaardig 

deelgenootschap te overtuigen. Daarbij zal worden uitgegaan van de veronderstelling dat 

portretten in de context van de zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving, net als in de 

Nederlandse Republiek, een ‘transformatieve werking’ konden hebben.  

5.1. Transformatieve portretkunst 

Veel kunsthistorici zijn het erover eens dat familieportretten in de zeventiende-eeuwse 

Republiek door zelfbewuste families als middelen konden worden ingezet, om een publiek 

te overtuigen van bepaalde aspecten over de geportretteerde gezinsleden.388 Volgens Diane 

Owen Hughes functioneerden veel zestiende- en zeventiende-eeuwse familieportretten 

 
388 Laarmann, Families in beeld, 12-13 en 26. 
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bovendien als “a representation that [was] meant to avert a dreaded or feared condition or to transform a 

state of affairs perceived as painful, unacceptable, or dangerous in its desired opposite.”389  

Door de ‘transformatieve’ werking, die van zeventiende-eeuwse portretten uit kon 

gaan, konden families een poging doen om de sociale realiteit waarin zij verkeerden middels 

deze werken te veranderen, of hun eigen plaats daarin te herpositioneren. Op deze manier 

heeft ook het portret van de familie Cnoll kunnen gelden als object, dat werd gebruikt om 

de stereotyperende vooroordelen over Euraziatische vrouwen die onder de koloniale elite 

gangbaar waren, te ondermijnen of de sociale positie van deze ‘Mestiese’ vrouwen ten aanzien 

van de etnisch Nederlandse elite, ter discussie te stellen. Zodoende functioneerde het 

familieportret als communicatiemiddel, waarmee met de Nederlandse koloniale elite kon 

worden onderhandelen, over welke symbolic elements er werkelijk toe deden bij het formuleren 

van een etnisch Nederlandse identiteit.  

 Volgens Adams kon middels de portretkunst een bepaalde boodschap over de 

persoonlijkheid of sociale positie van de geportretteerde aan een beschouwer worden 

gecommuniceerd, door de geportretteerden op het doek te ‘beschrijven’ aan de hand van 

geschilderde uiterlijkheden, symbolen en gedragingen.390 Biografische gegevens over de 

personen werden in deze ‘beschrijving’ gerelateerd aan herkenbare sociale structuren of 

gemeenschappelijke waarden, om het doek van een specifieke betekenis te voorzien, die de 

afgebeelde personen, of de sociale systemen waarin zij zich bevonden, in de ogen van de 

beschouwer konden herdefiniëren.391 

 Deze herdefiniëring van de sociale positie van een familie, was niet alleen belangrijk 

voor de selfmade personen die deze portretten bestelden, maar ook voor de maatschappelijke 

vooruitzichten van hun nageslacht. Kinderen die geboren werden in gezinnen die zichzelf 

op de maatschappelijke ladder omhoog hadden gewerkt, waren voor hun eigen 

maatschappelijke posities vaak sterk afhankelijk van het succes waarmee hun ouders deze 

sociale herpositioneren wisten te bestendigen.392  

Als voorbeeld van een portret dat werd vervaardigd om bij te dragen aan een 

onderhandelingsproces over de maatschappelijke positie van een sociaal mobiele familie, 

 
389 Diane Owen Hughes, ‘Representing the Family: Portraits and Purposes in Early Modern Italy’, 

The Journal of Interdisciplinary History 17 (1986) 7-38, aldaar 25. 

390 Adams, Public Faces and Private Identities in Seventeenth Century Holland, 25. 

391 Idem, 25-26.  

392 Idem, 157. 
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noemt Adams een groepsportret van Michiel de Ruyter en zijn gezin uit 1662 (afbeelding 

44).393 De Ruyter was als zoon van een Zeeuwse bierdrager oorspronkelijk van bescheiden 

afkomst, maar werd in 1660 door de Deense koning in de adelstand verheven. Toen hij 

zichzelf en zijn familieleden twee jaar later door Juriaen Jacobsz. liet portretteren, werden zij 

daarom gepresenteerd in het bezit van een aantal symbolische verwijzingen naar de jacht: een 

van de laatste adellijke privileges die in de Nederlandse Republiek nog voortleefden.394  

 

 

Afbeelding 44. Juriaen Jacobsz., Michiel de Ruyter en zijn familie, 1662, olieverf op doek, 269 x 406 cm, 
Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. 

 

De manier waarop De Ruyter en zijn familie in het portret werden afgebeeld “would help to 

psychologically assimilate him [and his family] to the status of the nobility to which he was not born but 

appointed,” aldus Adams.395 Het portret kon helpen om beschouwers ervan te overtuigen dat 

het verschil tussen de oude adel en de recent benoemde adel er minder toe deed dan dit 

publiek oorspronkelijk wellicht van mening was. 

 
393 Juriaen Jacobsz., Michiel de Ruyter en zijn familie, 1662, olieverf op doek, 269 x 406 cm, Rijksmuseum 

Amsterdam, Amsterdam, inv. nr. SK-A-2696. 

394 Adams, Public Faces and Private Identities in Seventeenth Century Holland, 153. 

395 Idem, 267. 
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Door een dergelijke claim te maken was het voor De Ruyter mogelijk om voor zijn 

familie een maatschappelijke status op te eisen, die voor de vooruitzichten van zijn nageslacht 

van groot belang was. Het portret hing in Amsterdam in de ‘binnencamer’ van De Ruyters 

huis, waar de familie invloedrijke gasten uit het stedelijke patriciaat ontving. Het portret 

introduceerde deze prominenten onder andere aan De Ruyters huwbare dochter Alida, voor 

wie hij een geschikte huwelijkspartner zocht in dezelfde aristocratische kringen als waarin hij 

zichzelf had weten op te werken.396 

 Door een potentiële beschouwer uit te nodigen om de sociale realiteit waarin hij of 

zij was ingebed, op een nieuwe manier te interpreteren, toonde het portret zijn 

transformatieve werking. Een portret kon niet alleen iemands blik veranderen op de 

geportretteerde personen, maar deze beschouwer bovendien een geheel andere kijk geven 

op sociale waarden en structuren die door hem of haar tot dan toe voor lief werden 

genomen.397  

Ook op het gebied van etnische identiteit was het op deze manier wellicht mogelijk 

om personen aan de hand van de portretkunst een andere interpretatie te geven van de kaders 

waarbinnen de eigen groepsidentiteit moest worden gedefinieerd. Schermerhorn geeft in zijn 

definitie van het begrip ‘etniciteit’ aan, dat de combinatie van symbolic elements die de etnische 

identiteit gezamenlijk afbakenen niet vaststaat, maar dat “various combinations of these elements 

[…] may be privileged at different times and places.”398 Welke elementen als belangrijkst werden 

beschouwd voor het formuleren van een etnische groepsidentiteit, kon dus ter discussie 

worden gesteld en in de loop der tijd veranderen. Net zoals dat de familie De Ruyter middels 

hun familieportret met de Nederlandse aristocratie onderhandelde over de betekenis van een 

oude adellijke afstamming als markeringen voor het ‘echte’ adeldom, heeft de familie Cnoll 

dus mogelijk met de etnisch Nederlandse koloniale elite kunnen onderhandelen over het 

belang van ‘Europese’ gezichtskenmerken en een witte huidskleur bij het formuleren van de 

etnisch Nederlandse identiteit. 

Net als de familie De Ruyter, had de familie Cnoll enkele belangrijke redenen om 

zichzelf in de samenleving te herpositioneren en zich te verzetten tegen een aanzienlijk aantal 

aan negatieve stereotyperingen.399 Volgens Goffman heeft het verlangen om in de 

 
396 Idem, 153. 

397 Idem, 267. 

398 Schermerhorn, Comparative Ethnic Relations: in Ashcroft et al., Postcolonial Studies, 101. 

399 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 26. 
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maatschappij op een specifieke manier behandeld te worden ten eerste een morele grondslag. 

Samenlevingen zijn volgens hem ingericht “on the principle that any individual who possesses certain 

social characteristics has a moral right to expect that others will value and treat him [or her] in an appropriate 

way.”400 Pieter Cnoll was in 1665 een van de meest hooggeplaatste Compagniedienaren van 

Batavia, die zich bovendien tot de rijkste inwoners van de stad kon rekenen. Vanwege deze 

sociale eigenschappen kon de familie Cnoll, ondanks de Euraziatische afkomst van Cornelia 

en haar dochters, aandragen dat zij het morele recht hadden om in de kleine kring van de 

Bataviase elite als gelijkwaardig behandeld te worden.401 

Een etnisch Nederlandse status droeg in Batavia niet alleen bij aan een ‘gevoel’ van 

morele juistheid, gelijkwaardigheid en acceptatie, maar bracht ook verregaande wereldlijke 

consequenties met zich mee. Voor Euraziatische vrouwen en kinderen bleef het in de 

zeventiende-eeuwse Nederlands-Indische maatschappij bijvoorbeeld verboden om naar de 

Republiek te migreren, ongeacht of de ‘Mestiezen’ in kwestie een juridisch Europese status 

bezaten of niet. 

Dat sommige Euraziatische personen van de Hoge Regering toch toestemming 

kregen om naar de Republiek te patriëren, had dan ook niets met de Nederlandse of Bataviase 

wetgeving te maken, maar puur met sociaal aanzien en inclusiviteit in de kringen van de 

etnisch Nederlandse elite, die de regels maakten en braken. Cornelia van Nijenrode en haar 

dochters moesten zien dat zij de status van ‘almost the same’ overstegen en in plaats daarvan 

een gevoel van sameness cultiveerden met leden van de gevestigde elite. Alleen op die manier 

konden zij aanspraak maken op hun gevoel van solidariteit. Was Pieter niet vroegtijdig 

gestorven, en had de familie Cnoll na diens pensioen naar de Republiek willen verhuizen, 

zoals in de zeventiende eeuw voor de Bataviase elite gebruikelijk was, dan was gelijkwaardig 

deelgenootschap in het etnisch Nederlands collectief voor hen broodnodig.  

Voor Pieter Cnoll was het in 1665 ook voor het verdere verloop van zijn carrière in 

dienst van de Compagnie van belang, om zijn vrouw binnen de koloniale elite te presenteren 

als een echtgenote die in alle opzichten correspondeerde met het vrouwelijke ideaal dat in 

 
400 Idem, 24.  

401 In paragraaf 4.1 werd geconstateerd dat in 1688 in heel Nederlands-Indië 184 mannen in dienst 

van de VOC tot de ‘etnisch Nederlandse’ koloniale elite gerekend konden worden. Daar zullen nog 

enkele vrijburger bij opgeteld kunnen worden. Er vanuitgaande dat sommige van deze mannen 

vrijgezel zijn gebleven, zal de Nederlandse koloniale elite in de stad waarschijnlijk hebben bestaan uit 

tussen de 150 en 200 gezinnen.  
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deze gemeenschap gangbaar was. Zoals in hoofdstuk 2 is vastgesteld, was het in 1665 voor 

Cnoll alleen nog maar mogelijk om hoger in de Bataviase Compagniehiërarchie op te 

klimmen door deel uit te gaan maken van het hoogste Bataviase bestuurscollege: de Raad 

van Indië. In dit college zetelde de absolute top van de Bataviase koloniale elite en werden 

de Directeur-Generaal en de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië gekozen; 

personen voor wie het tot dan toe hoogst ongebruikelijk was om gehuwd te zijn met een 

vrouw van deels-Aziatische afkomst.402 

 Een andere wereldlijke consequentie die de etnische herpositionering van de familie 

Cnoll met zich meebracht, was de huwbaarheid van Catharina en Hester. In alle drie de 

schematische interpretaties van ‘etnische gradaties’ uit tabel 1, worden kinderen uit het 

huwelijk tussen een ‘Hollander’ en een ‘Mesties’, nog niet beschouwd als gelijkwaardig aan 

de ‘Hollandse vrouw’. De kinderen van Pieter en Cornelia golden in alle drie de hier 

behandelde reisverslagen als ‘Kastiezen’, (of Poestiezen volgens Valentijn) en dus als 

Euraziaten. In een sociale context, waarin de elite trouwde met ‘zo wit mogelijke’ vrouwen, 

was deze Euraziatische status problematisch, of op zijn minst niet ideaal.  

 De maatschappelijke vooruitzichten van Catharina en Hester waren in belangrijke 

mate afhankelijk van de sociale status van hun toekomstige huwelijkspartner. Om de kansen 

op een huwelijk etnisch Nederlandse man uit de bovenste lagen van de Bataviase samenleving 

te vergroten, was het claimen van een etnisch Nederlandse identiteit voor de dochters van 

groot belang. Dit in tegenstelling tot Euraziatische jongens, voor wie het nagenoeg 

onmogelijk was om tot de top van de Bataviase machtshiërarchie door te dringen,403 hetgeen 

wellicht kan verklaren waarom in het portret van de familie Cnoll de nadruk werd gelegd op 

de dochters Catharina en Hester, terwijl zoon Cornelis absent bleef. 

5.2. Appearance en slippage 
In deze paragraaf zal worden onderzocht aan de hand van welke visuele middelen Coemans 

portret van de familie Cnoll als communicatiemiddel heeft kunnen dienen, waarmee een 

etnisch Nederlandse beschouwer kon worden overtuigd van een andere interpretatie van de 

Bataviase sociale realiteit en de positie die Euraziatische vrouwen daarin werden toegewezen. 

In deze analyse, waarin opnieuw een beroep zal worden gedaan op de theorieën van 

Goffman, zullen de immateriële, ‘onveranderlijke’ uiterlijkheden, waarmee de personen op 

 
402 Zie Bijlage 1. 

403 Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 62. 
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Cnolls familieportret werden afgebeeld, centraal staan. Deze immateriële vormen van 

appearance betreffen immers de Aziatische gezichtskenmerken van Cornelia en haar dochters, 

die in de context van het zeventiende-eeuwse Batavia door de etnisch Nederlandse elite als 

vormen van slippage konden worden geïnterpreteerd. 

 Bij de bestudering van deze immateriële uiterlijkheden en hun relatie ten aanzien van 

de wijze waarop de familie Cnoll zich in hun geportretteerde front presenteerden als een 

geïdealiseerd etnisch Nederlands gezin, dient in het achterhoofd te worden gehouden dat de 

familie niet alleen probeerde een aanspraak op een specifieke sociale positie te maken, maar 

zich tegelijkertijd trachtte te verweren tegen mogelijke negatieve stereotyperingen, die 

gangbaar waren onder de koloniale hoogwaardigheidsbekleders die het portret 

aanschouwden.  

Zo gold een neo-Stoïcijns voorkomen voor de familie Cnoll niet alleen als metafoor 

voor de elitaire en bestuurlijke functies die zij in de samenleving vervulden, maar 

functioneerde een dergelijke houding voor Cornelia van Nijenrode ook als remedie tegen het 

ongeciviliseerde stigma, dat in de Bataviase samenleving aan ‘Mestiezen’ en hun kinderen 

kleefde. De familie dienden zich in hun performance in te dekken tegen stereotyperende 

aanklachten over het beschavingsniveau van Euraziatische vrouwen, die door schrijvers als 

De Graaff werden gerapporteerd, wanneer hij bijvoorbeeld beweerde dat Mestiese vrouwen 

in plaats van stoelen te gebruiken, liever “als de apen op [hun] gat” zaten en in plaats van 

fatsoenlijk met bestek te eten, de maaltijd liever “met hand en vingers inde mond” staken.404  

Hoewel het eten met de handen niet noodzakelijkerwijs gebruikelijk was binnen de 

Japanse cultuur, bleek uit de resultaten van hoofdstuk 4 dat differentiatie tussen verschillende 

Aziatische etnische groepen gemakkelijk door de etnische Nederlander (uit onwetendheid, 

kwaadwillendheid of gemakzucht) over het hoofd kon worden gezien, ten behoeve van 

generaliserende, stereotyperende vooroordelen over de ‘gekoloniseerde’ Aziatische en 

Euraziatische bevolking in het algemeen.  

Door zich te laten portretteren in kledingstukken en sieraden die met etnisch 

Nederlandse elitevrouwen werden geassocieerd, probeerden Cornelia en haar dochters niet 

alleen een gelijkwaardige status op te eisen ten aanzien van deze elite, maar tegelijkertijd te 

breken met het stereotype clichébeeld dat in de Nederlands-Indische samenleving over het 

uiterlijk van Aziatische en Euraziatische vrouwen bestond. Daarin werd de ‘Mesties’ steevast 

afgebeeld in felgekleurde sarongs, onthullende bayus en goedkope sieraden (afbeeldingen 39 

 
404 De Graaff, ‘Oost-Indise Spiegel’, 15.  
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en 40). Om het onderscheid tussen de Euraziatische vrouwen uit de familie Cnoll en dit 

stereotype beeld van de ‘Mestiese’ vrouw te beklemtonen, gold de slaafgemaakte vrouw 

rechts op het doek - met haar typisch ‘Aziatische’ kleding - als onmiskenbare antithese, die 

als duidelijk contrastmiddel moest dienen.  

In tegenstelling tot de setting, manner en de materiële aspecten van de appearance, 

waarmee de Euraziatische leden van de familie Cnoll door Coeman werden geportretteerd, 

correspondeerden de immateriële aspecten van dit uiterlijk, vanwege de ‘Aziatische’ 

gezichtskenmerken van de vrouwen, op het eerste gezicht niet met het ideaalbeeld dat de 

etnisch Nederlandse elite voor ogen stond. De kans bestond dat deze ‘niet-Nederlandse’ 

gezichten, de beoogde boodschap die aan de hand van de andere beeldelementen op het 

portret werden gecommuniceerd, drastisch zouden ondermijnen.  

 Deze slippage kon echter niet zomaar door de geportretteerde familieleden worden 

weggezuiverd. Een oprechte weergave van dergelijke immateriële uiterlijke elementen geldt 

in een front namelijk als een belangrijke indicatie voor de geloofwaardigheid van de opvoering 

in zijn geheel.405 Een publiek is volgens Goffman voortdurend op zoek naar sporen van 

discrepantie of misleiding in de performances van individuen die trachten een sociale rol op te 

eisen: “So common is this doubt that [...] we often give special attention to features of the perfomance that 

cannot be readily manipulated, thus enabling ourselves to judge the reliability of the more misrepresentable 

cues in the performance.”406 Om een succesvolle claim te leggen op een etnisch Nederlandse 

identiteit, was het voor de familie Cnoll dus essentieel om de Aziatische gezichtskenmerken 

niet te verdoezelen, of op andere wijze te manipuleren. Een dergelijke vorm van 

‘misrepresentatie’ kon zelfs door een tegemoetkomend publiek worden opgevat als 

misleiding en zodoende de geloofwaardigheid van de rest van het front in twijfel trekken. Juist 

omdat immateriële uiterlijkheden door een performer niet gemakkelijk konden worden 

gemanipuleerd, golden zij als essentieel bij het maken van een geslaagde impressie.  

Alleen door een oprechte weergave te maken van de gezichten van Cornelia en haar 

dochters, kon door de familie Cnoll worden getracht om een publiek ervan te verzekeren dat 

deze gezichten niets afdeden aan hun pleidooi om in de samenleving als gelijkwaardige 

deelgenoten van het etnisch Nederlandse collectief geaccepteerd te worden.  Goffman stelt 

echter dat een publiek toch altijd de neiging heeft om aan de hand van uiterlijkheden clues 

te verzamelen over de ware aard van een individu, “which allow them to apply their previous 

 
405 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 66. 

406 Ibidem.  
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experience with individuals roughly similar to the one before them or, more important, to apply untested 

stereotypes to him [or her].” Dit gold in de koloniale samenleving in het bijzonder, omdat een 

groot deel van de etnisch Nederlandse elitegroep ervan overtuigd was dat Aziatische 

inmenging in de eigen groep kon leiden tot etnische degeneratie en een ondermijning van 

het koloniale gezag.  

 Om zichzelf niet te ‘misrepresenteren’, was het tonen van hun ‘Aziatische’ gezichten 

voor de familie Cnoll echter onvermijdelijk. In plaats van zich voor het tonen van deze 

fysieke difference te behoeden, kon de familie Cnoll alleen aanspraak maken op een etnisch 

Nederlandse identiteit, door met hun publiek te onderhandelen over het belang dat aan deze 

uiterlijke vorm van slippage moest worden gehecht, bij het afbakenen van de etnisch 

Nederlandse identiteit. Om dit te bereiken moest de familie Cnoll de etnisch Nederlandse 

beschouwer van Coemans familieportret een andere interpretatie van de Bataviase sociale 

realiteit aanbieden. Een realiteit waarin Euraziatische vrouwen niet geassocieerd hoefden te 

worden met ‘etnische degeneratie’ en de ondermijning van de koloniale hiërarchie.  

5.2.1. ‘Etnische mobiliteit’ 

In de zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving gold in belangrijke mate dat de 

Euraziatische mimic, niet alleen doorging voor ‘almost the same but not quite’, maar in het 

bijzonder als ‘almost the same, but not white’.407 Huidskleur was een belangrijk fysiek kenmerk 

op basis waarvan de etnisch Nederlandse elite ‘Mestiese’ vrouwen van ‘puur Hollandse’ 

vrouwen trachtte te onderscheiden. ‘Mestiezen’ werden bijvoorbeeld omschreven als ‘vrij 

bruin’, ‘muysvaal’ of misschien ‘geelachtig’, maar in ieder geval als ‘niet regt blank’.  

 Wanneer we de portretten van Cornelia en haar dochters bekijken valt echter direct 

op dat deze vrouwen in tegenstelling tot de stereotype beschrijvingen en etnografische 

afbeeldingen van Mestiese vrouwen (afbeeldingen 39 en 40), zijn geportretteerd in het bezit 

van een zeer lichte huidskleur. Het onderscheid in huidskleur tussen deze Euraziatische 

vrouwen en de ‘zwarte’ Aziatische slaafgemaakten rechts op het doek, biedt opnieuw een 

overduidelijk contrast tussen de beide geportretteerde groepen. De Aziatische ‘figuranten’ 

dienen in de performance van de familie Cnoll opnieuw als donkergetinte tegenhangers van de 

Euraziatische vrouwen, waarmee moest worden benadrukt dat Cornelia en haar dochters, in 

vergelijking met de overgrote meerderheid van de koloniale Aziatische massa, wel degelijk 

onder de ‘blanke’ bevolking gerekend konden worden.  

 
407 Bhabha, ‘Of Mimicry and Man’, 127-128. 
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Zelfs in contrast met de huidskleur van Pieter Cnoll steken Cornelia van Nijenrode 

en haar dochters bleek af. Hester is bovendien nog weer met een veel lichtere huidskleur 

afgebeeld dan haar moeder en zuster (afbeelding 45). In hoeverre de huidskleuren van de 

familieleden op het familieportret overeenkwamen met hun werkelijke gezichten is natuurlijk 

niet meer te verifiëren.  

Mogelijk zijn de vrouwen met een enigszins lichter gelaat afgebeeld dan zij in 

werkelijkheid bezaten. Goffman merkt op dat wanneer individuen in een gestratificeerde 

samenleving een hogere sociale status ambiëren, zij regelmatig trachtten om bepaalde 

elementen van hun performance tot op zekere hoogte te idealiseren.408 Idealisatie mag, om 

hierboven genoemde redenen, echter nooit doorslaan in evidente misrepresentatie, die bij 

een publiek tot argwaan kon leiden. Wellicht heeft de deels-Japanse afkomst van het gezin 

de relatief witte huidskleur waarmee zij werden afgebeeld gedeeltelijk kunnen justificeren. 

Het is ook goed mogelijk dat Cornelia en haar dochters daadwerkelijk over de bleke gezichten 

beschikten waarmee Coeman hen portretteerde, of dat deze geschilderde lichte huid 

voortkwam uit een artistieke gewoonte, waarbij vrouwen in het algemeen met een lichtere 

huidskleur werden afgebeeld dan hun echtgenoten (afbeelding 30).  

 De witte huidskleur waarmee Cornelia en haar dochters in hun familieportret zijn 

afgebeeld kon door leden van de etnisch Nederlandse elite die het kunstwerk beschouwden 

niet worden geïnterpreteerd als een vorm van slippage, die hun toe-eigening van de etnisch 

Nederlandse identiteit in de weg stond. Het portret toont juist dat er op het gebied van hun 

huidskleuren tussen de Euraziatische geportretteerden en hun witte publiek bijna geen 

onderscheid bestond. Helemaal wanneer men deze vergeleek met het uiterlijk van de Aziaten 

die rechts op het doek werden afgebeeld. 

 

 
Afbeelding 45. Huidskleur in de portretten van Hester, Catharina, Cornelia en Pieter Cnoll.  

 
408 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 45-46. 
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Een donkere huidskleur was echter niet het enige fysieke kenmerk op basis waarvan de 

etnisch Nederlandse elite onderscheid kon maken tussen henzelf en de Euraziatische en 

Aziatische bevolking van Batavia. Ook de fysieke vorm van het gelaat kon daarbij als slippage 

gelden. Het zijn deze fysieke uiterlijkheden die Cornelia en haar dochters tot op heden nog 

steeds herkenbaar maken als vrouwen van deels-Aziatische afkomst. Met name in Cornelia’s 

gezicht worden ook door moderne beschouwers nog elementen waargenomen, die als 

typisch Oost-Aziatisch worden herkend. Daarbij wordt meestal in het bijzonder verwezen 

naar haar ‘Japanse ogen’.409  

In de zeventiende eeuw werden de onderscheidende gelaatstrekken van Aziatische 

vrouwen doorgaans omschreven als een platte neus, kleine ogen en “dikke oogleden.”410 

Zoals reeds opgemerkt werden dergelijke onderscheidende gezichtskenmerken door 

Coeman niet gemaskeerd toen hij Cornelia portretteerde. Wanneer wij Cornelia’s portret 

echter met die van haar dochters vergelijken, valt direct op dat de Euraziatische kenmerken 

in de gezichten van Catharina en Hester geleidelijk aan afnemen. Hoewel in Catharina’s 

gezicht nog duidelijk een ‘Aziatische oogopslag’ te herkennen is, wordt haar neus spitser 

afgebeeld dan die van haar moeder. Op haar ogen na, lijkt zij in alle opzichten veel sterker 

op hetgeen in de zeventiende-eeuwse portretkunst voor een etnisch Nederlandse vrouw 

doorging. 

Wanneer we Hester op haar beurt los van haar moeder en zuster bekijken, valt geen 

enkel gezichtskenmerk meer als typisch ‘Aziatisch’ te omschrijven. Naast haar bleke huid, 

lijkt zij in haar gelaat veel meer op haar vader dan op haar moeder. Volgens De Loos-

Haaxman lijkt het erop dat Coeman “door den stand der hoofden op deze gelijkenis met 

nadruk heeft willen wijzen.”411 Had Hester een plaatsje gekregen in het familieportret van 

 
409 Blussé heeft het over “haar oosterse oogopslag,” en “her exotic eyes.” In: Blussé, Bitters Bruid, 31; 

Blussé, Strange Company, 179; Zandvliet noemt “het Aziatisch element in de gelaatstrekken van moeder 

en dochters [onmiskenbaar].” In: Zandvliet, De Nederlandse ontmoeting met Azië, 201-201; De Loos-

Haaxman herkent Cornelia in 1941 als “duidelijk van Aziatische afstamming.” In: De Loos-Haaxman, 

De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 69; Taylor heeft het expliciet over Cornelia’s “Japanese eyes.” 

In: Taylor, ‘Meditations on a Portrait from Seventeenth-Century Batavia’, 38. 

410 Dergelijke uiterlijkheden werden, zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, niet alleen met Japanse 

vrouwen maar ook met de gezichtskenmerken van Chinese en Javaanse vrouwen geassocieerd, zie: 

Van den Boogaart, Het Verheven en Verdorven Azië, 48; Schouten, De Oost-Indische voyagie, 444. 

411 De Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in Batavia, 70. 
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Michiel de Ruyter, dan had niemand in het publiek haar Euraziatische afkomst nog kunnen 

raden.  

Er lijkt op het schilderij onder de afgebeelde vrouwen van rechts naar links een 

geleidelijke transformatie plaats te vinden van een ‘Euraziatisch’ naar een ‘Europees’ uiterlijk. 

Daarbij blijft geheel rechts op het doek de slaafgemaakte vrouw het stereotype beeld van de 

‘zwarte’ Aziatische vrouw belichamen, om het uiterlijke contrast tussen de Euraziatische 

dames en dat van de koloniale massa nogmaals te onderstrepen. De transformatie die in het 

portret van de familie Cnoll is waar te nemen, komt overeen met de beschrijvingen van de 

etnische gradaties die we kennen uit de verslagen van De Graaf, Valentijn en De Bruin: van 

een ‘Zwarte’, naar een bruine of vale ‘Mesties’ en vervolgens naar de relatief witte ‘Kasties’, 

waarbij een Hollandse man voortdurend de noodzakelijke schakel vormt (tabel 1).  

Hoewel deze Nederlandse reizigers in hun beschrijvingen van Euraziatische vrouwen 

vooral de nadruk legden op de degeneratie en zedeloosheid die het resultaat was van 

gemengde etnische relaties, geven hun beschrijvingen tegelijkertijd blijk van een idee dat, 

wanneer achtereenvolgende generaties Euraziatische vrouwen met Hollandse mannen 

trouwden, dit na enkele generaties weer resulteerde in de geboorte van een kind dat volledig 

onder de etnische Nederlanders gerekend kon worden.  

De visualisatie van deze notie van ‘etnische regeneratie’, ten gevolge van strategische 

huwelijken, was in een internationale koloniale context geen uniek fenomeen. In Mexico 

werd “the narrative of white-Indian intermixture” en de daaruit voortkomende mogelijkheid van 

het nageslacht “to return to racial purity,” een populair onderwerp in de achttiende-eeuwse 

Nieuw-Spaanse koloniale samenleving.412 In de zogenaamde cuadros de castas (casta-

schilderijen) werden reeksen van genrevoorstellingen geschilderd, die op systematische wijze 

visualiseerden wat voor ‘soort’ kinderen uit de huwelijken van twee verschillende etnische 

partners voortkwamen.  

De eerste drie voorstellingen uit deze standaardreeksen toonden steevast de meest 

‘nobele’ onder deze combinaties: die tussen een Spanjaard en een ‘Indiaan’, die met elk 

achtereenvolgend huwelijk leidde tot een steeds ‘blanker’ kind (afbeelding 46). Een Spaans-

Indiaans koppel bracht een ‘Mesties’ voort, die in combinatie met een Spanjaard een Casties 

 
412 Sarah Cline, ‘Guadalupe and the Castas: The Power of a Singular Colonial Mexican Painting’, 

Mexican Studies/Estudios Mexicanos 31 (2015) 218-247, aldaar 228. 
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voorbracht, die na een verbintenis met een Spanjaard ten slotte weer een volbloed Spanjaard, 

met een ‘puur’ witte huidskleur ter wereld bracht (afbeelding 47).413  

Deze ideeën over een toenemende mate van ‘blankheid’ naar aanleiding van 

verbintenissen tussen Spanjaarden en Indianen, corresponderen exact met De Graaffs ideeën 

over de steeds witter wordende kinderen die voortkwamen uit Nederlandse verbintenissen 

met Aziatische vrouwen. Dit proces, dat door Ilona Katzew wordt aangeduid als ‘racial 

mending’,414 was een poging van de Nieuw-Spaanse kolonisten om de koloniale Mexicaanse 

samenleving te ontdoen van een stigma van decadentie en ‘hybridisatie’, in een periode 

waarin Spanjaarden steeds vaker met lokale vrouwen in het huwelijk traden.415  

Dergelijke ideeën over opwaartse ‘etnische mobiliteit’ werden mogelijk ook middels 

het portret van de familie Cnoll gecommuniceerd, aan de hand van de geleidelijke 

verandering in de gezichten van Cornelia, Catharina en Hester. Als het voornaamste doel van 

dit schilderij het consolideren van de etnische posities van de Euraziatische dochters was, 

dan was een visuele weergave van een proces van ‘ethnic mending’, wellicht een geschikt middel 

bij het vinden van aantrekkelijke etnisch Nederlandse huwelijkskandidaten. Mannelijke 

deelgenoten van de etnisch Nederlandse elite van Batavia die op zoek waren naar geschikte 

echtgenotes, konden er bij het beschouwen van het familieportret van de familie Cnoll gerust 

op zijn dat het nageslacht uit een huwelijk met één van deze twee ‘Kastiese’ dochters, weer 

gewoon onder de ‘Hollanders’ kon worden gerekend. De kinderen die uit een dergelijk 

huwelijk voortkwamen, zouden probleemloos aanspraak kunnen maken op alle privileges die 

in Batavia waren voorbehouden aan etnische Nederlanders, zonder dat zij zich druk hoefden 

te maken over mogelijke uitingen van slippage, of het stigma van mimicry. In het gezicht van 

Hester kon men in het familieportret reeds een geïdealiseerde glimp opvangen van het 

uiterlijk waarover dit toekomstige witte nageslacht zou beschikken.  

 
413 Dit in tegenstelling tot huwelijken tussen Spanjaarden en Afrikanen, waaruit nooit meer een ‘puur’ 

Spaans kind kon voortkomen, zie: Magali M. Carrera, Imagining Identity in New Spain. Race, Lineage, and 

the Colonial Body in Portraiture and Casta Paintings (Austin 2003) 12-13. Door De Graaff, Valentijn en 

De Bruin werd niet gedifferentieerd tussen de ‘regeneratieve kwaliteiten’ van verschillende groepen 

Aziaten. Zelfs met de ‘zwarte’ Aziaat, die voor hen als uitgangspunt gold was het voor een 

Nederlander mogelijk om een steeds ‘witter’ kind te krijgen. Over het nageslacht van Nederlandse 

vaders en Afrikaanse moeders werd door hen niks geschreven.  

414 Cline, ‘Guadalupe and the Castas’, 229. 

415 Carrera, Imagining Identity in New Spain, 38-40. 
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Omdat Hester en Cornelia jong kwamen te overlijden is het niet mogelijk om vast te 

stellen in welke hoedanigheid hun eventuele nageslacht daadwerkelijk in de etnisch 

Nederlandse elitegroep zou zijn opgenomen. Hun broer Cornelis kreeg met zijn vrouw 

Hillegonda echter een dochter die de volwassen leeftijd bereikte: Anna zou in 1688 met haar 

moeder en grootmoeder in Nederland arriveren en hier op vijftienjarige leeftijd trouwen met 

de etnisch Nederlandse burger Christiaan van Schellebeeck, met wie zij twee kinderen 

kreeg.416 Na de dood van Van Schellebeeck, sloot zij opnieuw een huwelijk met de 

Nederlandse aristocraat Arent Hendrik Feith.417 

Anna erfde na de dood van Cornelis een deel van het familiefortuin en lijkt in 

Nederland volledig te zijn opgegaan in een welgestelde, aristocratische levensstijl. Na de dood 

van haar eerste echtgenoot kocht zij in 1721 de buitenplaats Opburen, die zij zou omdopen 

tot ‘Knollenstein’.418 Haar kleinzoon Christiaan Coenraad van Schellebeeck, zou in de tweede 

helft van de achttiende eeuw in de voetsporen van zijn voorouders treden en naar Batavia 

vertrekken, waar hij onderkoopman werd in dienst van de VOC.419 Over Christiaans etnisch 

Nederlandse identiteit zou in die periode hoogstwaarschijnlijk geen enkele twijfel meer 

hebben bestaan.   

 

 
416 SA, DTB, inv. nr. 528: Huwelijksinteekeningen van de Kerk, 1 Sep 1697 – 13 Apr 1698, fol. 214v. 

417 K. V. S. Coster, ‘Familiën van Braam en Feith’, De Navorscher. Nieuwe Serie 10 (1877) 206-207, aldaar 

206. 

418 Henny van Elk, ‘Opburen – deel 3’, Historische Kring Maarssen 33 (2006) 23-30, aldaar 23. 

419 H. K. ‘s Jacob, Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden Aan Heren XVII der Verenigde 

Oostindische Compagnie. XIII (Den Haag 2007) 108. 
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Afbeelding 46. Miguel Cabrera, De Español y Mestiza: Castiza [Een Spanjaard en een Mesties verwekken een 
Kasties], 1763, olieverf op doek, 132 x 101 cm, Museo de América, Madrid. 

 

Afbeelding 47. Anoniem, Las Castas (detail van de eerste drie castas), zeventiende eeuw, olieverf op doek, 148 x 
104 cm, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán. Van links naar rechts: ‘Een Spanjaard en Indiaan 
verwekken een Mesties’, ‘een Mesties en een Spanjaard verwekken een Kasties’ en ‘een Kasties en een 
Spanjaard verwekken een Spanjaard.’ 
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Conclusie 
 

In deze masterscriptie is de vraag gesteld in welke hoedanigheid het groepsportret van de 

familie Cnoll, dat in 1665 door Jacob Janszoon Coeman werd geschilderd, in de context van 

de zeventiende-eeuwse Bataviase samenleving heeft kunnen bijdragen aan de consolidatie en 

bevordering van de etnische positie van de geportretteerde familieleden.  

 Uit biografisch onderzoek naar de familie Cnoll is duidelijk geworden dat hun private 

en openbare levens, alsook hun maatschappelijke posities en vooruitzichten, in belangrijke 

mate werden bepaald door de ambivalente aard van de zeventiende-eeuwse Bataviase 

samenleving. Pieter Cnoll en Cornelia van Nijenrode gingen direct na hun aankomst in 

Batavia op in een multiculturele middenklasse waar interetnische vermenging veelvuldig 

voorkwam en tot op zekere hoogte door de koloniale autoriteiten werd gestimuleerd. Pieter 

begon zijn koloniale loopbaan als een eenvoudige assistent, die op het Kasteel een sober en 

communaal leven leidde. Cornelia arriveerde op haar beurt in Batavia als de buitenechtelijke, 

‘Mestiese’ weesdochter van een in ongenade gevallen Nederlandse koopman en diens Japanse 

concubine.  

 Bij hun intrede in de koloniale samenleving was er voor beide personen van een 

elitaire status nog geen sprake. Pas enkele jaren na hun huwelijk zou het echtpaar 

daadwerkelijk tot de kringen van de Bataviase koloniale elite toetreden, naar aanleiding van 

Pieters bevorderingen in dienst van de VOC. Deze sociale stijging in de Bataviase 

samenleving, maakte het mogelijk dat het interetnische gezin toegang kreeg tot het milieu 

van een koloniale elitegroep, die hen tot op zekere hoogte in de eigen gelederen 

verwelkomde, maar in wiens kringen de Euraziatische leden van de familie Cnoll niet 

vanzelfsprekend als gelijkwaardige deelgenoten werden beschouwd. 

 In tegenstelling tot de hybride midden- en onderlaag van de Bataviase maatschappij, 

trachtte de minuscule koloniale elitegroep om de eigen gemeenschap scherp af te bakenen 

ten opzichte van de rest van de samenleving. Bij het begrenzen van deze groep, gold de 

etnisch Nederlandse identiteit als een belangrijk middel van onderscheid. 

 Euraziatische vrouwen van verschillende etnische achtergronden, die voor de 

exclusieve, scherp afgebakende aard van het etnisch Nederlands collectief als bedreiging 

werden gezien, konden in de kringen van de etnisch Nederlandse elite van Batavia rekenen 

op ernstige vormen van discriminatie. Zij werden door de koloniale elite geassocieerd met 

een waaier aan stereotype vooroordelen betreffende hun uiterlijk en gedrag, en werden 
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bovendien in verband gebracht met de degeneratie van de koloniale samenleving en een 

negatieve invloed op het Nederlandse nageslacht.  

Hoewel Euraziatische vrouwen tot op zekere hoogte in de etnisch Nederlandse 

elitegroep werden opgenomen, konden zij op basis van hun huidskleur en fysieke 

gezichtskenmerken toch door de koloniale elite van de ‘volbloed’ Nederlanders 

onderscheiden worden. Zij begaven zich in de samenleving in een ambivalent 

‘tussendomein’, dat raakvlakken vertoonde met zowel de groep van de ‘kolonisators’ als die 

van de Aziatische ‘gekoloniseerden’. 

Ongeacht het succes waarmee ‘Mestiezen’ in staat waren om de etnisch Nederlandse 

elite ‘na te bootsen’, was de Nederlandse elitegroep toch in staat om hen op basis van deze 

uiterlijke vormen van slippage in de samenleving te herkennen en uit te sluiten. Daarmee 

correspondeerde de Euraziatische vrouw in het zeventiende-eeuwse Batavia in belangrijke 

mate met Bhabha’s concept van de koloniale mimic, die in het sociale milieu van de 

‘kolonisator’ - wanneer dit de elite uitkwam - kon worden beschouwd en behandeld als: almost 

the same but not quite.  

Voor Euraziatische vrouwen gold dat zij in de kringen van de etnisch Nederlandse 

elite van Batavia werden gezien als minder begerenswaardige huwelijkspartners dan hun 

etnisch Nederlandse tegenhangers. Ook de dochters van ‘Mestiese’ vrouwen, werden door 

de koloniale elite niet als volledig ‘Nederlands’ beschouwd en voldeden als huwelijkspartners 

evenmin aan het begeerde etnische ideaal. Het huwelijk met een etnisch Nederlandse 

hoogwaardigheidsbekleder was voor Euraziatische vrouwen echter de enige mogelijkheid om 

van het sociale milieu van de koloniale elite deel te blijven uitmaken. Voor hun 

maatschappelijke vooruitzichten was het daarom essentieel om ondanks hun Euraziatische 

afkomst, toch aanspraak te maken op een etnisch Nederlandse identiteit.  

Toen de familie Cnoll hun verworven sociale positie in 1665 bezegelden door een 

familieportret te laten schilderen, gold dit kunstwerk dan ook in belangrijke mate als 

communicatiemiddel, waarmee met de etnisch Nederlandse elite van Batavia onderhandeld 

moest worden over de etnisch Nederlandse identiteit die door de Euraziatische leden van 

het gezin werd opgeëist. Alleen door succesvol te onderhandelen over een gelijkwaardige 

status binnen de koloniale elitegemeenschap, was het voor Catharina en Hester mogelijk om 

huwelijkspartners te vinden in dezelfde maatschappelijke kringen als waarin Pieter en 

Cornelia waren opgeklommen. Omdat de Nederlandse elite in de praktijk het huwelijk met 

witte etnisch Nederlandse vrouwen idealiseerde, werd door de familie getracht om Catharina 

en Hester in het familieportret zoveel mogelijk met dit ideaalbeeld te laten corresponderen. 
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Aan de hand van Goffmans theorieën over performances, is geconcludeerd dat de 

familie Cnoll zich op hun geportretteerde front op dezelfde wijze liet ensceneren als de etnisch 

Nederlandse elite en zich lieten afbeelden met dezelfde typen materiële attributen en uiterlijke 

gedragingen. Aan de hand van deze geïdealiseerde presentatie van setting, manner en appearance, 

eiste de interetnische familie een gelijkwaardige maatschappelijke status op. 

Daarbij kwam in het uiterlijk van Pieter Cnoll de nadruk te liggen op de militaire en 

bestuurlijke waardigheden die de koloniale elite in de samenleving bekleedde. De beeldtaal 

die hiervoor werd toegepast, was in belangrijke mate schatplichtig aan een pan-Europese 

beeldtraditie, die van oorsprong geassocieerd werd met de hoge adel en die door leden van 

het Hollandse burgerpatriciäat werd gehanteerd ter bevestiging van hun behaalde 

maatschappelijke succes.  

De afgebeelde materiële statussymbolen en neo-Stoïcijnse houdingen die in het 

portret van de familie Cnoll werden gepresenteerd, dienden tegelijkertijd om de Euraziatische 

vrouwen op het portret te dissociëren van de stereotype beeldvorming over ‘Mestiese’ 

vrouwen, die in de Bataviase samenleving gangbaar was. De Aziatische slaafgemaakten die 

rechts op het doek werden afgebeeld, bekrachtigden het onderscheid tussen Cornelia en haar 

dochters enerzijds en de ‘zwarte’ koloniale bevolking anderzijds, door op het portret een 

duidelijk contrast tussen beide te visualiseren. 

Ondanks het feit dat de familie zich in hun portret, nauw verhield aan de setting, manner 

en appearance, die door de etnisch Nederlandse koloniale elite in de portretkunst werden 

toegepast om zichzelf in de samenleving te presenteren, bleven de Aziatische gelaten van 

Cornelia en haar dochters gelden als kenmerken die door een etnisch Nederlandse 

beschouwer mogelijk als slippage konden worden geïnterpreteerd. De Euraziatische vrouwen 

konden op basis van deze uiterlijkheden voortdurend als mimics worden geïdentificeerd en 

zodoende worden uitgesloten van een gelijkwaardig deelgenootschap in de koloniale 

elitegroep. 

De familie kon deze uiterlijkheden in het portret echter niet door Coeman laten 

verdoezelen, zonder daarbij het risico te lopen dat de oprechtheid van de boodschap op de 

voorstelling, door een publiek in twijfel zou worden getrokken. In plaats daarvan moest de 

familie aan de hand van het portret met haar etnisch Nederlandse publiek in onderhandeling 

gaan over de daadwerkelijke betekenis van deze Aziatische gezichtskenmerken bij de 

begrenzing van het etnisch collectief. Om dit te bereiken werd een sterkte nadruk gelegd op 

de Euraziatische dochters van het interetnische echtpaar, en hun rol als geschikte 

huwelijkskandidaten voor een nieuwe generatie etnisch Nederlandse 
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hoogwaardigheidsbekleders: een rol die in de portretvoorstelling vertegenwoordigd werd 

door een uiteenlopende verzameling huwelijkssymbolen. 

Om hun status als begerenswaardige huwelijkskandidaten op te voeren, werden 

Catharina en Hester afgebeeld met een witte huidskleur, die door Coeman mogelijk enigszins 

werd geïdealiseerd. Daarbij zal de kunstenaar op zijn hoede moeten zijn geweest om de jonge 

dochters in het familieportret niet te ‘misrepresenteren’. Hoewel Euraziatische vrouwen 

doorgaans met een vrij donkere huidskleur werden geassocieerd, justificeerde de Japanse 

afkomst van Cnolls dochters wellicht het witte uiterlijk waarmee de meisjes werden 

geportretteerd. Om extra nadruk te leggen op deze witte gelaten, vormden de ‘zwarte’ 

slaafgemaakten op het portret opnieuw een belangrijk contrastmiddel.  

In de fysieke gelaatstrekken van de geportretteerde gezichten van Cornelia, Catharina 

en Hester, werd in het portret een geleidelijke transformatie gepresenteerd van een ‘Aziatisch’ 

naar een ‘Europees’ uiterlijk, die het resultaat was van de interetnische vermenging tussen 

een ‘Hollandse’ man en een Aziatische vrouw. Om angst over de degeneratieve aard van het 

gemengde huwelijk aan te vechten, werd in de gezichten van de drie Euraziatische vrouwen 

duidelijk gevisualiseerd, dat nageslacht uit dergelijke huwelijken niet leidde tot etnisch verval, 

maar tot ‘etnische regeneratie’. Het portret moest beschouwers laten zien dat huwelijken 

tussen etnisch Nederlandse mannen en opeenvolgende generaties Euraziatische vrouwen 

uiteindelijk leidde tot de geboorte van een kind, dat weer volledig onder de volbloed 

Nederlanders kon worden gerekend. 

Het portret toonde de etnisch Nederlandse elite dat uit het huwelijk van Pieter Cnoll 

en Cornelia van Nijenrode twee dochters waren voortgekomen waarvan de fysieke 

gelaatstrekken van rechts naar links steeds meer op die van hun vader begonnen te lijken. 

Het gezicht van de jongste dochter Hester, toonde bijna geen enkel uiterlijk kenmerk meer 

dat door een etnische Nederlander als slippage kon worden geïnterpreteerd. Over het 

nageslacht dat uit een huwelijk tussen Catharina of Hester en een Nederlandse man zou 

voortkomen, hoefde men zich geen zorgen te maken dat het in de koloniale samenleving nog 

als mimic zou worden beschouwd. Deze kinderen konden in het openbare leven van dezelfde 

privileges gebruik maken als de rest van de etnisch Nederlandse elite en hoefden in hun 

privéleven niet bang te zijn om nog voor ‘swarte Duijvel’ te worden uitgescholden.  

Het portret dat in 1665 door Coeman van de familie Cnoll werd vervaardigd 

probeerde de etnische positie van de familie in de koloniale samenleving te consolideren en 

te bevorderen, door aan haar etnisch Nederlands publiek een interpretatie van de sociale 

realiteit van de Bataviase samenleving te presenteren, waarin het interetnisch huwelijk niet 
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langer geassocieerd hoefde te worden met etnische degeneratie, maar juist met ‘etnische 

regeneratie’. Euraziatische vrouwen die net als Cornelia van Nijenrode toetraden tot de 

etnisch Nederlandse koloniale elite zouden volgens deze kijk op de sociale realiteit, de zeden 

en het uiterlijk van dit etnisch collectief niet ondermijnen, of de exclusieve aard van deze 

gemeenschap ontwrichtten, maar juist een positieve bijdrage leveren aan het etnisch 

voortbestaan van deze elitegroep. 

Door Catharina en Hester te presenteren als geschikte, witte huwelijkskandidaten, die 

waren voorzien van alle symbolic elements die als belangrijkste golden bij het formuleren van 

een etnisch Nederlandse identiteit, werd met terugwerkende kracht ook Cornelia’s aanspraak 

op een etnisch Nederlandse identiteit geconsolideerd. Zij gold in het portret niet langer als 

een mimic, of indringer, die de koloniale elite van binnenuit bedreigde en wiens aanwezigheid 

desastreuze gevolgen had voor de ‘voortteelinghe’ van het Nederlandse nageslacht, maar als 

de deftige stammoeder van een nieuwe generatie etnisch Nederlandse 

hoogwaardigheidsbekleders, die zich op alle mogelijke manieren positief verhielden tot het 

etnisch Nederlandse ideaal.  

 Door in het portret de nadruk te leggen op de etnische mobiliteit van het 

Euraziatische nageslacht van de familie Cnoll, was het interetnische gezin in staat om de 

ambivalente situatie waarin de familieleden zich in de zeventiende-eeuwse koloniale 

samenleving bevonden te herdefiniëren. Alleen de meer cynische beschouwer van het portret 

zou in Cornelia’s ‘oosterse oogopslag’ mogelijk nog een Mestiese mimic hebben herkend, 

wiens Euraziatische dochters voorlopig nog bleven gelden als almost the same, but not quite yet. 
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Samenvatting 
 

In 1665 the Dutch painter Jacob Janszoon Coeman finished a large group portrait of a 

prominent Dutch East Indian family. Its patriarch Pieter Cnoll, held the elite position of 

senior merchant in service of the Dutch East India Company (VOC). He had come to 

Batavia as a young assistant in 1647, and married Cornelia van Nijenrode, the Eurasian 

daughter of a Dutch merchant and his Japanese concubine. 

The family portrait depicts Cnoll and his wife, in the company of their two young 

daughters Catharina and Hester and two Asian slaves. The family is portrayed in much the 

same manner as other members of the Dutch colonial elite, but no effort was made by 

Coeman to obscure the Asian physical features of Cnoll’s Eurasian wife and daughters. This 

despite the strong ethnic biases which existed amongst the ranks of the Dutch East Indian 

elite in which the family was embedded. These biases could have had severe consequences 

for the family’s social status and the Eurasian daughter’s marriageability. The Dutch colonial 

elite attempted to create clear boundaries between their own social group, and the 

multicultural masses that inhabited Batavia in the seventeenth century. Only by successfully 

claiming an ethnic Dutch identity would it be possible for Catharina and Hester to wed into 

the elite circles into which they were born.  

By approaching the Cnoll family portrait through the concept of colonial ‘mimicry’, 

an attempt has been made to determine what role Coeman’s portrait played in ethnically 

repositioning this family within seventeenth-century Dutch East Indian society.  

In the portrayal of Cnoll’s family, a clear attempt was made by Coeman to present 

the Eurasian mother and daughters as steeped in elite Dutch culture and as possessors of the 

symbolic elements that identified them as ethnically Dutch. To counter imputations of colonial 

mimicry, resulting from their Asian physiques, Coeman emphasised the relative white skin 

colours of the Eurasian mother and daughters, in comparison to the Asian slaves depicted 

in the portraits background. Additionally, he stressed the idea of ‘ethnic mending’, by 

visualising how the Eurasian offspring of Pieter and Cornelia grew up to look slightly more 

‘European’ than their mother. The portrait promoted an interpretation of Batavian social 

reality, in which Eurasian women were no longer thought of as heralds of ‘ethnic 

degeneration’, but as valued partners in the maintenance of Dutch elite ‘ethnic purity’ 

through ‘ethnic regeneration’. In doing so, the portrait subverted the stereotypical image of 

the ‘Eurasian woman’ in Dutch colonial society and helped to establish the Cnoll family as 

equal members of the Dutch East Indian elite. 
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Bijlage 1:  

Lijst van Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië (1610-1704) 

Naam Geboorteplaats420 Regeerperiode Echtgenote421 

Pieter Both Amersfoort 1610-1614 Hendrikje N.N., Elisabeth 
Verschuur 

Gerard Reynst Amsterdam 1614-1615 Margaretha Nicquet 

Laurens Reael Amsterdam 1616-1619 Ongehuwd 

Jan Pietersz. Coen Hoorn 1619-1623 Ongehuwd 

Pieter de Carpentier Antwerpen 1623-1627 Ongehuwd 

Jan Pietersz. Coen Hoorn 1627-1629 Eva Ment 

Jacques Specx Dordrecht 1629-1632 Maria Odilia Buys 

Hendrik Brouwer Onbekend 1632-1636 Cecilia van Dorp 

Antonio van 
Diemen 

Culemborg 1636-1645 Maria van Aelst (geb. in 
Nederland, getr. in 
Batavia) 

Cornelis van der 
Lijn 

Alkmaar 1645-1650 Levijntje Polet, (geb. in 
Nederland, getr. in 
Batavia) 

Carel Reyniersz. Amsterdam 1650-1653 Judith Bara, Françoise de 
Wit (geb. in India uit 
Nederlandse ouders) 

Joan Maetsuycker Amsterdam 1653-1678 Haesje Berkmans, 
Elisabeth Abbema (geb. in 
Nederland, getr. in 
Batavia) 

Rijcklof van Goens Rees (Hertogdom 
Kleef) 

1678-1681 Jacomina Bartholomeusdr 
Rosegaard (geb. in 
Nederland, getr. in 
Batavia); Esther de 
Solemne (geb. in India uit 
Nederlandse ouders, getr. 
in Colombo); Johanna van 
Ommeren (geb. in 
Nederland, getr. in 
Colombo) 

Cornelis Speelman Rotterdam 1681-1684 Petronella Maria 
Wonderaer (geb. in 
Batavia uit Nederlandse 
ouders) 

Joannes Camphuys Haarlem 1684-1691 Ongehuwd 

Willem van 
Outhoorn 

Ambon 1691-1704 Elisabeth van Heijningen 
(geb. in Batavia uit 
Nederlandse ouders) 

 
420 Gebaseerd op: L. P. van Putten, Ambitie en Onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië, 1610-

1796 (Rotterdam 2002).  

421 Gebaseerd op: Taylor, The Social World of Batavia, 199-200. 
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