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Inleiding
Nederlanders gaan steeds vaker en steeds verder op vakantie. Reisgidsen vormen een
belangrijke bron van informatie, zowel bij de voorbereiding van de reis als onderweg.
Veel toeristen zullen tijdens hun reis in aanraking komen met de Nederlandse maritieme en
koloniale geschiedenis. De laatste vier decennia is er in Nederland een groeiende
belangstelling voor en discussie over ons koloniale verleden. In deze scriptie is onderzocht
hoe de toerist in reisgidsen wordt geïnformeerd over de Nederlandse koloniale geschiedenis
van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen en of de discussie invloed heeft op de
verstrekte informatie.
Reizen en reisliteratuur
Al sinds de Oudheid reist men naar andere gebieden en landen; voor werk, voor handel
en voor militaire of religieuze doeleinden. Maar ook voor het eigen plezier en genoegen reist
men al heel lang.1 Sinds 1847 worden deze mensen aangeduid als ‘toerist’2. Lange tijd is
reizen voor het plezier vooral voorbehouden aan de vermogende klasse, maar in de loop van
de 19e eeuw wordt reizen makkelijker en goedkoper en daardoor ook mogelijk voor minder
vermogende mensen.3 Reisliteratuur – materiaal geschreven voor en door reizigers over de
gebieden waar men naartoe reist – ontwikkelt zich parallel aan het toerisme. In de eerste helft
van de 19e eeuw verschijnen in Groot-Brittannië (1836) en Duitsland (1838) de eerste
reisgidsen voor het bredere publiek.4
In de 20e eeuw ontwikkelt het toerisme zich verder onder invloed van onder meer de
opkomst van gemotoriseerd vervoer en de verbeterde arbeidsomstandigheden, zoals de
toename van het aantal vrije dagen. In de tweede helft van de 20e eeuw groeit toerisme uit tot
een van de belangrijkste wereldindustrieën, dankzij de ontwikkeling van de luchtvaart en de
toenemende welvaart5. Met de toeristenindustrie groeit ook de vraag naar reisgidsen en
reisliteratuur in allerlei vormen.6 Ze zijn een belangrijke informatiebron voor toeristen, voor
en tijdens de reis. Vandaag de dag zijn reisgidsen dan ook haast niet meer uit de boekenmarkt
weg te denken. Ze zijn er in alle soorten en maten, voor verschillende budgetten en
verschillende doelgroepen7.

1

Nicholas T. Parsons, Worth the Detour. A History of the Guidebook (Stroud: Sutton Publishing 2007) 6.
Karel de Meulemeester, Van tornos tot toerisme: ontstaan en evolutie (Leuven: Davidsfonds 2011) 10.
3
Parsons, Worth the Detour, 177-178.
4
Ibidem, 181.
5
http://unwto.org/en/content/why-tourism, geraadpleegd op 4 augustus 2011.
6
Parsons, Worth the Detour, 252.
7
Mick Sinclair, ‘Way to go, the changing world of travel guidebook writing’ in: The Author, nr. 4 (1999) 160.
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Veranderende wereld
In de tweede helft van de 20e eeuw verandert de (westerse) wereld sterk. Hierbij
spelen de toegenomen communicatie- en informatiemogelijkheden en de ontwikkelingen in
het personenvervoer een belangrijke rol. Men weet steeds meer over de wereld en kan deze
makkelijker bereizen. Nederland krijgt te maken met een groeiend aantal immigranten, van
wie velen afkomstig zijn uit de (voormalige) koloniën: Indonesië, Suriname en de
Nederlandse Antillen. In deze periode worden de koloniën onafhankelijk of krijgen zij een
autonome status. Om verschillende redenen trekken veel inwoners uit deze gebieden
voorafgaand aan de onafhankelijkheid en in de periode daarna naar het ‘moederland’. Deze
ontwikkeling loopt parallel aan de groeiende populariteit van de voormalige koloniën als
vakantiebestemming.
Nederlanders komen in de tweede helft van de 20e eeuw steeds vaker in contact met
bevolkingsgroepen uit de voormalige koloniën en met de Nederlandse koloniale
geschiedenis.8 De gevolgen van die geschiedenis zijn immers ook vandaag nog merkbaar,
zowel in Nederland als in het land zelf: in materiële overblijfselen, maar ook in de
samenstelling van de bevolking, in taal en dialecten, in kleding, in eten en in
levensfilosofieën.9 Door het contact met de bevolkingsgroepen uit de voormalige koloniën is
de koloniale geschiedenis als het ware ‘thuisgekomen’. Het is een echter een complexe
geschiedenis, waarop door verschillende groepen op verschillende, vaak tegenstrijdige en
emotionele, wijzen wordt teruggekeken.10 De manier waarop we in Nederland omgingen en
omgaan met de voormalige koloniën en hun inwoners is onderwerp van een groeiend aantal
discussies, publicaties en onderzoeken. Maar tot nu toe is er geen onderzoek gedaan naar de
presentatie van de koloniale geschiedenis in reisgidsen en/of de invloed die de ontwikkelingen
in de samenleving hebben (gehad) op deze informatievoorziening. Voor deze scriptie heb ik
mij daarom verdiept in Nederlandstalige reisgidsen, uit de periode 1970 tot heden, met de
bestemmingen Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Onderzoek
De centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe wordt de toerist geïnformeerd over de
Nederlandse koloniale geschiedenis in Nederlandstalige reisgidsen in de periode 1970 tot

8

Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (2008) 3.
Claire Walter e.a., Kleine Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao (Utrecht: Uitgeverij het Spectrum 2005) 23.
10
Gert Oostindie, Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker 2010) 19.
9
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heden? En vervolgens: Verandert deze informatie onder invloed van de grote sociaalmaatschappelijke veranderingen, die in de jaren 70 zijn ingezet?
Hoewel Nederland in de loop der eeuwen meerdere invloedsgebieden en koloniën in
de wereld heeft gehad, heb ik als onderwerp voor deze scriptie gekozen voor gidsen over
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Ik realiseer me dat deze gebieden historisch
en geografisch gezien ver uit elkaar liggen en daarom voor de lezer wellicht een vreemde keus
lijken. Ze zijn echter bewust gekozen, omdat zij nog tot in de 20e eeuw koloniën van
Nederland waren. De verschillende stadia van onafhankelijkheid en de mogelijke verschillen
die daardoor in reisgidsen voor zouden kunnen komen, waren daarbij een belangrijke
overweging. Zo werd de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 na heftige strijd door
Nederland erkend, tot groot verdriet van veel Nederlanders11. Suriname en de Antillen kregen
al in 1954 meer autonomie, maar bleven feitelijk nog koloniën. In de jaren 70 gingen er, ook
vanuit Nederland, stemmen op voor onafhankelijkheid van deze gebieden. Ondanks
verdeeldheid onder de eigen bevolking werd Suriname in 1975 onafhankelijk.12 De
Nederlandse Antillen bleven echter bij Nederland behoren. Hoewel zij tegenwoordig een
meer zelfstandige status hebben, maken zij nog steeds deel uit van het Koninkrijk der
Nederlanden.
De keuze om mij in mijn onderzoek te richten op de reisgidsen uit de periode 1970 tot
heden, is gebaseerd op de veranderende houding van Nederland ten opzichte van de
(voormalige) koloniën in deze periode. Daarnaast heeft het een praktische reden: er zijn
vrijwel geen reisgidsen van vóór 1970 te vinden over deze landen/gebieden.

Onderzoeksmethode en opzet van deze scriptie
In de bijlage van deze scriptie is een overzicht te vinden van de bestudeerde
reisgidsen, 64 in totaal. Reisgidsen over Indonesië uit de jaren 70, 80 en begin jaren 90 waren
voorhanden bij de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag); gidsen over de Antillen uit de jaren
80 en begin jaren 90 bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Leiden)
en de reisgids Suriname uit 1972 bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
Reisgidsen van alle bestemmingen, uitgegeven aan het eind van de jaren 90 en vanaf 2000,
waren voorhanden bij verschillende openbare bibliotheken.

11

Wim van den Doel, Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker 2011) 340-342.
12
Ibidem, 406, 410-411.
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Per decennium heb ik in mijn onderzoek alle beschikbare gidsen gebruikt. Over
Indonesië en Suriname waren in de periode 1990 tot 2011 van enkele gidsenseries echter
zoveel edities beschikbaar, dat ik slechts enkele edities per decennium heb gebruikt.
In het onderzoek heb ik erop gelet welke onderwerpen uit de koloniale geschiedenis
worden behandeld en op welke wijze dit gebeurt. Ik heb niet alleen gekeken naar de inhoud
van de tekst, naar wat er wordt geschreven met betrekking tot de Nederlandse koloniale
periode, maar ook naar de toon en lengte van de tekst en daarnaast naar illustraties. Gidsen
van verschillende jaren en series zijn naast elkaar gelegd en verschillen en overeenkomsten
genoteerd.
De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie voorafgegaan door twee
inleidende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 schetst een beeld van de belangrijkste
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw, voor
zover ze betrekking hebben op het onderwerp van deze scriptie. Hoofdstuk 2 biedt een
reflectie op het medium reisgids. Hier wordt onder andere dieper ingegaan op de
totstandkoming en het beoogde publiek en in hoeverre deze zaken invloed hebben op de
informatie in reisgidsen.
De onderzoeksresultaten worden in hoofdstuk 3 (Indonesië) en 4 (Suriname en de
Antillen) besproken. Ten behoeve van het overzicht zijn de bevindingen ingedeeld in vijf
thema’s, die corresponderen met de paragrafen in het betreffende hoofdstuk:
1.

Aantrekkingskracht voor de toerist - Wat maakt het land interessant voor de toerist en
in hoeverre draagt de koloniale geschiedenis daaraan bij?

2.

Het verkrijgen van de koloniën en de rol van de handelscompagnieën VOC en WIC Hoe is Nederland aan de kolonie gekomen en hoe wordt de rol van de
handelscompagnieën daarbij beschreven?

3.

Gedwongen arbeid (slavernij) - Hoe wordt er in de reisgidsen gesproken over
gedwongen arbeid?

4.

Opstanden en conflicten - Hoe worden gewelddadige episodes met betrekking tot de
koloniale macht in de reisgidsen beschreven?

5.

De weg naar onafhankelijkheid - Hoe wordt er geschreven over (de weg naar) de
onafhankelijkheid?

De conclusie bevat een concreet antwoord op de tweeledige onderzoeksvraag, zoals eerder in
deze inleiding verwoord. In de bijlage zijn de uitgewerkte interviews met medewerkers van
uitgeverijen opgenomen.
7

1. Veranderende samenleving
Ons beeld van het verleden heeft alles te maken met hoe we onszelf en onze huidige
samenleving (willen) zien en met de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit
hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de samenleving in de
20e eeuw en het begin van de 21e eeuw, die relevant zijn voor het onderwerp van deze
scriptie.

1.1. Algemene ontwikkelingen
Het eind van de jaren 40 en de jaren 50 staan in het teken van de naweeën van de
Tweede Wereldoorlog en het verlies van Nederlands-Indië (1949). Alle energie wordt
gestoken in de wederopbouw.13
De jaren 60 en 70 kunnen grofweg worden gekenmerkt als een periode van
maatschappelijke onrust en politieke veranderingen. De bevolking wordt mondiger en nieuwe
onderwerpen, zoals het milieu, discriminatie en seksualiteit, worden uitvoerig
bediscussieerd.14 Dit uit zich ook in de politiek, waar de macht van de traditionele politieke
partijen vermindert en nieuwe politieke bewegingen opkomen. Illustratief is de groei van het
aantal fracties in de Tweede Kamer: van zeven in 1956 naar veertien in 197115.
Ook in de internationale politiek verandert er veel in de tweede helft van de 20e eeuw.
Al vanaf het eind van de jaren 60 is er sprake van ontspanning (détente) in de Koude
Oorlog16. Maar pas met de val van de Berlijnse Muur in november 1989 worden de politieke
en economische barrières tussen West- en Oost-Europa echt geslecht. Na de val van de Muur
breidt de Europese Unie zich in snel tempo uit en wordt een belangrijke politieke én
economische macht; (een deel van) Europa krijgt in 2002 een gezamenlijke munt, de euro.17
Landsgrenzen krijgen binnen Europa steeds minder betekenis.
In de loop van de jaren 80 ontstaat bovendien een nieuwe industrie: die van de
informatie- en communicatietechnologie (ICT). Met de ontwikkeling van het internet – en de
(mobiele) apparaten die internet toegankelijk maken – kan men steeds gemakkelijker in
contact komen met mensen over de hele wereld; de wereld lijkt ‘kleiner’ geworden
(globalisering). Dit leidt niet alleen tot meer contacten, ook de economie profiteert hiervan. Er
13

Oostindie, Postkoloniaal Nederland, 28, 95.
J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland II. De tijd na 1940 (Assen: Van Gorcum 1999) 105, 137
15
Ibidem, 87.
16
http://www.brittanica.com/EBchecked/topic/159484/detente, geraadpleegd op 3 augustus 2011.
17
Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 437-438.
14
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ontstaat een wereldmarkt, waarbij een aantal Aziatische landen zich snel ontwikkelt tot grote
economische spelers.18

1.2. Multicultureel Nederland
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de tweede helft van de 20e eeuw is de
enorme groei van het aantal immigranten; Nederland wordt een multicultureel land.
De grote immigratiegolf begint in de jaren ’50 met inwoners uit de voormalige kolonie
Nederlands-Indië. Als de onafhankelijkheid van het land in 1949 wordt erkend, komen er,
naast Nederlandse repatrianten, veel Indische Nederlanders naar Nederland.19 In 1950-51
komen er bovendien nog zo’n 4.000 Molukkers die in het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger (KNIL) tegen de Indonesische troepen hebben gevochten. Na het uitroepen van de
Republiek Indonesië komen zij in een lastig parket. Als tijdelijke oplossing worden zij naar
Nederland gehaald, maar al snel blijkt dat zij niet meer terug kunnen.20
In de jaren 60 groeit de economie sterk en zien het bedrijfsleven en de overheid zich
gedwongen om ‘gastarbeiders’ uit andere landen over te laten komen om te voldoen aan de
vraag naar arbeidskrachten. Er worden wervingsverdragen gesloten met Italië (1960), Spanje
(1961), Portugal (1963), Turkije (1964) en Marokko (1969).21 Lange tijd wordt aangenomen
dat deze arbeiders terug zullen keren naar het land van herkomst.22 De meeste Italiaanse,
Spaanse en Portugese arbeiders doen dit inderdaad, maar veel Turken en Marokkanen blijven.
Door huwelijksmigratie en een hoog geboortecijfer stijgt het aantal Marokkanen in Nederland
van 22.000 in 1973 tot meer dan 300.000 aan het begin van de 21e eeuw. Het aantal Turken
stijgt van 23.000 in 1970 tot ruim 370.000 in 2008.23
Vanaf de jaren 80 krijgt Nederland daarnaast te maken met een groeiend aantal
asielzoekers uit politiek onstabiele landen en economische vluchtelingen uit
derdewereldlanden. 24

18

Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 438.
Oostindie, Postkoloniaal Nederland, 26, 28, 40-41.
20
http://www.innl.nl/page/2684, geraadpleegd op 4 augustus 2011.
21
Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 427-428.
22
Oostindie, Postkoloniaal Nederland, 41.
23
Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 428.
24
Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland II, 156-157.
19
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1.2.1. Nederland ‘Gidsland’
Sinds het eind van de jaren 40 geeft Nederland aan verschillende landen
ontwikkelingshulp, maar in de jaren 70 neemt dit een enorme vlucht.
Met de maatschappelijke veranderingen in de jaren 60 neemt in Nederland ook de
kritiek op de tot dan toe geboden ontwikkelingshulp toe. In 1973 treedt PvdA’er Jan Pronk
aan als minister van Ontwikkelingssamenwerking. De omvang van de Nederlandse
ontwikkelingshulp groeit in de jaren 70 explosief: van 1.150 miljoen gulden in 1973 tot 3.019
miljoen gulden in 1977. Daarnaast gaan steeds meer mensen als vrijwilliger meewerken aan
projecten in het buitenland en wordt de Nederlandse krijgsmacht steeds vaker ingezet voor
vredesmissies.25 Voor velen is het beleid op het gebied van ontwikkelingshulp en het
meedoen aan vredesmissies in NAVO- en VN-verband een bewijs dat Nederland nog steeds
belangrijk is op het wereldtoneel. Nederland zou met zijn vooruitstrevende politiek een
voorbeeld moeten worden voor andere landen. Bas de Gaay Fortman van de Politieke Partij
Radicalen (PPR) bedenkt hiervoor in 1973 de term ‘Gidsland’.26
Het drama van Srebrenica in 1995, waar een Nederlands bataljon er niet in slaagt de
Bosnische moslimbevolking te beschermen tegen de troepen van de Bosnisch-Servische
generaal Mladic, is voor veel Nederlanders een confronterende ervaring. Hierna stelt
Nederland zich enige tijd voorzichtiger op als het gaat om het meedoen aan internationale
vredesmissies.27
De ontwikkelingshulp wordt in het begin van de 21e eeuw steeds meer bekritiseerd.
Het besef groeit dat het idee van Nederland als ‘Gidsland’ wellicht te idealistisch is geweest;
in werkelijkheid heeft de ontwikkelingshulp slechts bescheiden resultaten opgeleverd. 28

1.2.2. Dekolonisatie
In de jaren 70 beseft men dat het aanhouden van koloniaal bezit niet past bij het idee
van Nederland als ‘Gidsland’. In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat in 1954
door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen is getekend, zijn de koloniale
verhoudingen weliswaar verbroken, maar nog steeds horen deze gebieden feitelijk bij
Nederland. In 1972 nemen PvdA, D66 en PPR zich in het politieke programma ‘Keerpunt
1972’ voor, om deze landen zo snel mogelijk, het liefst vóór het einde van de regeerperiode in
1976, onafhankelijk te maken. In het Statuut is echter bepaald dat beide partners zich moeten
25

Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 384, 394-396, 401-402.
Ibidem, 406.
27
Ibidem, 442.
28
Ibidem, 448-449.
26
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kunnen vinden in de onafhankelijkheid.29 In Nederland verwacht men dat de inwoners van
deze gebieden de onafhankelijkheid met beide handen zullen aangrijpen, maar dit blijkt niet
het geval te zijn. In de Surinaamse samenleving zijn tegengeluiden te horen. Toch leidt Henck
Arron, lijsttrekker van de Nationale Partij Kombinatie (NPK), gesteund door Surinaamse
intellectuelen en politici, de onderhandelingen met Nederland.30 Veel Surinamers zijn verrast
door zijn aankondiging dat Suriname nog voor het einde van 1975 onafhankelijk wordt.
Wegens gebrek aan vertrouwen in de toekomst verhuist bijna een derde van de totale
Surinaamse bevolking naar Nederland.31 Woonden er in 1970 zo’n 30.000 Surinamers in
Nederland, in 1980 zijn het er ongeveer 160.000 en in 2010 ongeveer 335.000.32
Ook op de Nederlandse Antillen gaan stemmen op voor onafhankelijkheid, maar zij
kiezen er aanvankelijk voor om deel te blijven uitmaken van het koninkrijk33. De banden
tussen Nederland en de Antillen, maar ook die tussen de eilanden onderling, zijn vastgelegd in
het Statuut van 1954. Alleen Aruba spreekt zich negatief uit over de bestaande situatie. In
1977 wordt hier een referendum georganiseerd waarbij 80 procent van de bevolking zich
uitspreekt voor onafhankelijkheid. Het gaat hierbij echter niet om afscheiding van Nederland,
maar om afscheiding van de Nederlandse Antillen. Op 1 januari 1986 krijgt Aruba de ‘status
aparte’ en wordt het een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Gedurende de
jaren 90 blijft de relatie tussen Nederland en de eilanden onderling onderwerp van discussie.
De ‘neokoloniale’ status van de eilanden biedt de bevolking veel voordelen, zoals veiligheid
en rechtszekerheid, en toch een volledige zelfstandigheid.34 Bovendien hebben Antillianen als
Nederlandse staatsburgers vrij toegang tot Nederland. Daarvan wordt in de jaren 80 veel
gebruik gemaakt wanneer de economische vooruitzichten op de eilanden verslechteren.
Centraal in de discussie staat dat de Nederlandse regering waarborgen wil voor deugdelijk
bestuur, als de eilanden officieel onderdeel blijven van Nederland. Sinds 10 oktober 2010
bestaan de Nederlandse Antillen niet meer als bestuurseenheid. Sindsdien omvat het
Koninkrijk der Nederlanden vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.35

29

Ibidem, 406.
Ibidem, 409-410.
31
Ibidem, 412.
32
Oostindie, Postkoloniaal Nederland, 33.
33
De benaming Nederlandse Antillen werd pas na de Tweede Wereldoorlog aan de eilanden toegekend.
Daarvoor waren zijn bekend als ‘de kolonie Curaçao’ of ‘Curaçao en onderhorigheden’. Uit: Gert Oostindie,
Postkoloniaal Nederland, 37.
34
Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 416.
35
Ibidem, 417-420.
30
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Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn bijzondere gemeenten van Nederland.36 Hoewel de
koloniale banden verbroken zijn, is Nederland nauwer bij het bestuur van de eilanden
betrokken dan in vele decennia hiervoor37.

1.2.3. Integratie
Het aantal immigranten in Nederland neemt sinds de jaren 60 sterk toe. Dat verloopt
niet zonder problemen. Aanvankelijk vangen ‘de kerk’ en de verzuilde organisaties
immigranten op, maar als gevolg van de secularisering en de ontzuiling moeten zij zich in
toenemende mate wenden tot (lokale) overheden.38 De bereidheid van de samenleving om de
groeiende groep vreemdelingen op te nemen begint al in de jaren 70 te tanen.39 Racistische
groeperingen worden actief in de samenleving en in de jaren 80 vertaalt deze ontwikkeling
zich ook in de politiek. De partij Centrum Democraten krijgt in 1981 één zetel en in 1994
zelfs drie zetels.40 Eind jaren 90 is er bij vrijwel alle partijen een verharding te zien in hun
standpunten omtrent immigratie en integratie. Aan het begin van de 21e eeuw is Pim Fortuyn
zeer succesvol met zijn standpunten omtrent het ‘lakse’ immigratie- en integratiebeleid.41
Aanvankelijk heeft de kritiek op de (voormalige) arbeidsmigranten, de asielzoekers en
de economische vluchtelingen vooral te maken met werkloosheid, het ge-/misbruik maken
van de sociale voorzieningen en criminaliteit. Deze kritiek is voor een belangrijk deel gericht
op Surinaamse en Antilliaanse immigranten. Maar na de terroristische aanslagen op het World
Trade Center in New York op 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh door een
moslimfundamentalist in 2004 wordt de integratie van immigranten met een islamitische
achtergrond het centrale punt in het minderhedendebat. Dit debat raakt de postkoloniale
migranten nauwelijks. Van de postkoloniale migranten is slechts een klein deel moslim, maar
bovendien beschikken de migranten uit de voormalige koloniën over wat Gert Oostindie de
‘postkoloniale bonus’ noemt: op het moment dat zij Nederland binnenkomen, bezitten zij al
enige kennis van de Nederlandse taal, gewoonten en geschiedenis en hebben daarmee in het
integratieproces een voorsprong op andere immigranten.42 Omdat het koloniale verleden
echter steeds verder van ons verwijderd raakt en daarmee hun kennis van de Nederlandse
36
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gewoonten en taal, wordt de ‘voorsprong’ van deze migranten minder naarmate de tijd
vordert.

1.3. Postkoloniale groepen in Nederland
Hoewel de postkoloniale migranten een voorsprong hadden op andere immigranten is
de integratie in Nederland niet stilzwijgend verlopen. In de afgelopen veertig jaar hebben zij
zich in (politieke) organisaties verenigd en profileren zij zich op cultureel gebied,
bijvoorbeeld tijdens jaarlijkse evenementen zoals Pasar Malam en het Kwakoe-festival. Sinds
de jaren 70 mengen postkoloniale groepen zich bovendien in toenemende mate in discussies
over het koloniale verleden, waarbij erkenning wordt gevraagd voor ‘hun kant’ van het
verhaal.

1.3.1. Indische migranten
In augustus 1971 brengen koningin Juliana en prins Bernhard als eerste Oranjes een
staatsbezoek aan het onafhankelijke Indonesië. De publiciteit rondom het bezoek brengt aan
het licht dat het publiek behoefte heeft aan kennis over Indië. Vele Nederlandse toeristen
volgen het voorbeeld van de koningin en reizen af naar Indonesië.43 Maar in plaats van een
maatschappelijk debat over de erfenissen van het koloniale verleden en de betekenis daarvan
in de huidige samenleving, ontstaat er in Nederland een “massale flirt met een verbeeld
‘Insulinde’”. Een stroom aan nostalgische documentaires, films en series over Indië komt op
gang, waarvan de verfilming van Louis Couperus’ De Stille Kracht (1974) waarschijnlijk de
bekendste is. De nostalgie is een manier om om te gaan met het onverwerkte verlies van
Indië, ook voor Indische Nederlanders.44
Voor de gewelddadige eindfase van de kolonie is dan nog geen echte plek in het
nationaal geheugen gevonden. Zowel de Indische gemeenschap als Nederlandse oudmilitairen en voormalige inwoners van Indië voeren vanaf 1970 strijd om de Tweede
Wereldoorlog in Indië uit de schaduw van die in Nederland te halen. Zij willen compensatie
voor verloren bezittingen en gemiste inkomsten en bovendien begrip voor ontheemding en de
psychische en fysieke mishandelingen die zij hebben ondergaan. Het bezoek van de Japanse
keizer Hirohito in oktober 1971 maakt dan ook veel emoties los bij (Indische) Nederlanders.
In de jaren 80 blijft het een onderwerp dat veel Nederlanders bezighoudt, zoals ook blijkt uit
43
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de polemiek tussen Jeroen Brouwers en Rudy Kousbroek die in de media wordt uitgevochten.
In 1981 verschijnt Brouwers’ roman Bezonken Rood, waarin hij schrijft over de gruwelen van
een Japans interneringskamp, gebaseerd op zijn eigen beleving als kind. In het artikel ‘De
tomatenketchup-Tjideng van Jeroen Brouwers’ (1982) uit Kousbroek, ook een voormalig
geïnterneerde van een Japans kamp, kritiek op de manier waarop Brouwers de situatie in
interneringskampen beschrijft. Volgens hem overdrijft hij en hebben gruwelheden zoals
beschreven in Bezonken Rood nooit plaatsgevonden. Vergeleken met wat de Joden hebben
doorstaan in de concentratiekampen zijn de interneringskampen niet zo verschrikkelijk
geweest. In een artikel in ‘De Tijd’ in 1988 schrijft Brouwers “Kousbroek liegt dat hij
barst.”45
Hoewel in 1980 de overkoepelende organisatie Stichting Herdenking 15 augustus
1945 is opgericht en in 1988 het Nationaal Indisch monument in Den Haag is gerealiseerd, is
er ook in de jaren 90 geen berusting rond de discussie over de oorlogsperiode 1942-1945.46
Dit blijkt nog maar weer eens als de Japanse premier Kaifu in 1991 spijt betuigt en een krans
legt bij het Indisch monument. Als premier Lubbers tijdens een toespraak zegt dat met de
excuses de ‘kous is afgedaan’ en er geen eisen voor betalingen bij de Japanse regering worden
neergelegd, volgen woedende reacties. De reacties zorgen dat de regering de ernst van de zaak
inziet en de premier, de ministers van Buitenlandse Zaken en Indische organisaties gaan
hierop in overleg.47 In 1999 wordt voor het eerst een herdenking gehouden met een officieel
nationaal karakter.48
Maar niet alleen de Japanse bezetting houdt vele (Indische) Nederlanders in deze
periode bezig. Velen van hen zijn teleurgesteld in de manier, waarop zij na de traumatische
dekolonisatie in Nederland zijn ontvangen en de miskenning van hun inspanningen. Door
oud-militairen en Indische Nederlanders wordt de uitgave van deel 11 van Loe de Jong’s
standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog met hoge
verwachtingen tegemoetgezien. Het deel, dat handelt over de oorlog in Nederlands-Indië en
de daarop volgende dekolonisatiestrijd, verschijnt in drie banden tussen 1984 en 1986.49 Het
werk roept veel reacties op uit verschillende hoeken. Veelgehoorde kritiek is dat De Jong “de
45
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bril van de jaren tachtig [had] moeten afzetten en de bril van de jaren dertig [had] moeten
opzetten.50” Men verwijt hem een antikoloniale instelling te hebben, waarbij sommige
aspecten onderbelicht zijn gebleven, met als gevolg dat het “geschiedverhaal scheef trekt.”51
Ook vanuit de hoek van de Indische Nederlanders zijn er negatieve reacties. Daaruit blijkt dat
men de koloniale samenleving zoals door de Jong beschreven niet herkent uit de eigen
ervaring. Op sommige punten vindt men De Jong’s verhaal zelfs “kwetsend voor de ‘ouderen’
onder ons”52. In de kring van Indische Nederlanders wordt een Comité ‘Geschiedkundig
Eerherstel Nederlandsch-Indië’ opgericht dat zowel de Staat der Nederlanden als dr. De Jong
een proces aandoet, dat het overigens verliest.53
In de jaren 90 en 2000 volgen vele onderzoeken en discussies over de periode 19451949. Ook tegenwoordig verschijnen er met enige regelmaat boeken en (kranten)artikelen
over de gebeurtenissen in deze periode, waarbij er steeds meer aandacht komt voor het
hardhandige optreden van de Nederlandse strijdkrachten.

De tweede helft van de jaren 80 staat voor de Indische gemeenschap in het teken van
heroriëntering op de geschiedenis en de zoektocht naar de eigen identiteit. De jongere
generatie zet zich af tegen de oudere generatie, die ze verwijt bevroren te zijn in de ‘tempo
doeloe-cultuur’. De jonge generatie gaat op zoek naar haar ‘roots’ in de etniciteit van
Indonesische ‘culturen’.54 Veel Indische jongeren voelen zich onbegrepen en
ondergewaardeerd in de Nederlandse samenleving.55 Ze willen actievoeren en sommigen zijn
onder de indruk van de Molukse treinkapingen, die in 1975 en in 1977 plaatsvinden bij Beilen
en De Punt.56 Het gebrek aan begrip en vooral aan steun vanuit de Nederlandse overheid voor
de wens ooit terug te kunnen keren naar een onafhankelijke (Zuid) Molukse Republiek, leidt
tot een radicalisering binnen een kleine groep Molukkers.57 Binnen de Indische gemeenschap
roepen de Molukse treinkapingen verdeeldheid op. In praatgroepen en tijdschriften
discussieert men over wat verstaan moet worden onder de ‘authentieke’ Indische cultuur en
wat het inhoudt een ‘Indische identiteit’ te hebben.58 Binnen het ‘multiculturalisme’ van de
50
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jaren 90 is er meer plaats voor de koestering en instandhouding van een eigen cultuur, zo ook
voor de Indische cultuur.59 Dit haalt de druk van de ketel.60

1.3.2. Surinaamse en Antilliaanse migranten
De Surinaamse en Antilliaanse migranten zijn om andere redenen naar Nederland
gekomen dan de Indische groep. Toenemende werkloosheid, tegenstellingen tussen
verschillende bevolkingsgroepen en gebrek aan vertrouwen in de toekomst zorgen ervoor dat
er vanaf de jaren 70 in toenemende mate Surinamers en Antillianen naar Nederland
vertrekken61. Waar de grote immigratiegolf uit Suriname al in de jaren 70 plaatsvindt, vindt
die uit de Antillen pas plaats in de jaren 90.62
Al voor de grote immigratiegolven zijn er in Nederland Surinaamse en Antilliaanse
organisaties actief, vooral op het gebied van welzijnswerk63. Veel immigranten worden
opgevangen door familienetwerken, maar door het grote aantal immigranten in de jaren 70,
raken deze overbelast. Dit leidt tot overvolle pensions en veel mensen komen te wonen in
verkrotte huizen. In de jaren 70 en 80 komen er steeds meer Surinaamse en Antilliaanse
organisaties op die protesteren tegen de manier waarop immigranten worden opgevangen.
Ook strijden zij tegen de discriminatie, die in de jaren 70 de kop opsteekt.64
In de jaren 70 en 80 gaat het idee leven dat geschiedenis invloed heeft op iemands
identiteit. Hierbij komt slavernij centraal te staan in de identiteit van de Afrikanen in diaspora,
waarbij men ook persoonlijk nog gevolgen kan ondervinden van de slavernij.65 In Nederland
is er in de jaren 80 meer ruimte voor identiteit, voor persoonlijke beleving en ervaring66. In
deze context krijgt het in deze jaren opnieuw uitgebrachte boek van Anton de Kom Wij slaven
van Suriname veel gehoor. Het is een aanklacht tegen de slechte omstandigheden waarin de
afstammelingen van slaven, Hindoestanen en Javanen in Suriname leven. Het boek, dat al in
1934 voor het eerst verschijnt, wordt in 1971 opnieuw uitgebracht en valt op door de
actualiteit ervan.67 In de Surinaamse gemeenschap in Nederland wordt slavernij een centraal
thema. Hoewel de slavenhandel en slavernij nooit echt zijn vergeten in Nederland, wordt het
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door de inspanningen van de ‘nazaten’ op de politieke en maatschappelijke agenda gezet.68
Ook in de decennia daarna blijft het een veelbesproken en bovendien gevoelig onderwerp. In
2000 verschijnt het boek De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850 van de historicus P.C.
Emmer over het aandeel van (de Republiek) Nederland in de slavenhandel en slavernij. Het
boek wordt veel besproken in de media. In de tweede editie geeft de schrijver antwoord op het
vele commentaar dat zijn boek heeft gekregen. Hieruit blijkt dat de slavenhandel en de
slavernij nog steeds veel emotie oproepen en dat het daarom moeilijk is tot overeenstemming
te komen over bepaalde zaken. Zo is er bijvoorbeeld veel kritiek op de aantallen slaven die
volgens Emmer’s onderzoek naar de Nieuwe Wereld zijn vervoerd; veel mensen menen dat de
cijfers in het boek veel te laag zijn.69 Regelmatig verschijnen er in kranten en tijdschriften
artikelen over de slavernij. Hierbij is vooral de Afro-Surinaamse gemeenschap actief om het
onderwerp op de maatschappelijke en politieke agenda te houden. De Surinaamse schrijfster
Cynthia McLeod, bekend van de roman Hoe duur was de suiker?, is hierin erg actief. Zij is
dan ook een van de critici van het boek van Emmer. In een van haar boeken benadrukt ze dat
“geen enkele Nederlander van nu schuldig is aan of zich verwijten hoeft te maken over dat
wat in het verleden is gebeurd”, maar ze vindt wel dat Nederlanders meer zouden moeten
weten over de slavernijgeschiedenis.70
Dat de slavernij een gevoelig onderwerp blijft, blijkt ook in 2006. In de Algemene
Beschouwingen in de Tweede Kamer verwijst minister-president Balkenende naar de ‘VOCmentaliteit’, waarmee hij doelt op handelsgeest, durf en daadkracht. Tijdens zijn verhaal is er
in de Kamer al rumoer en in de dagen erna worden er demonstraties gehouden en excuses
geëist. Niet vanuit Indische of Molukse hoek, maar door Surinaamse organisaties. Zij eisten
‘excuses, eerherstel en genoegdoening voor het door u zo geprezen VOC-tijdperk’ omdat het
ook het tijdperk was van de WIC en de slavenhandel. De opmerking heeft hen gekrenkt. 71
Opvallend is dat in het protest de Antillianen zich niet laten horen, terwijl Suriname en de
Nederlandse Antillen een vergelijkbare geschiedenis delen: die van kolonialisme en slavernij.
Hoewel slavernij ook in de Antilliaanse gemeenschap een belangrijke rol speelt, vindt de
herdenking ervan minder plaats in de publieke sfeer.72
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De naoorlogse strijd van Indische, Surinaamse en Antilliaanse organisaties voor erkenning
van geleden leed tijdens de koloniale periode heeft sinds de jaren 70 steeds meer begrip,
erkenning en concrete gebaren opgeleverd van de Nederlandse regering en de Nederlandse
samenleving.73 Zo zijn er voor verschillende groepen en gebeurtenissen monumenten
opgericht en wordt de koloniale geschiedenis veelvuldig in de media bediscussieerd. Het
koloniale verleden wordt bovendien steeds meer door historici kritisch onderzocht.

1.4. Toerisme
Nederlanders hebben in de tweede helft van de 20e eeuw in toenemende mate in eigen
land kennisgemaakt met andere culturen. Vanaf het eind van de jaren 60 gaan Nederlanders
steeds vaker en verder op vakantie. Is dat in de jaren 60, 70 en 80 nog vooral binnen Europa,
vanaf de jaren 90 gaat men ook naar het verdere buitenland. Hiervoor zijn een aantal oorzaken
aan te wijzen. Belangrijk is de toename van het aantal vrije dagen per jaar. Had een arbeider
in 1956 nog maar vijftien vrije dagen, in 1971 is dat gegroeid naar vier weken.74 Sinds de
jaren 70 is het percentage van de Nederlandse bevolking dat hoger of universitair onderwijs
heeft genoten bovendien sterk gestegen en daarmee de vraag naar een meer educatieve en
maatschappijbewuste invulling van de vakantie.75 Ook de ontwikkeling van televisie en
internet hebben bijgedragen aan de groei van het toerisme. Reisprogramma’s en websites
brengen (nieuwe) toeristische bestemmingen als het ware bij het publiek thuis.76 De snelle
ontwikkelingen in het vervoer en de dalende prijzen daarvan maken het mogelijk die
bestemmingen daadwerkelijk te bereiken.
Toerisme is een moeilijk fenomeen om te duiden, omdat het gaat om veel mensen met
heel verschillende achtergronden en interesses die een grote verscheidenheid aan activiteiten
ondernemen. Maar over het algemeen is duidelijk dat geschiedenis en erfgoed – de
overblijfselen uit het verleden – belangrijke toeristische attracties zijn en steeds belangrijker
worden. Het gaat daarbij niet alleen om bezoeken aan forten, paleizen of musea, maar ook om
het sfeervolle decor van een historische omgeving.77
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1.5. Nationale identiteit
Uit de voorgaande paragrafen mag duidelijk zijn dat Nederlanders in de tweede helft
van de 20e eeuw anders naar de wereld zijn gaan kijken. Dit heeft effect op de ‘nationale
identiteit’.
James Kennedy beargumenteert in zijn boek Nieuw Babylon in aanbouw dat
Nederland al aan het eind van de jaren 60 een eerste crisis rond de nationale identiteit
meemaakt. De Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot een aversie tegen het nationalisme; het
verenigen van landen en mensen wordt belangrijker dan het uitsluiten ervan. Daarnaast
vervalt het idee van Nederland als wereldmacht met het verlies van Indië. Het besef groeit
bovendien dat, vanwege de beperkte omvang en de afhankelijkheid van Nederland, het juist
noodzakelijk is een internationaal karakter te ontwikkelen.78
De snelle veranderingen die zich vanaf de jaren 80 voltrekken, leiden tot een tweede
crisis rond de nationale identiteit. De voorbeeldfunctie van Nederland ‘Gidsland’ lijkt te hoog
gegrepen: de immigratie en de multiculturele samenleving veranderen de samenstelling van
de bevolking in hoog tempo en door de Europese eenwording komt de macht steeds meer in
handen van een centraal Europees orgaan. Daarbij zorgt de mondialisering voor andere
economische verhoudingen in de wereld. Net zoals de postkoloniale migranten zich
heroriënteren op de eigen identiteit, groeit in Nederland de belangstelling voor ‘de
Nederlandse identiteit’. Zoals we in paragraaf 1.2.3 hebben gezien, treedt er aan het eind van
de jaren 90 een verharding op jegens de immigratie. In 2000 verschijnt in het NRC het artikel
Het multiculturele drama, geschreven door Paul Scheffer. In het artikel noemt hij de
multiculturele samenleving mislukt en doet een oproep om de Nederlandse taal, cultuur en
geschiedenis serieuzer te nemen, omdat dit de verschillende groepen in de samenleving kan
binden. Hierbij moet niet voorbij worden gegaan aan ‘zwarte’ bladzijden in ons verleden.79
Scheffer’s oproep krijgt gehoor in de samenleving en politiek: in de jaren 2000 worden onder
meer plannen ontwikkeld voor het opzetten van een nationaal historisch museum en een
geschiedeniscanon voor basisscholen80. Deze initiatieven hebben echter geleid tot moeilijke
discussies, want welk deel van ons verleden bindt alle bevolkingsgroepen in onze
multiculturele samenleving?
Lange tijd zijn de positieve kanten van de koloniale geschiedenis benadrukt. Het was
de tijd waarin de handelsmaatschappijen werden opgericht die ons land rijkdom en welvaart
78
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brachten. Het was de tijd waarin ons land een machtige zeevarende natie was, met moedige
mannen die naar alle uithoeken van de wereld voeren. Hierbij was een hoofdrol weggelegd
voor de VOC en Oost-Indië, waar de nationale belangen en trots lagen.81 Veel Nederlanders
hebben bovendien een persoonlijke band met ‘Indië’, omdat zij of familieleden er nog hebben
gewoond. Van oudsher is er in Nederland minder interesse voor Suriname en de Antillen; de
geschiedenis van de (slaven)handel in deze landsdelen maakt een stuk minder trots en, op de
postkoloniale migranten na, zijn er maar weinig mensen met een persoonlijke band met deze
gebieden82. Met de migranten is de overzeese en minder bekende koloniale geschiedenis
‘thuisgekomen’.83 In Nederland is echter geen maatschappelijk debat met alle postkoloniale
groepen ontstaan.84 Er zijn steeds opnieuw discussies opgelaaid, waarin groepen erkenning
vragen voor ‘hun kant’ van het verhaal. Het is niet gemakkelijk om al deze verhalen een plek
te geven in het collectieve geheugen. Het koloniale verleden ligt bij alle groepen gevoelig,
zowel bij postkoloniale migranten als bij Nederlanders. Voor sommigen gaat de erkenning
van de negatieve kanten van onze koloniale geschiedenis nog lang niet ver genoeg, maar
anderen vinden het wel voldoende. Zo langzamerhand is er sprake van een bijna stilzwijgende
afsluiting van het postkoloniale tijdperk. De relaties van de migranten met de landen van
herkomst verliezen hun vanzelfsprekendheid; postkoloniale migranten hebben overwegend
hun plaats gevonden in Nederland. Het blijft echter zoeken naar een balans.85
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2. Reflectie op het medium reisgids
Een reisgids is een moeilijk te definiëren medium, omdat het elementen bevat die ook
kunnen voorkomen in reisverslagen, atlassen en studies naar bijvoorbeeld geografie, flora en
fauna.86 Over het algemeen wordt in een reisgids meestal (achtergrond)informatie opgenomen
over de bevolking, natuur, politiek, economie en geschiedenis van het land. Daarnaast
beschrijft of noemt een reisgids allerlei bezienswaardigheden en is er een overzicht van
accommodaties en restaurants in opgenomen. Vaak bevat een reisgids ook één of meerdere
kaarten en plattegronden. Er is echter geen voorgeschreven stramien met betrekking tot de
hoeveelheid informatie per onderwerp of hoe verschillende onderwerpen zich tot elkaar
moeten verhouden. De schaal kan bovendien enorm uiteenlopen; van een heel continent tot
een enkel pretpark.
In dit hoofdstuk werpen we een nadere blik op het in Nederland weinig onderzochte
medium reisgids.

2.1. De Nederlandse reisgidsenmarkt
De reisgidsenmarkt in Nederland wordt gedomineerd door twee uitgeverijen die een
breed aanbod hebben: de ANWB en LannooMeulenhoff bv. De meeste reisgidsen die in
Nederland worden aangeboden zijn vertalingen, veelal uit het Duits of Engels87.
De ANWB geeft al sinds 1913 reisgidsen uit. De series die tegenwoordig vooral op de
markt worden gebracht zijn ANWB Extra, ANWB Wereldreisgidsen, ANWB Wandelgidsen,
ANWB Goud, ANWB Actief en ANWB Navigator. De bekendste is wellicht de dunne ANWB
extra gids. Van deze series worden alleen de series Goud en Actief zelf geschreven. De Extra,
Wereldreisgidsen en Wandelgidsen worden vertaald uit het Duits en de Navigator uit het
Engels.
LannooMeulenhoff bv is de Nederlandse divisie van de Lannoo Groep, een van de
belangrijkste uitgevers van Vlaanderen. Onder de naam Terra Lannoo worden de series
Trotter, Lannoo’s Reisgids en de groene Michelin-gidsen uitgegeven. Sinds eind januari 2010
is ook Uitgeverij Unieboek| Het Spectrum onderdeel van LannooMeulenhoff bv. Door deze
samenwerking is het marktaandeel aanzienlijk vergroot en is het bedrijf nu marktleider op het
gebied van non-fictie in de Nederlandse taal.
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Uitgeverij Unieboek| Het Spectrum geeft enkele van de bekendste reisgidsenseries uit. Dit
gebeurt onder de naam Van Reemst. De oorspronkelijke uitgeverij Van Reemst bestond sinds
1878 en is in 1976 overgenomen door Uitgeverij Unieboek, die later is samengegaan met
Uitgeverij Het Spectrum.88 Tegenwoordig geeft de uitgeverij vier series reisgidsen uit: de
Capitool-gidsen, Rough Guides, Nelles en Marco Polo. Al deze series worden vertaald. Nelles
en Marco Polo zijn oorspronkelijk Duits en Capitool en Rough Guides worden vanuit het
Engels vertaald.89
Naast de bovengenoemde uitgeverijen, die een breed scala aan reisgidsenseries
aanbieden, zijn er ook uitgeverijen die een enkele reisgidsenserie uitgeven. Van de jaren 50
tot in de jaren 80 schreef de heer Jo Dominicus reisgidsen voor Uitgeverij Becht. Uitgeverij
Becht is nu onderdeel van de Gottmer Uitgevers Groep. De naam Dominicus is de merknaam
geworden voor alle reisgidsen die Gottmer uitgeeft. Deze gidsen worden geschreven door
Nederlandse auteurs, meestal journalisten, schrijvers of historici.90
Bij Uitgeverij Elmar verschijnen sinds 1977 reisgidsen. In 2005 is de serie
Wereldwijzer ontstaan uit de oude serie Elmar Reishandboeken.91 De reisgidsen van deze
uitgeverij waren zo’n succes dat in 1996 een onafhankelijk reisbureau is ontstaan, dat sinds
1999 ook reizen op internet aanbiedt.92
Uitgeverij Cambium heeft de rechten om de van oorsprong Engelstalige serie Insight
Guides in Nederland uit te geven. Dit doet zij sinds 1982. Sinds 1990 worden de Insight
Guides door deze uitgever ook bewerkt en vertaald voor de Nederlandse markt, om zo beter
aan te sluiten bij de wensen van de Nederlandse toerist.93
In Nederland worden ook veel Engelstalige reisgidsen uitgegeven, zoals de bekende
Lonely Planet-gidsen. Omdat het in deze scriptie gaat om Nederlandstalige reisgidsen, zijn
deze niet onderzocht.
Naast reguliere reisgidsenseries zijn in de afgelopen vier decennia twee nieuwe
soorten reisliteratuur opgekomen. Deze volgen uit de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
beschreven in hoofdstuk 1. Sinds de jaren 80 worden series dunne boeken met
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achtergrondinformatie over verschillende landen uitgegeven. De ‘Te gast in…’ serie is hier
een bekend voorbeeld van. Vaak kan het betreffende land worden aangemerkt als
ontwikkelingsland en staan onderwerpen als armoede en mensenrechten centraal. Door
middel van korte artikelen, zoals interviews met bekende mensen uit het land zelf en korte
reisverslagen van bezoekers, tracht men een reëel beeld te geven. Ook over Indonesië en
Suriname zijn zulke boekjes verschenen. In de inleiding van een uitgave uit 1985 over
Indonesië staat: “De bestaande reisgidsen, brochures en folders bevatten veel nuttige
informatie en praktische tips. Toch hebben deze informatiebronnen ons inziens één groot
nadeel: zij tonen slechts een deel van de werkelijkheid. Zij beperken zich vrijwel geheel tot de
uiterlijke fraaie aspekten van de Indonesische samenleving. (…) Een andere werkelijkheid –
de armoede, de strijd om het bestaan die een groot deel van de bevolking dagelijks te voeren
heeft, de schending van de mensenrechten – ontbreekt vrijwel geheel in de Nederlandstalige
reisgidsen.94” Opvallend is dat er in deze gidsen maar weinig over de geschiedenis wordt
verteld. De nadruk ligt op de moderne samenleving.
In het laatste decennium is een nieuw soort ‘reisgids’ ontstaan waarin een thema
centraal staat. Voorbeelden van thema’s zijn: een bepaald soort accommodatie (bijvoorbeeld
Bed & Breakfast), een bepaald vervoersmiddel (bijvoorbeeld trein of boot) of een literair of
kunsthistorisch thema. Maar in toenemende mate ook (een bepaald aspect van) de
geschiedenis van een land. Voorbeelden hiervan zijn Nog geen krasje op een rots. Zoektocht
naar sporen van de Nederlandse beschaving in Indonesië (2009), uitgekomen onder de
merknaam Dominicus, en de Reisgids Oorlogsplekken Indonesië 1942-1949 (2010).
Hoewel deze materialen in boekhandels en bibliotheken wel bij reisgidsen worden
geplaatst, zijn ze dat niet helemaal. Ze bieden voornamelijk uitgebreide achtergrondinformatie
en weinig tot geen informatie over bijvoorbeeld accommodaties, vervoersmogelijkheden of
bezienswaardigheden, zoals de reguliere reisgidsen.

2.2. Totstandkoming van een reisgids
De groei van het toerisme en het aantal lezers van gidsen heeft ervoor gezorgd dat er
steeds hogere eisen worden gesteld aan een reisgids en daarmee aan de schrijver. De schrijver
moet immers verstand hebben van heel uiteenlopende onderwerpen: van geschiedenis en de
huidige politiek tot de beste nachtclubs, van de traditionele keuken tot de populaire
sportteams en van economie tot interessante winkels en restaurants.95
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Door wie worden reisgidsen eigenlijk geschreven? Uit navraag bij verschillende
uitgeverijen blijkt dat auteurs van reisgidsen vaak journalisten en enthousiastelingen zijn,
waaronder ook historici. Deze schrijvers worden door uitgeverijen gevraagd of ze bieden hun
diensten aan. Uitgeverijen stellen over het algemeen geen eisen aan de opleiding die een
schrijver genoten heeft; belangrijker is dat men veel kennis van het betreffende land heeft en
goed kan schrijven. Schrijvers zijn vrij in de keuze van hun bronnen.96 Fouten die direct in het
oog springen, worden er door de redactie uitgehaald en in vrijwel alle reisgidsen worden
lezers aangespoord om contact op te nemen met de uitgeverij als zij fouten ontdekken.
Sinds de jaren 90 speelt het ontwerp van reisgidsen een steeds belangrijkere rol. Het
ontwerp maakt een gids visueel aantrekkelijk en zorgt voor herkenbaarheid van de serie. Dit
heeft effect op de teksten: een vast ontwerp laat een bepaalde hoeveelheid ruimte voor tekst
over. Daardoor moeten schrijvers soms concessies doen: sommige onderwerpen krijgen meer
aandacht dan ze verdienen, sommige minder.97
Reisgidsen zijn commerciële ‘producten’. Met het oog op de concurrentie en de vraag
van het publiek moeten ze snel worden gemaakt.98 In korte tijd moeten schrijvers een grote
hoeveelheid informatie vergaren, die in het ontwerp moet worden ingepast. Het is dan
eenvoudiger en sneller om bestaande teksten opnieuw te gebruiken. Uit navraag bij enkele
uitgevers blijkt dat er bij herdruk vooral noodzakelijke veranderingen in de tekst worden
aangebracht. Niet in de tekst over de geschiedenis; die ‘verandert immers niet wezenlijk’99.
Een andere reden waarom veel teksten niet of nauwelijks veranderen heeft te maken met
kostenbesparing. Het vertalen of herdrukken van een eerdere editie, is goedkoper dan er een
(op)nieuw laten schrijven.

2.3. Bestemmingen, publiek en gebruik
Voor wie worden reisgidsen geschreven? Hoewel er steeds meer reisgidsen worden
uitgegeven over een bepaald onderwerp met een bepaald publiek voor ogen, richten de meeste
reisgidsenseries zich op een breed publiek: mensen van verschillende leeftijden en
verschillende sociale groepen.100 Dit heeft ook effect op de informatie in de gidsen.
Reisgidsen zijn vooral bedoeld als leidraad, om de bezoeker een referentiekader te geven. Ze
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pretenderen niet dat ze volledig zijn101. De gidsen worden vaak meegenomen op reis en
moeten een handzaam formaat hebben. In reisgidsen staan daarom geen uitgebreide
historische verhandelingen en maar zelden worden bronnen vermeld; dat zijn alleen maar
extra pagina’s.
Over het algemeen zullen vooral mensen worden aangesproken die voor het eerst naar
het betreffende land of de plaats toe gaan, of die er weinig komen. Mensen die regelmatig in
het land komen, er hebben gewoond of die er persoonlijke banden mee hebben, bijvoorbeeld
via familie, zullen veel minder behoefte aan een reisgids hebben.

In het beoogde publiek speelt nationaliteit een belangrijke rol. Zoals we hebben gezien in
paragraaf 2.1. worden veel gidsen die in Nederland worden uitgegeven, vertaald vanuit het
Duits of Engels. Duitse en Engelse auteurs zullen voor het publiek uit eigen land schrijven en
houden er waarschijnlijk geen rekening mee dat hun teksten in het Nederlands worden
vertaald. Dit heeft gevolgen voor de inhoud en de toon. Gebeurtenissen worden vanuit een
ander oogpunt bekeken en anders uitgelegd.
Een reisgids is (indirect) een toeristisch product, waarin de bestemming wordt
aangeprezen. In de toeristische sector spelen commerciële overwegingen een hoofdrol. Zo zal
men de (Nederlandse) toerist niet met negatieve gevoelens willen opzadelen: geconfronteerd
met een bittere geschiedenis zou het publiek wel eens kunnen afhaken102. Voor Duitse of
Engelse toeristen zullen harde bewoordingen over de Nederlandse koloniale geschiedenis
weinig effect hebben op de gemoedsrust, maar voor Nederlandse toeristen wel degelijk. Zeker
als gesproken wordt over ‘de Nederlanders’ – waarmee eigenlijk iedereen wordt
aangesproken – kan de Nederlandse toerist een ongemakkelijk gevoel bekruipen. Diverse
uitgeverijen geven aan dat sommige vertaalde gidsen wel zijn bewerkt voor de Nederlandse
markt, om ze aantrekkelijker te maken voor de Nederlandse toerist.103 Het is echter lastig te
bepalen waar en in hoeverre bewerkingen zijn doorgevoerd bij het vertalen. Vooral de
inleidingen lijken bewerkt of herschreven en in sommige teksten zijn duidelijk bijzinnen
toegevoegd om harde bewoordingen af te zwakken.
Welke gidsen vertaald worden en welke gidsen in het Nederlands geschreven worden,
is afhankelijk van de internationale belangstelling voor een bestemming. Indonesië, met haar
eeuwenoude bouwwerken en cultuur, trekt veel internationale aandacht, waardoor er veel
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buitenlandse reisgidsen over dit land verschijnen. Uit dit grote aanbod kunnen Nederlandse
uitgevers een gids kiezen om te vertalen. Uit kostenoverwegingen wordt dit veel gedaan en
daarom verschijnen er in Nederland veel uit het Duits en Engels vertaalde gidsen over
Indonesië. Suriname en de Antillen staan echter in toeristisch opzicht internationaal nog niet
zo in de belangstelling. Uit Europa trekken de Antillen en Suriname vooral Nederlandse
toeristen, al dan niet met belangstelling voor de koloniale geschiedenis. Er bestaan wel
anderstalige gidsen over deze landen, maar deze vallen dan vrijwel altijd binnen een groter
kader; de Nederlandse Antillen worden behandeld in een reisgids over Caribische eilanden en
Suriname als onderdeel van Zuid-Amerika. De gidsen over deze (ei)landen worden daarom
specifiek gemaakt om aan de vraag van het Nederlandse publiek te voldoen en zijn vrijwel
altijd door Nederlandse auteurs geschreven.104

Samenvattend kunnen we stellen, dat de aard van het medium en de wijze waarop het tot
stand komt, grotendeels bepalend zijn voor de inhoud ervan.
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3. De kolonie in ‘de Oost’: Indonesië
In 1971 brengt koningin Juliana een staatsbezoek aan Indonesië. Veel Nederlanders volgen
haar voorbeeld; de populariteit van Indonesië als reisbestemming groeit exponentieel en
daarmee het aantal reisgidsen. 105
In de jaren 70 en 80 worden in de gidsen vooral de eilanden Java, Bali, Borneo,
Lombok en Sumatra beschreven, maar vanaf de jaren 90 komt er meer aandacht voor de
kleine eilanden in het oosten van Indonesië (Sumbawa, Flores, Komodo, Timor, Sumba).

3.1. De aantrekkingskracht van Indonesië
Bij het doorbladeren van reisgidsen over Indonesië wordt meteen duidelijk wat de
aantrekkingskracht is voor toeristen; de gidsen staan vol met informatie over en foto’s van de
exotische natuur en cultuur. Kleurenfoto’s van bijvoorbeeld kleurige vogels en uitgestrekte
rijstvelden sieren vooral de gidsen van de laatste twee decennia. Daarnaast worden in vrijwel
alle gidsen de traditionele gebruiken en klederdracht van Indonesische volken uitgebreid
beschreven. Van de cultuur van deze volken wordt een vrij stereotiep beeld geschetst. Zo
wordt bijvoorbeeld van de inlandse Batak-, Dayak- en Minangkabau-stammen vooral de
praktijk van het ‘koppensnellen’, dat nog niet zo lang geleden in onbruik is geraakt, levendig
beschreven. Duidelijk mag worden dat de belangrijkste aantrekkingskracht van Indonesië de
‘andersheid’ is.
Wanneer men zich meer verdiept in de gidsen, wordt snel duidelijk dat Indonesië voor
Nederlanders meer is dan een exotische vakantiebestemming. In vrijwel alle reisgidsen vanaf
1970 worden in de inleiding de historische banden tussen Nederland en Indonesië genoemd
als interessant voor Nederlandse toeristen. In de jaren 70, 80 en begin van de jaren 90 worden
daarin mensen aangesproken die zelf in Nederlands-Indië hebben gewoond óf het kennen uit
verhalen van familieleden. Indonesië wordt beschreven als “het verdwenen land vol dierbare
jeugdherinneringen106”, waar de ‘oud-Indischgast’ zich “nostalgisch [kan] uitleven107.” De
term ‘Tempo Doeloe’ (ook wel Dulu) wordt gebruikt om de ‘goede’ oude tijd van vóór de
Tweede Wereldoorlog aan te duiden. Vooral in de reisgidsen van Jo Dominicus uit 1974,
1979 en 1984 is sprake van nostalgie naar deze tijd. In de reisgids wordt men veelvuldig
gewezen op de oude Nederlandse benamingen van straten en pleinen en worden plekken
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aangewezen waar vroeger Nederlandse bedrijven hun kantoor hadden.108 Dominicus beschrijft
het verloren gaan van gebouwen uit de koloniale tijd dan ook met een hoorbare teleurstelling:
“Het Hotel des Indes is afgebroken en vervangen door een winkelcentrum.”109 Het
nostalgische beeld van het koloniale verleden dat in de reisgidsen uit de jaren 70 en 80 wordt
geschetst, valt samen met de interesse voor deze geschiedenis die in de jaren 70 inzet. Zoals
we in hoofdstuk 1 hebben gezien komen er in de jaren 70 en 80 veel films en series over
Nederlands-Indië uit.110
Aan het eind van de jaren 80 en begin van de jaren 90 verandert de toon van de
inleidingen. Men lijkt te worstelen met de tegenstelling tussen het nostalgische, romantische
beeld van Indonesië dat “nog altijd een beetje ‘bij ons hoort’”111 en Indonesië als moderne
natie. Het beste is deze ontwikkeling wederom te zien in de Dominicus reisgidsenserie, al
wordt deze vanaf 1989 niet meer door Jo Dominicus geschreven. In 1989 staat geschreven dat
Indonesië weliswaar nog altijd een land “vol van tastbare gevoelsmatige herinneringen aan
vroegere tijden” is, maar “hiermee is niet bedoeld de nostalgische hang naar tempo dulu, de
tijd van vroeger. Die is nu zo langzamerhand wel voorbij.”112 Opvallend is dat in de inleiding
van de Dominicus-gids van 1994 met geen woord wordt gerept over de koloniale
geschiedenis. De nadruk ligt op het moderne Indonesië.113 Ook in de uitgave van 1998 blijft
de nadruk daarop liggen, maar de zin “de historische sfeer als gevolg van meer dan drie
eeuwen koloniale geschiedenis die zich niet zomaar opzij laat schuiven”, die al in de inleiding
van 1989 stond, wordt nu herhaald met als toevoeging “mensen met een belangstelling voor
de VOC of voor koloniale architectuur kunnen hun hart ophalen. Niet alleen het heden, maar
ook het verleden is interessant.114” Men spreekt hiermee ook een jonger publiek aan dat de
koloniale periode niet heeft meegemaakt.
In alle gidsen is er ruime aandacht voor de oorlogsjaren 1942 – 1945 en de jaren van
onafhankelijkheidsstrijd die erop volgen (1945-1949). Veel gidsen vermelden deze twee
verschillende episodes in één adem: als de oorlogsjaren 1942-1949. Indonesië is voor veel
oud-strijders meer dan een vakantiebestemming: het is een plaats van herinnering aan eigen
oorlogservaringen of die van familieleden. In alle gidsen worden de Japanse
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interneringskampen genoemd en de dwangarbeid die gevangenen moesten doen. Daarnaast
worden in de meeste gidsen begraafplaatsen genoemd van soldaten die tijdens de Japanse
bezetting zijn gesneuveld, waarbij vaak ook het aantal graven vermeld wordt.115 Over de
gebeurtenissen van de jaren 1945-1949 wordt veel minder verteld. Hoewel de afstand tot de
oorlog in tijd groter wordt, blijft de aandacht voor deze geschiedenis in oorspronkelijke
Nederlandse reisgidsen bestaan. Zo verscheen in 2010 nog de Reisgids Indonesië
Oorlogsplekken 1942-1949. Maar ook in reisgidsen die door buitenlandse schrijvers zijn
geschreven, zoals de Insight Guide gidsen (waarvan de algemene geschiedenis is
samengesteld door twee Indonesische historici) en de van oorsprong Duitse of Engelse gidsen,
is er aandacht voor de periode 1942-1945. Hierin wordt deze periode echter vooral
beschreven vanuit het Indonesische of bredere Europese perspectief. Zo wordt beschreven wat
er met de bevolking gebeurde en wordt vermeld dat alle Europeanen – dus niet alleen de
Nederlanders – in concentratiekampen werden opgesloten. De periode 1945-1949 wordt in
van oorsprong anderstalige gidsen besproken in de context van de onafhankelijkheidsstrijd
van Indonesië, en niet als een geheel met de Japanse bezetting beschouwd.
Met name in van oorsprong Nederlandse gidsen spreekt veel emotie over de
gebeurtenissen uit de tekst. Dit is niet verwonderlijk: zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien
is er in de jaren 70 en 80 veel discussie in Nederland rondom de erkenning van het geleden
leed tijdens de Japanse bezetting en gedurende de jaren daarna.
3.2. Hoe het gebied in ‘de Oost’ een Nederlandse kolonie werd: Jakarta en de VOC
In alle reisgidsen wordt Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, uitgebreid beschreven.
Hierbij is ook ruime aandacht voor de beginperiode van de Nederlandse koloniale
geschiedenis in Indonesië. Deze begint in de vroege 17e eeuw, wanneer de VOC op zoek is
naar een geschikte plek om de handelsonderneming te vestigen. In 1611 krijgen de
Nederlanders toestemming van de regent van het stadje Jayakarta om een handelspost te
bouwen op een stukje grond aan de rivier Ciliwung. Ook de Engelsen krijgen toestemming
om er een handelspost te bouwen. Tegen de wens van de regent in fortificeren de
Nederlanders, onder leiding van Jan Pieterszoon Coen, de post in 1617. Dit leidt tot
onenigheid waarbij de Engelsen zich achter de troepen van de regent scharen. In 1619
vernietigt de tot gouverneur-generaal benoemde Jan Pieterszoon Coen met behulp van
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versterking Jayakarta volledig en bouwt er een nieuwe stad naar Nederlands voorbeeld. Hij
noemt deze stad Batavia.
In elke reisgids wordt deze gebeurtenis beschreven in het kader van de geschiedenis
van de hoofdstad, maar de toon van het verhaal verschilt per gids. Waar de ene gids de
handelingen positief voor Nederland uitlegt, geeft de ander er een negatieve lading aan. In de
van oorsprong Nederlandse Kosmos gids uit 1993 lijkt het alsof een klein incident een
onevenredig harde reactie van de Engelsen en Javanen tot gevolg had: “Dit [de fortificatie]
was tegen het zere been zowel van Engelsen als van Javanen, die de Hollandse steunpunten
vervolgens belegerden.116” De ANWB gids uit 1992 doet het voorkomen alsof de Nederlanders
eigenlijk geen andere keus hadden: “Daarop [de fortificatie] sloot prins Jayawikarta in het
geheim een overeenkomst met de Engelsen, die ook nog een appeltje te schillen hadden met
de Nederlanders. In 1618 vond bij Pulau Onrust een onverwacht zeegevecht plaats, waarbij de
Nederlanders zowel hun aanzien als hun kostbare ladingen peper verloren.117” De Nelles gids
uit 2005 noemt Jan Pieterszoon Coen ‘meedogenloos118’, wat volgens het verhaal in de
Insight Guide uit 2003 gegrond zou zijn: “Hij omringde deze [de handelspost] met een stenen
wal, waarop kanonnen werden geplaatst. De prins protesteerde, want het bouwen van
vestingwerken was niet opgenomen in de overeenkomst. Coen reageerde met het in puin
schieten van het prinselijk paleis.119”

In de meeste gidsen wordt het moderne Jakarta beschreven als een echte metropool, waar het
verkeer doorheen raast, waar armoede heerst en die vuil is, maar die “de toerist toch ook nog
veel moois te bieden [heeft].120” Met dit moois worden vooral de koloniale overblijfselen
bedoeld, die schril afsteken tegen de moderne architectuur, vanwege de esthetische waarde of
omdat de door Nederlandse kolonisten gebouwde pakhuizen, kantoren en grachten met
ophaalbruggen niet op hun plek lijken te zijn in dit tropische land.121 In alle gidsen worden
koloniale gebouwen aangeduid als bezienswaardigheden, maar het gaat altijd om een simpele
beschrijving van de plaats en functie van het koloniale gebouw in kwestie.

116

e

Henk Stam en Annie de Waal, Indonesië. Kosmos Reisgids (1 druk; Utrecht: Uitgeverij Kosmos 1993) 113.
e
Monique Sardjono-Soesman, Indonesië. ANWB Reisgids (1 druk; Den Haag: ANWB 1992) 101.
118
Schwarz, e.a., Indonesië. Nelles (2005) 80.
119
e
J.J. van Mourik en F.G. Rozendaal ed., Indonesië. Insight Guides (10 druk; Laren: Cambium 2003) 32.
120
Indonesië Anders, gids voor toeristen. Werkgroep Indonesia Nijmegen (1985) 39.
121
e
Gerard M.L. Harmans ed., Indonesië. Reiz& Magazine Wereldreisgids (1 druk; Den Haag: ANWB bv 2010) 64.
117

30

3.3. Gedwongen arbeid, het Cultuurstelsel en de Java-oorlog
Vanaf de jaren 90 wordt er steeds meer aandacht besteed aan de negatieve episodes uit
de koloniale geschiedenis. Gedwongen arbeid is daar een belangrijk aspect van. Hoewel er in
Indonesië geen sprake is geweest van slavernij zoals in Noord- en Zuid-Amerika, heeft de
Indonesische bevolking wel gedwongen arbeid moeten leveren en is zij gedwongen producten
en diensten te leveren aan het koloniale bewind.
In de vorige paragraaf hebben we al gezien dat de manier waarop een conflict tussen
Indische en Nederlandse partijen wordt uitgelegd, sterk afhangt van de nationaliteit van de
schrijver van de reisgids. Aanvankelijk wordt de manier waarop de VOC handelsmonopolies
heeft verkregen dan ook vooral bekritiseerd in gidsen die uit het Duits of Engels zijn vertaald.
De Franse Michelin gids (2011) bevat een aparte paragraaf over de ontstaansgeschiedenis van
Jakarta en de handelingen van de VOC, die zelfs de titel draagt ‘Bloed in ruil voor
specerijen’122. Maar ook in Nederlandse gidsen wordt vanaf de jaren 90 steeds meer de
repressieve kant van de koloniale geschiedenis erkend. De strijd van gouverneur-generaal Jan
Pieterszoon Coen om een monopolie te verwerven in de handel in foelie en nootmuskaat
wordt in de Dominicus gids van 2009 aangeduid als ‘een van de zwartste bladzijden uit de
geschiedenis van de VOC’: “Omdat de [Banda] eilanden zich aan dit alleenrecht probeerden
te onttrekken en ook handel dreven met de Engelsen en Portugezen zond Coen in 1621 een
expeditieleger. (…) duizenden mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord en hele
dorpen platgebrand.”123

Met het oog op gedwongen arbeid komt één periode uit de Nederlandse koloniale
geschiedenis in Indonesië duidelijk naar voren: het Cultuurstelsel (1830-1870). In vrijwel alle
gidsen staat het Cultuurstelsel in directe relatie tot de Java-oorlog (1825-1830).
De Java-oorlog geldt als een van de langste en moeilijkste conflicten, waar de
Nederlanders in hun kolonie mee te maken hebben gehad. De oorlog wordt in elke gids
behandeld, soms redelijk uitgebreid en soms slechts kort. Maar de strekking van de tekst is
vrijwel altijd gelijk: guerrillastrijders onder leiding van prins Pangeran Diponegoro (17851855) maakten het het Nederlandse gouvernement zeer lastig en de oorlog heeft Nederland
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veel geld gekost. In het verlengde van deze oorlog komt het Cultuurstelsel ter sprake: het
stelsel werd bedacht en opgezet om het verloren geld van de Java-oorlog terug te verdienen.
En als we de reisgidsen moeten geloven, werkte het systeem: het geld stroomde binnen. De
Kosmos reisgids uit 1980 vermeldt dat men in 1831 200.000 gulden naar Nederland stuurde
en dat dit bedrag zelfs tot 20 miljoen zou stijgen124. Wederom is er met betrekking tot het
Cultuurstelsel een pro- en anti-Nederlandse houding te ontdekken. De van oorsprong Duitse
Cantecleer Kunstreisgids uit 1979 schrijft: “dit systeem werd door de dwang, afpersing en
ondeskundigheid waarmee het gepaard ging, een voorbeeld van de Nederlandse uitbuiting.125”
In de meeste van oorsprong Nederlandse gidsen, zoals de Dominicus gids uit 2009 en de
ANWB gids uit 1992 wordt de schuld afgewenteld: het systeem was niet verkeerd, maar het
werd misbruikt door de inlandse hoofden die verantwoordelijk waren voor de uitvoering
ervan. De koloniale overheid was vooral schuldig aan het negeren van de misstanden die als
gevolg van het misbruik ontstonden.126 De Kosmos gids uit 1993 legt de schuld bij het
Nederlandse gouvernement, dus niet bij ‘de Nederlanders’ in het algemeen: “GouverneurGeneraal Van den Bosch bepaalde dat elke Javaanse landbouwer 20 procent van zijn grond
moest vrijmaken voor het verbouwen van gewassen die geschikt waren voor de Europese
markt. De desabewoners waren daarnaast verplicht om, uiteraard gratis, diensten te verlenen
bij de verbetering van de infrastructuur. (…) Niet iedereen had in Nederland vrede met deze
uitbuitingspolitiek.” Hier worden Multatuli en Baron van Hoëvell als belangrijkste critici
genoemd.127 Opvallend is dat Multatuli en zijn roman, Max Havelaar, in slechts enkele gidsen
genoemd worden, en vrijwel nergens de strekking van het boek wordt beschreven.
De Insight Guide uit 2003 spreekt tegen dat het Cultuurstelsel slecht was voor de
bevolking vanwege de slechte uitvoering: “In werkelijkheid waren de nadelige gevolgen van
het Cultuurstelsel van meet af aan duidelijk. Hoewel het stelsel in theorie van de boeren
slechts een deel van hun land en arbeid opeiste, werden in de praktijk bepaalde stukken grond
exclusief voor de Nederlanders bewerkt door dwangarbeiders. Java (…) werd omgetoverd tot
één gigantische Nederlandse plantage, waarbij de Javanen onvoorstelbaar veel ellende en
onrechtvaardigheid is berokkend.128”
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Hoewel het woord ‘slavernij’ maar weinig wordt gebruikt in reisgidsen over Indonesië, doet
de omschrijving van sommige episodes uit de koloniale geschiedenis er wel sterk aan denken.
Als er al wordt gesproken over slavernij, dan is het meestal om vergelijkingen te trekken of
omstandigheden aan te duiden, zoals in de Elmar gids uit 1998 over het Cultuurstelsel: “Bijna
geheel Java werd omgetoverd tot een door de staat bestuurd werkkamp, dat veel gelijkenis
vertoonde met de door slaven onderhouden plantages in de Verenigde Staten.129”
Een enkele keer wordt wel letterlijk gesproken over slavernij. De Michelin gids uit
2011 heeft het bijvoorbeeld over slavernij op de Banda-eilanden130. Maar meestal heeft de
benaming ‘slaven’ betrekking op een al bestaande groep in de samenleving. Zo staat in de
Nelles gids uit 1991: “Nias was zelfs volgens Indonesische maatstaven zeer gewelddadig. De
stammen voerden constant oorlog, voornamelijk om slaven te vangen voor het verrichten van
werk, de handel of rituele offers. 131” In enkele gidsen wordt in een enkele zin vermeld dat
Nias-slaven ook naar Batavia werden gehaald, maar over de werkzaamheden van deze slaven
wordt niets vermeld.132
In Nederlands-Indië zijn geen West-Afrikaanse slaven ingevoerd, maar er werden wel
arbeidskrachten van andere eilanden en uit China en Singapore gehaald. Zij werden ‘koelie’
genoemd en werden vaak ingezet voor zwaar werk. In de reisgidsen is er voor deze koelies
opvallend weinig aandacht. Alleen de ANWB gids uit 1992 heeft een informatiekader over
koelies en de zware omstandigheden op de tabaksplantages van Deli (Medan): “Met grootse
wervingscampagnes werden duizenden Javanen op contractbasis naar Deli gelokt. (…) De
koelies kregen een voorschot van drie jaar en de schuld die zij op deze manier bij aankomst al
hadden, maakte niets anders dan slaven van hen. (…) Door de enorme groei bleef een vraag
naar arbeidskrachten bestaan. Onverstoord gingen de planters op zoek naar nieuwe
arbeidsreservoirs, die zij aantroffen in China, Penang en Singapore. (…) Planters en hun
opzichters deinsden niet terug voor mishandeling. (…) Tegen de ergste misstanden werden
maatregelen getroffen, en daar bleef het lange tijd bij.133” In andere gidsen wordt vooral
gesproken over het economische succes van de tabaksplantages, waarbij de werkers niet
worden genoemd of waarbij de suggestie wordt gewekt, dat ze een deel van de opbrengst
kregen.
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3.4. Gewapende conflicten: de Atjeh-oorlog en de ‘puputans’ op Bali en Lombok
Gedurende de koloniale periode van 350 jaar hebben de Nederlanders uiteraard veel te
maken gehad met de inheemse bevolking, zowel met kleine stammen als met grote
vorstendommen en sultanaten, waarbij – onvermijdelijk – conflicten ontstonden. Vanaf de
jaren 90 is er voor deze conflicten in de reisgidsen steeds meer aandacht.
In van oorsprong Nederlandse gidsen wordt het contact met inheemse volken meer
beschreven als respectvol. In de Kosmos gids uit 1980 worden de vorstendommen van Java en
Bali bijvoorbeeld beschreven als een ontwikkelde cultuur, die de kolonisten ook als zodanig
hebben behandeld: “Zelfs de Hollanders uit die tijd, die toch heus geen ‘lieve jongens’ waren,
begrepen dat zij de vorstendommen waar het brandpunt van de Javaanse cultuur lag en die als
het ware het Javaanse wezen symboliseerden, niet in hun eer konden aantasten. En het was
dan ook altijd met de grootste eerbied dat de Nederlandse gezaghebbers de sultans van Yogya
en Solo bejegenden.134”
De van oorsprong buitenlandse gidsen zijn afkeurend over de Nederlandse omgang
met de inheemse bevolking. Zij spreken bijna allemaal van een sluwe verdeel-enheerspolitiek. In de Michelin gids (2011) is er over de Balinese geschiedenis een aparte
paragraaf, getiteld ‘De koloniale verdeel- en heerspolitiek’135. Vrijwel alle reisgidsen
benadrukken dat geweld niet werd geschuwd door het koloniale bewind. In de van oorsprong
Duitse Reiz& Magazine reisgids uit 2010 wordt deze politiek uitgelegd: “het optreden van de
Nederlanders werd aanvankelijk gekenmerkt door het sluiten van gunstige verdragen en het
benutten van conflicten tussen rivaliserende Indonesische vorsten, maar later ook door
meedogenloosheid, die zowel tegen de inheemse bevolking en Aziatische handelaars was
gericht als tegen Europese tegenstanders.136” De inheemse bevolking heeft weerstand geboden
tegen het koloniale bewind; volgens de Nelles gids uit 2005 kon de inheemse bevolking “de
Nederlandse druk alleen weerstaan door de bewapening, de organisatie, de discipline en de
bikkelharde rationaliteit van de indringers over te nemen.137”
Deze verdeel-en-heerspolitiek wordt ook door enkele Nederlandse gidsen erkend, zij
het met een andere, meer positieve, insteek: “Waar inheemse vorsten elkaar de heerschappij
betwistten, wat maar al te vaak gebeurde, werd dikwijls de hulp van de Hollanders
ingeroepen, die daarvoor in ruil hun invloedssfeer konden vergroten.138” Ook in van
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oorsprong anderstalige gidsen wordt geschreven, dat de hulp van de Nederlandse koloniale
macht wordt ingeroepen bij conflicten tussen verschillende inheemse volken. Opvallend is
echter dat in deze beschrijving van dergelijke gebeurtenissen vaak de woorden ‘zogenaamd’
en ‘onder het voorwendsel’ voorkomen.

Vanaf de jaren 90 is er duidelijk meer aandacht voor conflicten tussen de kolonisten en de
volken. De vier meest beschreven conflicten zijn de Java-oorlog139, de Atjeh-oorlog en de
(rituele) massazelfmoord van vorsten op Bali en Lombok en hun gevolg, de puputans.
Het is opvallend dat er in de reisgidsen maar weinig wordt verteld over de Atjehoorlog (1873-1914). In elke gids wordt de oorlog genoemd, maar steeds alleen de duur en de
vermelding dat in Atjeh de ‘zwaarste’ en ‘bloedigste strijd’ werd geleverd. De islamitische
Atjeeërs worden soms beschreven als een opstandig en vechtlustig volk. In de van oorsprong
Nederlandse ANWB gids uit 1992 wordt met betrekking tot de Atjeh-oorlog gemeld dat de
Nederlanders in 1873 in Banda Aceh een moskee vernietigen en, om de gemoederen te
sussen, in 1883 een nieuwe moskee op dezelfde plek bouwen die wordt ‘geschonken’ door de
Nederlandse overheid140. Het is alsof de schrijver wil laten zien dat, ondanks het feit dat de
Nederlanders in oorlog waren met de Atjeeërs, zij heus niet zo slecht waren en de moskee
herbouwden.
De oorlog wordt in de van oorsprong Engelstalige Elmar gids uit 1991 beschreven als
“een grimmige ‘heilige oorlog’, waarbij de Atjeeërs het opnemen tegen om en nabij de 10.000
soldaten en de meest geroutineerde legeraanvoerders die de Nederlanders konden inzetten.141”
Ook in andere van oorsprong buitenlandse gidsen wordt de nadruk gelegd op de overmacht
die de Nederlanders hadden. Met de ‘geroutineerde legeraanvoerders’ kan de schrijver heel
goed J.B. van Heutsz hebben bedoeld. Van Heutsz wordt maar heel zelden genoemd in de
reisgidsen. Wanneer hij wel wordt genoemd, is dat niet in positieve zin, zoals in de
beschrijving in de Nelles gids: “Kolonel J.B. van Heutsz, militair gouverneur van Atjeh van
1898 tot 1904, heeft een groot aandeel gehad in het opleggen van het Nederlandse gezag. Zijn
meedogenloze politiek tegen de rebellen werd door de Nederlandse regering met een promotie
beloond. Hij werd tot gouverneur-generaal benoemd (1904-1909). In die hoedanigheid zond
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hij Nederlandse troepen naar alle hoeken van de archipel om onafhankelijke raja’s en dorpen
te onderwerpen.142”
Dat de Atjeh-oorlog en de persoon Van Heutsz (1851-1942) ook in Nederlandse
reisgidsen maar weinig worden beschreven, is niet heel vreemd; al in zijn eigen tijd is hij een
omstreden figuur, ook in Nederland. Hoewel hij na de onderwerping van Atjeh wordt
bewonderd en tot gouverneur-generaal wordt benoemd, komen er al snel berichten van grove
wreedheden die hij in Atjeh begaan zou hebben en in 1909 wordt zijn gouverneurschap
beëindigd. Hoewel hij hierna enigszins in de vergetelheid raakt, wordt hij in 1929 in
Amsterdam na een grootse processie herbegraven.143 Daarnaast krijgt hij drie monumenten,
die passen bij de koloniale trots van Nederland in de jaren 30. Het monument in AmsterdamZuid is vanaf de onthulling in 1935 onderwerp van kritiek en vernieling; in 2005 wordt het
omgedoopt tot Monument Indië-Nederland, 1596-1949.144
In de 19e eeuw heeft de koloniale regering de intentie om de Indonesische eilanden volledig
onder haar heerschappij te brengen. Op Bali en Lombok leidt dit tot conflicten, waarbij enkele
Balinese vorsten weigeren zich te onderwerpen aan het Nederlandse koloniale bewind. Zij
zien echter in dat zij de Nederlandse troepen niet kunnen tegenhouden en de vorsten, hun
familie en hofhouding plegen massaal zelfmoord (puputan), door zich op een ritueel mes te
werpen of door gewapend op de Nederlanders toe te lopen en zich te laten neerschieten. Dit
gebeurt in 1894 op Lombok in Mataram, waar zich een Balinese vorst heeft gevestigd. Op
Bali gebeurt dit in 1906 en 1908 in de vorstendommen Badung en Klungkung.
Deze gebeurtenissen worden in de reisgidsen van de jaren 70 en 80 nauwelijks
besproken. In 1972 worden deze episodes slechts aangestipt; wanneer er wordt gesproken
over het Puputanplein wordt kort vermeld dat een vorst een poging tot opstand heeft
gedaan145. In de Elsevier Reiskompas-gids uit 1981 staat er over de gebeurtenissen in
Klungkung slechts te lezen “Het paleis in Klungkung is in 1904 door de Nederlanders
verwoest.146”
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Eind jaren 80, begin jaren 90 komt er steeds meer aandacht voor deze puputans. In van
oorsprong Engelse en Duitse gidsen wordt vermeld, dat aan de puputans een
scheepsplundering voorafgaat, die door de Nederlanders als excuus wordt gebruikt om de
macht te consolideren. Ook hier wordt zowel een pro- als anti-Nederlandse uitleg gegeven:
het is nogal een verschil of de koninklijke familie ‘op het geweervuur toe liep147’ of ‘door het
geweervuur werd neergemaaid148.’
Opvallend is dat in de van oorsprong Nederlandse gidsen vaak een verdedigende
verklaring voor het optreden van de Nederlanders wordt gegeven. In het geval van Bali wordt
in diverse gidsen verteld dat de Nederlanders eropaf gaan, omdat men zich schuldig maakt
aan slavernij, weduwenverbranding en scheepsplunderingen.149 Het inheemse volk van
Lombok, de Sasaks, zou de hulp van de Nederlanders hebben ingeroepen toen het eiland
halverwege de 18e eeuw in handen viel van de sultan van Karangasem. De Nederlanders
stuurden hulp, maar “een eerste expeditie leverde 113 Nederlandse doden op plus de woede
van het gouvernement.150” De Dominicus gids van 1989 eindigt de beschrijving van deze
episode met de opmerking “dat [na het ingrijpen van de Nederlanders] vreemde, zij het
minder wrede, overheersers het eiland bestuurden.151” In dezelfde gids wordt meer algemeen
gezegd “Waar wantoestanden heersten, zoals slavenhandel, zeeroof of onderdrukking, werden
strafexpedities naar de betreffende onrusthaarden gezonden. Baatten deze niet, dan trad men
krachtiger op.152” Hiermee doelen de schrijvers ook op de Atjeh-oorlog.

3.5. Naar onafhankelijkheid
De weg naar onafhankelijkheid is voor Indonesië allesbehalve geruisloos verlopen. In
vrijwel alle gidsen wordt de onafhankelijkheid een gevolg genoemd van het onderwijs dat de
Indonesiërs mogen volgen onder het Nederlands koloniale bewind. Onderwijs voor (een klein
deel van de) Indonesische onderdanen is onderdeel van de Ethische politiek, die Nederland
vanaf omstreeks 1900 voert in de kolonie. In enkele gidsen, vooral in de jaren 80, wordt de
ethische politiek beschreven als een soort ontwikkelingshulp avant-la-lettre. Hoewel niet alle
schrijvers zo positief zijn over deze periode, wordt door velen wel erkend dat “ze [uitingen
van Europese cultuur] brachten, hoe men verder ook mag denken over de door de tijd
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bepaalde motieven van een koloniale macht, de aanzetten voor een modern bestuur, evenals
de techniek, wegenbouw, geneeskunde, onderwijs en andere beslist niet geringe elementen
van Europese waarden mee, waar ook het moderne Indonesië niet vanaf kan en wil zien.153”
Alle reisgidsen zijn het erover eens dat het volgen van onderwijs het mogelijk maakt
dat het Indonesisch nationalisme ‘ontwaakt’. Hierbij zijn in de reisgidsen twee lijnen te zien:
in van oorsprong anderstalige gidsen is het nationalisme een onbedoelde en ongewenste
bijwerking van de ethische politiek en in Nederlandse gidsen wordt de ethische politiek een
min of meer bewuste voorbereiding genoemd op de onafhankelijkheid, waarbij de
Nederlanders de Indonesiërs de middelen geven om ‘op eigen benen te staan’.
In alle gidsen wordt de onafhankelijkheid echter pas echt in gang gezet, als de
nationalistische leiders Soekarno en Hatta direct na de capitulatie van Japan de onafhankelijke
Republiek Indonesië uitroepen. Wanneer de Nederlanders na de oorlog naar Indonesië
terugkeren, stuiten zij op hevig verzet. In de meeste reisgidsen wordt deze periode, tot de
definitieve onafhankelijkheid van Indonesië in 1949, omschreven als ‘chaotisch’; een periode
waarin diplomatie en militaire acties worden afgewisseld. In een poging Nederlands-Indië te
heroveren worden er in 1947 en 1948 militaire expedities gehouden, de politionele acties.154
Deze periode wordt in de meeste van oorsprong Nederlandstalige reisgidsen direct gekoppeld
aan de oorlogsjaren 1942-1945.
Het is interessant om te zien hoe de gevechten en de politionele acties steeds anders
worden beschreven. Soms worden redelijk milde bewoordingen gebruikt, zoals in de Berlitz
Pocketgids uit 1997: “Nederland accepteerde dat [onafhankelijkheid] natuurlijk niet zonder
slag of stoot” en “door allerlei misverstanden resulteerde dat in vreselijke gevechten”155. Maar
in een aantal van oorsprong anderstalige gidsen worden harde bewoordingen gebruikt. De
Elmar gids uit 1991 neemt een duidelijk anti-Nederlands standpunt in: “Nederlandse troepen
scheepten zich in voor het uitvoeren van zogenaamde ‘vredesmissies’. Ze vielen in juli 1947
verscheidene belangrijke steden aan op Java en Sumatra, waarbij honderden mensen werden
vermoord. In december werd Jogjakarta gebombardeerd en beschoten en vervolgens bezet
door Nederlandse parachutisten.156” De beschrijving van de gebeurtenissen in deze
zogenaamde Bersiap-periode is in onder meer de Kosmos gids uit 1993 en Dominicus gids uit
2009 meer ‘pro-Nederlands’ te noemen. In beide gidsen valt te lezen dat veel Nederlanders
werden vermoord en dat hun bezittingen werden geplunderd. In de Dominicus gids staat dat er
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heftige rellen uitbraken, “gericht tegen Nederlanders, Indo-Europeanen en Chinezen. De
laatste twee groepen werden beschuldigd van samenwerken met de kolonisator. Duizenden
werden vermoord, voornamelijk door gewapende Indonesische jongeren.” De Dominicus gids
vermeldt daarnaast: “Omdat er geen militairen waren om hen tegen de meute te verdedigen,
moesten Nederlandse onderdanen bescherming zoeken bij de Japanners in de voormalige
interneringskampen.157” Het wekt de schijn, dat de Nederlanders in de gehele Indonesische
samenleving geen steun krijgen, zodat ze gedwongen zijn juist steun te zoeken bij de mensen
die hen slechts enkele jaren eerder zo wreed hebben behandeld. In de Kosmos gids staat echter
juist te lezen: “Vier jaar wist Nederland nog door onderhandelingen en uitoefening van
militaire druk de eilanden aan zich binden, met steun overigens van een deel van de
bevolking.158”
De Insight Guides beschrijven de episode vanuit Indonesisch oogpunt: “Twee
Nederlandse ‘politionele acties’ gaven de koloniale strijdmachten de controle over de steden,
maar elke keer vocht het Indonesische volksleger dapper terug en voor alle buitenlandse
waarnemers werd het duidelijk dat de revolutie zich nog vele jaren zou voortslepen als er geen
politieke oplossing zou worden bereikt.”159 Deze politieke oplossing komt er in 1949,
wanneer Nederland wordt gedwongen zich neer te leggen bij de onafhankelijkheid van
Indonesië, omdat de Verenigde Naties de militaire acties afkeuren en de Verenigde Staten
dreigen de Marshallhulp stop te zetten. Opvallend is dat in sommige nieuwe reisgidsen nog
steeds weemoed naar de kolonie spreekt uit de omschrijving van deze periode, zoals in de
Dominicus gids van 2009: “Na vier jaar en twee politionele acties legde Nederland zich bij het
onvermijdelijke neer. De banden werden verbroken, maar de belangstelling in Nederland voor
de voormalige kolonie is gebleven.160” Opmerkelijk is het dat er in alle gidsen wordt
gesproken over de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949, maar dat Nieuw-Guinea, dat nog
tot 1962 onder Nederlands gezag viel, nauwelijks wordt genoemd. Slechts in de gidsen waarin
Nieuw-Guinea uitgebreid wordt besproken, komt de onafhankelijkheidsgeschiedenis van dit
eiland aan bod.

3.6. Conclusie
Uit de inleidingen in de reisgidsen wordt meteen duidelijk, dat de aantrekkingskracht
van het land de ‘andersheid’, het exotische, is. Tegelijkertijd wordt de (Nederlandse) toerist in
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vrijwel elke reisgids gewezen op de historische banden, die er tussen Nederland en Indonesië
bestaan. In de gidsen van de jaren 70 en 80 worden mensen aangesproken, die een
persoonlijke relatie met het land hebben; degenen, die er in de koloniale periode hebben
gewoond of in het leger hebben gediend in de jaren 1942-1949. Vanaf de jaren 90 wordt een
jonger publiek aangesproken. Indonesië wordt dan als een modern land beschreven, waarbij
de Nederlandse koloniale geschiedenis vooral voor Nederlandse toeristen interessant is.
In de gidsen komen steeds dezelfde bezienswaardigheden en verhalen over de
koloniale tijd naar voren. Over bezienswaardigheden is slechts een minimale hoeveelheid
informatie verstrekt; meestal alleen het jaartal en het doel van het object. Het zijn vooral grote
en belangrijke gebeurtenissen die aandacht krijgen. Hoe Indonesië een Nederlandse kolonie is
geworden, staat in alle gidsen bij de beschrijving van Jakarta. Daarnaast staan vooral
conflicten en oorlogen beschreven: de Java-oorlog (1815-1830), de Atjeh-oorlog (18731914), de puputans (1894, 1906 en 1908) en de periode van de Japanse bezetting en de
onafhankelijkheidsstrijd (1942-1949).
Vanaf de jaren 90 is er duidelijk steeds meer aandacht voor negatieve episodes. De
genoemde gebeurtenissen worden uitgebreider beschreven en er komt meer aandacht voor
gedwongen arbeid; zo krijgen het Cultuurstelsel, de koeliebevolking en het geweld jegens de
bevolking op de Banda-eilanden meer aandacht dan in voorgaande decennia.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de reisgidsen over Indonesië heeft
betrekking op de rol, die de nationaliteit van de schrijver speelt in de beschrijving van
gebeurtenissen en episodes uit de koloniale geschiedenis. In van oorsprong Engelse, Franse,
Duitse en ook Indonesische gidsen worden ‘de Nederlanders’ vaak beschreven als wreed en
calculerend in hun omgang met de inheemse bevolking; zij voerden een verdeel-enheerspolitiek. Van oorsprong Nederlandse gidsen geven vaak een verklaring voor het
gebruikte geweld: zij zijn te hulp geroepen of gingen er gewapend op af om een misstand te
verhelpen. Sommige buitenlandse gidsen beschrijven de achtergrond van deze verklaringen
met scepsis; met woorden als ‘zogenaamd’ of ‘onder voorwendsel van’.

De geleidelijke veranderingen zijn gedeeltelijk te verklaren vanuit de maatschappelijke
ontwikkelingen die vanaf de jaren 70 in Nederland spelen. De nostalgie die in de jaren 70 en
80 spreekt uit de inleidingen, komt overeen met de aandacht voor de ‘tempo doeloe’ die zich
in Nederlandse films en tv-series ook voordoet. Ook de aandacht voor de periode 1942-1949
in inleidingen is een weerklank van de gebeurtenissen in Nederland, waar oud-strijders en
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Indische migranten strijden voor erkenning voor het geleden leed tijdens de Japanse bezetting
en in de periode erna.
Dat er vanaf de jaren 90 meer aandacht is voor de negatieve episodes uit de koloniale
geschiedenis, is ook niet verwonderlijk. Door toenemende immigratie van mensen uit en door
het toenemende toerisme naar de voormalige koloniën is ons wereldbeeld veranderd. Het valt
niet meer te ontkennen, dat de koloniale geschiedenis zeer negatieve episodes heeft gekend.
Opvallend genoeg zijn reisgidsen ook erg statisch. Hoewel er vanaf de jaren 80 veel
onderzoek is gedaan naar de koloniale geschiedenis, worden in reisgidsen steeds dezelfde
gebeurtenissen beschreven, waarbij de teksten nauwelijks veranderen. Soms lijkt de
verklaring van een gebeurtenis veel op hoe er in de koloniale periode over gedacht werd.
Bijvoorbeeld de beschrijving van het Cultuurstelsel: in veel gidsen komt het sterk overeen met
hoe het wordt beschreven in Max Havelaar. En ook de Ethische politiek als een vroege vorm
van ontwikkelingshulp vindt zijn weerklank in de koloniale periode. Omdat bronnen volledig
ontbreken in reisgidsen, is het moeilijk te bepalen in hoeverre schrijvers gebruik hebben
gemaakt van nieuwe historische onderzoeken.
Een van de opvallendste bevindingen van dit onderzoek is, hoe dezelfde
gebeurtenissen op zulke verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd; óók wanneer het
vertaald wordt naar het Nederlands. Men zou verwachten dat voor het Nederlandse publiek
mildere bewoordingen worden gekozen. Het geeft de Nederlandse toerist in Indonesië geen
prettig gevoel om te lezen over de verschrikkingen die ‘de Nederlanders’ de Indonesische
bevolking hebben aangedaan. Dit heeft veel te maken met de wijze, waarop reisgidsen tot
stand komen, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2.
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4. De koloniën in ‘de West’: Suriname en de Nederlandse Antillen
De geschiedenis van Suriname en de Nederlandse Antillen is complex. Het land dat wij nu als
Suriname kennen werd oorspronkelijk Guyana genoemd, terwijl de Nederlandse Antillen
bekendstonden als Curaçao en onderhorigheden. Deze (voormalige) koloniën hebben ieder
een eigen kolonisatiegeschiedenis en mede daardoor een eigen karakter ontwikkeld. Toch
hebben de gebieden die wij nu Suriname en de Nederlandse Antillen noemen min of meer
dezelfde historische achtergrond. De beschrijving in reisgidsen van de geschiedenis van deze
gebieden vertoont grote overeenkomsten en daarom worden ze in dit hoofdstuk gezamenlijk
behandeld.
Al in 1972 wordt een gids met toeristische informatie over Suriname uitgegeven.
Hierin geeft de schrijver aan dat de belangstelling van Nederlanders voor Suriname is
gegroeid; Suriname begint op te komen als toeristische bestemming.161 Reisgidsen over
Suriname uit de jaren 80 zijn niet te vinden, maar gezien de slechte verhoudingen tussen
Nederland en Suriname in die periode is dat niet vreemd. In februari 1980 pleegt een groep
militairen onder leiding van Desi Bouterse een coup. In 1982 worden veertien vooraanstaande
critici door het regime opgepakt en gedood, een episode die bekend staat als de
Decembermoorden. De relatie met Nederland verslechtert en de ontwikkelingssamenwerking
met Suriname wordt stopgezet. Bij de verkiezingen in 1991 wordt Ronald Venetiaan president
en worden de banden met Nederland weer aangehaald.162 Vanaf de jaren 90 verschijnen er
ook weer reisgidsen over Suriname. Gidsen over de Nederlandse Antillen zijn vanaf eind
jaren 80 te vinden. In de afgelopen twintig jaar is het aantal gidsen over beide bestemmingen,
met de toenemende toeristische interesse, sterk gegroeid. In deze scriptie behandel ik de
Nederlandse Antillen als één bestemming. Hoewel de meeste toeristen niet alle eilanden
aandoen in één bezoek, zijn er maar weinig reisgidsen over de afzonderlijke eilanden.

4.1. De aantrekkingskracht van Suriname en de Nederlandse Antillen: tropisch Nederland
Bij het openslaan van de reisgidsen van Suriname en de Antillen valt meteen op dat ze
vol staan met kleurenfoto’s van tropische stranden, groene oerwouden en kleurige flora en
fauna. In reisgidsen over de Antillen staan ook veel foto’s van de onderwaterwereld; de
Antillen – Bonaire in het bijzonder – zijn populaire bestemmingen voor duikers.
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De (historische) banden met Nederland worden beschreven als een extra
aantrekkingskracht voor Nederlandse toeristen. Vooral in de Surinaamse gidsen wordt de
nadruk gelegd op de huidige banden met Nederland. In de ANWB extra gids van Suriname uit
2009 staat bijvoorbeeld: “De hechte familiebanden tussen de ver uit elkaar wonende
Surinamers [bijna de helft van de Surinaamse bevolking woont in het buitenland] en de
gemeenschappelijke geschiedenis maken dat Suriname en Nederland nauw met elkaar zijn
verbonden.163”
Het opvallendst is dat beide voormalige koloniën als, letterlijk en figuurlijk, een stukje
tropisch Nederland worden beschreven. Er is hierbij wel een verschil tussen Suriname en de
Antillen. In het geval van Suriname gaat de beschrijving van tropisch Nederland vooral om de
taal (“het oerwoud waar u in uw eigen taal wordt begroet164”), straatnamen (“Heerenstraat,
Keizerstraat en Jodenbreestraat, voor toeristen uit Nederland is een wandeling door
Paramaribo een feest van herkenning.165”) en plaatsnamen (“plaatsnamen als Wageningen en
Groningen herinneren aan de gedeelde geschiedenis166”). De Antillen hebben deze elementen
weliswaar ook, maar zijn letterlijk een exotisch deel van Nederland. Het landschap van de
Antillen wordt in de Marco Polo gids uit 2008 beschreven als een van “tropische
nevelwouden, parelwitte zandstranden en wuivende palmbomen”, waarna het een “stukje
tropisch koninkrijk” wordt genoemd167. Elke gids over de Antillen noemt bovendien Mount
Scenery op Saba. Deze slapende vulkaan is met zijn 877 meter “niet alleen het hoogste punt
van de Nederlandse Antillen maar van het gehele koninkrijk der Nederlanden168”.
In de reisgidsen van Indonesië hebben we gezien dat de eeuwenoude gebouwen, zowel
prekoloniaal als koloniaal, deel uitmaken van de aantrekkingskracht van het land. Hoewel ook
in de reisgidsen van Suriname en de Antillen foto’s van, vooral, koloniale gebouwen zijn te
zien, valt op dat de koloniale gebouwen op de foto’s in de gidsen van Suriname en de Antillen
duidelijk minder imposant zijn dan die in Indonesië. Volgens A.E. Wouters van de Suriname
gids uit 1972 is dit omdat “Hollandse en Joodse kolonisten uit die dagen zuinig van aard
[waren], ze bouwden geen paleizen en kastelen. De pleinen en straten, kerken en
regeringsgebouwen, woonhuizen en theaters bleven dan ook bescheiden van maat en
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Nederlands van karakter.169” Fort Zeelandia in Suriname krijgt verreweg de meeste aandacht.
De ANWB extra gids uit 2009 geeft als verklaring dat het Fort de oudste (koloniale)
geschiedenis van Suriname belichaamt en bovendien de plek is waar een van de belangrijkste
gebeurtenissen in de geschiedenis van het onafhankelijke Suriname plaatsvond170. Het fort,
dat stamt uit de 17e eeuw, wordt begin jaren 80 ingenomen door militairen onder leiding van
Desi Bouterse. In 1982 wordt het berucht door de omstreden ‘Decembermoorden’.171
In gidsen over Suriname en de Antillen is er ruime aandacht voor de culturele
diversiteit van de inheemse bevolking. De bevolking van beide gebieden bestaat voor een
groot deel uit nazaten van Afrikaanse slaven. Maar met name in gidsen over Suriname wordt
vaak gesproken over een ‘smeltkroes van culturen’.172 Men kan zich echter afvragen in
hoeverre dit wellicht een te rooskleurig beeld van de Surinaamse samenleving schetst.
In vrijwel alle reisgidsen over Suriname worden de verschillende bevolkingsgroepen
uitgebreid beschreven, waarbij bij vrijwel alle groepen koloniale geschiedenis een rol speelt.
Naast enkele kleine Indiaanse stammen kent de kolonie al vanaf de 17e eeuw een grote groep
Joodse inwoners. Uitgebreid worden de verschillende Afro-Surinaamse groepen beschreven:
de Marrons en de Creolen, de afstammelingen van slaven. Ook wordt verteld hoe het
Nederlandse gouvernement in de 19e eeuw, geconfronteerd met de op handen zijnde
afschaffing van de slavernij, hoopt het dreigende tekort aan arbeidskrachten op te lossen door
andere bevolkingsgroepen naar Suriname te halen.173 Ongeveer 400 Groningse en Gelderse
boeren worden uit Nederland gehaald om de kolonie nieuw leven in te blazen, maar door
ziekten en slechte leefomstandigheden komen velen van hen te overlijden. Vanaf 1853
worden er via Java Chinezen aangetrokken, maar zij blijken niet geïnteresseerd te zijn in het
werken op de plantages en komen veelal terecht in de kleinhandel. Na de afschaffing van de
slavernij ontstaat er een dringend tekort aan arbeidskrachten op de plantages. Er wordt een
verdrag gesloten met Brits-Indië; veel Hindoestaanse contractarbeiders komen vanaf 1873
naar Suriname. Volgens de Wereldwijzer gids is de Hindoestaanse groep ook tegenwoordig
nog erg groot (ongeveer 40% van de bevolking). Vanaf 1890 worden steeds meer arbeiders uit
de eigen kolonie Java geronseld. Ook de Javanen zijn tegenwoordig een grote groep in de
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Surinaamse samenleving. Vanaf 1890 komen daarnaast kleine groepjes Libanezen vrijwillig
naar Suriname. Zij werken vooral in de textielhandel.174
In de ANWB Extra gids over de Benedenwindse eilanden wordt er gesproken van een
“cocktail van culturen”. De Antilliaanse samenleving kent verschillende etnische groepen,
waarvan de meeste zich pas in de 20e eeuw op de eilanden hebben gevestigd, als gevolg van
de ontwikkeling van de olie-industrie en het toerisme.175
4.2. Hoe het gebied in ‘de West’ een Nederlandse kolonie werd: de WIC
De Nederlandse koloniale geschiedenis wordt in de reisgidsen van Suriname en de
Antillen uitgebreid uiteengezet. Dit is niet verwonderlijk; het land ‘Suriname’ en de
bestuurseenheid ‘Nederlandse Antillen’ zijn immers door de Nederlandse koloniale macht
gecreëerd.
Vanaf de 16e eeuw strijden en onderhandelen de West-Europese machten over de
gebieden in Noord- en Zuid-Amerika. Hierbij wisselen gebieden nogal eens van ‘eigenaar’;
St. Eustatius bijvoorbeeld maar liefst 22 keer.176 De manier waarop de Europese landen aan
hun koloniën in ‘de West’ zijn gekomen, wordt door de Nelles gids over de Kleine Antillen
(2005) treffend beschreven: “De Europese staten gedroegen zich als een bende hongerige
honden die om de kleine eilanden streden als een flinke kluif. 177”
Veel (militaire) trots is er niet te behalen met de verovering van de eilanden in de
West. De Spanjaarden, die het gebied als eerste koloniseren, zijn niet bijzonder geïnteresseerd
in de eilanden. Ze worden door hen ‘islas inutiles’ (nutteloze eilanden) genoemd.178 Er hebben
wel kleine groepen mensen gewoond, maar deze zijn gedood of als slaaf naar andere
(ei)landen vervoerd.179 In de Kosmos gids uit 1997, waarin zowel Suriname als de Caribische
eilanden worden behandeld, zegt de schrijfster “daarmee was het gebied als het ware leeg en
begonnen de Europeanen de regio opnieuw in te richten.180” De Marco Polo gids over de
Nederlandse Antillen meldt met trots: “de Nederlanders hebben dankzij hun
handelsmentaliteit de eilanden welvarend kunnen maken in de koloniale periode.”181
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Waarom heeft Nederland zoveel moeite gedaan om in het Caribisch gebied koloniaal
bezit te verkrijgen? De meeste reisgidsen geven als verklaring, dat de Antillen als belangrijke
(doorvoer)haven fungeren voor de handelsproducten uit hun andere interessegebieden in
Noord- en Zuid-Amerika. De kleine plantages op de eilanden zijn bedoeld voor bevoorrading
en voedselvoorziening.182 De Elmar gids uit 1990 en de Capitool gids uit 2006 plaatsen de
oorspronkelijke kolonisatie van de Caribische eilanden in de context van de Tachtigjarige
Oorlog: “Voor handel met Amerika bestond [aanvankelijk] nauwelijks belangstelling. Mocht
men onverhoopt interesse hebben in handel met de West, dan deed men dat via Spanje. De
verhouding tussen de lage landen en Spanje verslechterde echter, de Tachtigjarige Oorlog was
in volle gang en toen Filips II de zouthandel verbood was de maat vol. Zout was van
levensbelang voor de Nederlandse haringvisserij die toen een van de belangrijkste pijlers van
de economie was.183” De Caribische eilanden worden geschikt bevonden om zout te winnen.
Maar de eilanden hebben een tweede functie: het faciliteren van een handelsmaatschappij in
de West. Dezelfde Elmar gids beschrijft ook dit in het kader van de strijd tegen Spanje: “Het
doel van de WIC was het drijven van handel en het verwerven van bezittingen. De staat zag
het als een wapen in de strijd tegen de Spanjaarden en gaf de WIC verstrekkende volmachten
om oorlog te voeren en nieuwe gebieden te veroveren.184” Curaçao, Aruba en Bonaire werden
daarbij gebruikt als uitvalshavens.185 Opvallend in de uitleg van de Elmar gids is de herhaling
van de woorden ‘noodzaak’, ‘genoodzaakt’, ‘noodzakelijk’ en ‘broodnodige’186.
De van oorsprong Duitse Nelles gids (met Amerikaanse auteurs) beschrijft de strijd van
Nederland tegen Spanje in andere bewoordingen: “In de 17de eeuw probeerden de
Nederlanders, die in Europa oorlog voerden tegen de Spanjaarden, Curaçao te bezetten.
Dertien jaar lang doorkruiste een Nederlandse vloot van 800 oorlogsschepen de Caribische
zee en er werd in totaal voor 30 miljoen pond van de Spanjaarden en de Portugezen geroofd.
(…) de Nederlandse eilanden waren tot de tanden bewapend187”
Voor Suriname is aanvankelijk ook weinig interesse. In de Dominicus gidsen over
Suriname schrijft men: “De West-Indische Compagnie (WIC), de handelsvereniging die in
Nederland het mandaat had voor kolonisatie van gebieden in de Nieuwe Wereld, richtte haar
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aandacht meer op Noord-Amerika, het Caribische gebied en Brazilië.188” Hoewel er in de 16e
en het begin van de 17e eeuw wel wat handel wordt gedreven met de inheemse bevolking van
Suriname, is er weinig interesse voor het daadwerkelijk koloniseren van het gebied. In 1651
koloniseren de Engelsen het om er suikerplantages aan te leggen. Tijdens de Tweede Engelse
Oorlog (1665-1667) krijgt Admiraal Crijnssen opdracht van de Staten van Zeeland om de
Engelsen uit hun gebieden in Noord- en Zuid-Amerika te verdrijven. De Vrede van Breda
(1667) bepaalt dat Suriname in handen van de Nederlanders blijft, terwijl Nieuw Amsterdam
Engels bezit wordt.189 De manier waarop Nederland Suriname in handen krijgt, wordt door
sommige gidsen uitgelegd als een ruil tussen de Engelsen en de Nederlanders: Nieuw
Amsterdam voor Suriname.190 Dit suggereert dat het een bewuste en bedoelde uitkomst is,
alsof Nederland er veel voor over heeft om dit gebied in handen te krijgen.
Uit de reisgidsen van zowel de Antillen als Suriname blijkt dat de koloniale
geschiedenis van de West een weerspiegeling is van de Europese geschiedenis. Opvallend is
de samenvattende opmerking in de Dominicus gids over de Nederlandse Antillen uit 2002:
“Nadat de rook van de voorbije eeuwen was opgetrokken bleek Nederland nog in het bezit te
zijn van de kolonie Suriname en van zes eilanden in de Caribische zee.191”
In de reisgidsen wordt steeds over ‘Nederland’ en ‘de Nederlanders’ gesproken, terwijl
Nederland in de kolonisatieperiode nog niet als zodanig bestaat; in de 17e en 18e eeuw is ons
land de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook in reisgidsen over Indonesië zien
we dit terug, maar het valt vooral op in gidsen over Suriname. In de meeste reisgidsen wordt
beschreven dat Suriname bezit is van de Staten van Zeeland, die het in 1682 verkopen aan de
WIC, de familie Van Aerssen van Sommelsdijck en de stad Amsterdam192. Dit kan verwarring
wekken bij de lezer die geen weet heeft van de staatkundige situatie van ‘Nederland’ in de 16e
en 17e eeuw.

4.3. Gedwongen arbeid: plantages en slavernij
Nederland heeft nadrukkelijk zijn stempel op Suriname en de Nederlandse Antillen
gedrukt; feitelijk zijn de landen gemaakt. Deze nieuwe gebieden worden geheel aangepast en
188

Van Bodegraven, Suriname. Dominicus Reeks (2003, 2009) 37.
Ibidem, 48, 50.
190
Kessel, Suriname. Marco Polo (2010) 9.
191
e
Guido Derksen, Nederlandse Antillen en Aruba. Dominicus Reeks (3 druk; Haarlem: J.H. Gottmer/H.J.W.
Becht 2002) 9.
192
Suriname. Mensen, politiek, economie, cultuur, milieu. Landenreeks. Koninklijk Instituut voor de Tropen,
e
Novib en 11.11.11 (2 druk; Amsterdam: KIT Publishers 2003) 8-9.
189

47

ingericht op plantagebouw en zijn afhankelijk van de invoer van arbeidskrachten. Dat
Nederland bepalend is geweest voor de bevolkingssamenstelling, wordt in alle gidsen erkend.
De ANWB gids uit 1994 vermeldt: “Suriname is een Nederlandse uitvinding. Op de Indianen
na zijn alle bevolkingsgroepen per schip aangevoerd.193” In de Elmar reisgids uit 1997 heeft
men het over verschillende bevolkingsgroepen die zich “al dan niet gedwongen” in Suriname
hebben gevestigd194.
In de reisgidsen is veel aandacht voor hen die gedwongen zijn zich in de koloniën te
vestigen: de slaven. Maar er is een verschil tussen de gidsen over Suriname en de Antillen:
slavernij is vooral een dominant thema in gidsen over Suriname.
In veel reisgidsen wordt benadrukt dat Suriname berucht is om het slecht behandelen
van de slaven. In de ANWB extra gids uit 2009 staat bijvoorbeeld te lezen: “slavernij in
Suriname is de wreedste van de regio195”. De Dominicus gidsen van 2003 en 2009 noemen het
slavenbestaan in Suriname de “hel op aarde”.196 Vrijwel alle gidsen geven als belangrijkste
reden dat de blanken zich bedreigd voelen, vanwege de scheve numerieke verhouding tussen
de slaven en blanken; de slaven zijn ruim in de meerderheid. Hardhandig optreden dient als
waarschuwing en moet slavenopstanden voorkomen. Maar in de Elmar gids uit 1997 staat
juist te lezen: “Slaven waren echter een kostbaar bezit; dat en de mogelijkheid van een
opstand op een plantage beschermde de slaven enigszins tegen zware lijfstraffen.197” Wat
deze zware lijfstraffen precies inhouden, wordt slechts een enkele keer benoemd, zoals in de
ANWB extra gids uit 2009: “Hier [Fort Zeelandia] konden plantagehouders hun slaven laten
straffen. De militairen waren gespecialiseerd in geseling, waaronder de Spaanse bok, waarbij
een slaaf weerloos werd vastgebonden waarna de huid met een tak aan alle zijden werd
opengeranseld.198” In Suriname is één slavenhoudster berucht: Suzanna du Plessis. Aan het
eind van de 18e eeuw noemen twee schrijvers, A. Barreau (1790) en John Gabriël Stedman
(1799), in hun werk een wrede slavenhoudster die de huilende baby van een slavin verdrinkt.
Hoewel zij niet bij naam wordt genoemd, lijkt het erop dat Du Plessis hiermee wordt
bedoeld. Dit verhaal komt in enkele gidsen voor, zoals de ANWB extra en de Dominicus
gidsen.199 Er doen meer verhalen over haar de ronde, maar in hoeverre deze verhalen waar
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zijn, is zeer de vraag; in de loop van de tijd zijn verschillende kenmerken aan haar
toegeschreven en is zij het stereotype van de wrede slavenhouder geworden.200
Niet alleen de angst voor opstanden of straf na het weglopen van de plantage maakt
dat er geweld tegen slaven wordt gebruikt. In de Dominicus gidsen van 2003 en 2009 wordt
het leven van een plantage-eigenaar uitgelegd in relatie tot mishandeling: “de verveling op de
plantages was groot. In een groot aantal gevallen leidde dit tot overmatig drankgebruik en
seksueel misbruik van slavinnen.201” Met betrekking tot seksueel misbruik wordt in deze
gidsen kort gesproken over Creoolse klederdracht, de koto(misi), een rok met vele lagen
waarbij een kussen op de rug is gebonden. Hierbij wordt vermeld dat “een veelgehoorde
verklaring van deze dracht is dat de slavinnen zich op deze wijze aan het wellustige oog van
hun blanke meester wilden onttrekken. Anderen zeggen dat de blanke vrouw des huizes de
slavinnen dwong zich zo te kleden, ook om haar man ervan te weerhouden zich te vergrijpen
aan een mooie slavin.202” Hoewel er in alle gidsen wordt gemeld dat plantage-eigenaren een
slavin als minnares hadden, wordt de term ‘seksueel misbruik’ nauwelijks gebruikt. Dit wekt
de suggestie, dat er sprake is geweest van een vrijwillige relatie. De Wereldwijzer gids uit
2007 vermeldt dat er in de kolonie een groot (blanke) mannenoverschot was: in 1830 zouden
er in Paramaribo 766 blanke mannen hebben gewoond tegenover 545 blanke vrouwen. Veel
blanke mannen hebben daarom samengeleefd met een slavin, ondanks dat het officieel
verboden was.203
In de Dominicus gidsen is er ook aandacht voor de wijze, waarop er wordt omgegaan
met slaveneigenaren die een slaaf mishandelen: “het Gouvernement stelde wel eisen aan de
behandeling van slaven. Zo moest er op de plantages ruimte worden geboden voor de
kostgrondjes van de slaven en werden verordeningen opgesteld voor verstrekking van voedsel
en kleding. Maar of iedereen zich eraan hield, was niet te controleren.” “In de loop van de tijd
werd het strafrecht aangepast: in 1686 werd het verboden slaven te doden of te verminken.
Ook het geven van lijfstraffen werd in de loop van de tijd aan banden gelegd. Het
Gouvernement had bij dergelijke verordeningen niet zozeer een humaan uitgangspunt als wel
een financieel oogmerk: slaven waren een duur bezit en de kolonie kon zich de aanschaf van
meer slaven niet permitteren.”204

200

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Plessis,%20Susanna%du, geraadpleegd
op 11 december 2011.
201
Van Bodegraven, Suriname. Dominicus Reeks (2003, 2009) 126.
202
Ibidem, 74.
203
Leuwsha, Suriname. Wereldwijzer (2007) 71-72.
204
Van Bodegraven, Suriname. Dominicus Reeks (2003, 2009) 42-43.

49

In verhouding tot Suriname wordt er opvallend weinig gesproken over slavernij op de
Antillen. In de Elmar gids uit 1990 wordt Bonaire een ‘strafkolonie’ genoemd: slaven
tewerkgesteld in de zoutpannen moeten “werken onder de gloeiend hete zon, staand met de
blote voeten in het zilte water en met de ogen fijngeknepen tegen het felle zonlicht dat
weerkaatst wordt in de zoutkristallen en ’s nachts slapen in deze veel te kleine hutjes.205”
Deze slavenhutjes en de obelisken die aangeven waar schepen voor hun zoutlading moesten
zijn, worden in alle reisgidsen als bezienswaardigheid aangeduid.
Ook over de werkzaamheden van de slaven wordt in de reisgidsen over de Antillen
weinig verteld, met uitzondering van het werk in de zoutpannen van Bonaire. Slechts in de
Dominicus gids van 2002 is een kader opgenomen over de dagelijkse bezigheden van slaven.
“Er waren drie soorten slaven: de huisslaven, de ambachtsslaven, en de tuin- of
plantageslaven. De huisslaven hadden de beste positie; zij mochten de shon (meester) en zijn
familie verzorgen en werden meer als bedienden dan als slaven behandeld. De plantageslaven
stonden onderaan de sociale ladder en moesten het zwaarste werk verrichten.” De schrijver
legt vervolgens uit hoe een dag uit het leven van een slaaf verloopt: “’s Morgens om vijf uur
wekte de bomba (opzichter) ze met behulp van de slavenbel. Ze kregen een ‘ontbijt’ van
suikerwater met wat anijs of citroensap (warapa) en moesten dan aan de slag. Tussen de
middag werd het werk even onderbroken en deelde de opzichter het eten voor de rest van de
dag uit: funchi (maisbrij) met gezouten vlees of gedroogde vis. ’s Avonds konden de slaven
soms een klein lapje grond voor eigen gebruik bewerken.206” In vergelijking met de
beschrijving van slavernij in Suriname als ‘hel op aarde’, lijkt het slavenbestaan op de
Antillen minder slecht. Meldingen van seksueel misbruik en mishandeling ontbreken.
In de reisgidsen lijkt er over de eilanden nauwelijks consensus te bestaan met
betrekking tot slavernij en plantages. Alleen over Aruba is men het eens; het heeft vooral
dienst gedaan als paardenfokkerij en heeft daarom maar weinig slaven gehad. Curaçao en St.
Eustatius worden vaak de belangrijkste doorvoer- en handelshavens genoemd, waar onder
andere slaven zijn verhandeld. De ANWB gids (2000) noemt Curaçao ook in relatie tot
zoutwinning, omdat het eiland te droog is voor succesvolle landbouw207. De Marco Polo gids
heeft het echter over een groot aantal plantages dat op Curaçao wordt gesticht208. Hoewel de
meeste reisgidsen aandacht besteden aan Curaçaose plantagehuizen, vanwege de bijzondere
bouwstijl, wordt er nergens iets verteld over de plantages zelf en hun (slaven)bewoners.
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Ook over slavernij op de Bovenwindse eilanden Saba, St. Maarten en St. Eustatius wordt
weinig verteld en het lijkt daarom alsof de eilanden nauwelijks slavernij hebben gekend. In de
Dominicus gids wordt wel geschreven dat deze Bovenwindse eilanden meer geschikt zijn
voor landbouw dan de Benedenwindse eilanden: ze leveren tabak en katoen voor export en
kunnen in hun eigen onderhoud voorzien209. De Elmar gids van de Bovenwindse eilanden
noemt daarnaast ook zoutwinning en de verbouw van suikerriet op de eilanden. De gids
vermeldt dat er wel degelijk grote aantallen slaven leven op de eilanden aan het eind van de
18e eeuw: ongeveer 5.000 op St. Eustatius, 3.000 op St. Maarten en bijna 600 op Saba.210

De reisgidsen over Suriname en de Antillen zijn vrijwel allemaal door van oorsprong
Nederlandse auteurs geschreven. Opvallend is het verschil in de wijze waarop slavernij in
deze twee koloniën wordt beschreven. Veel reisgidsen noemen het ‘een van de zwartste
bladzijden’ van de Nederlandse geschiedenis, maar niet alle reisgidsen beschrijven slavernij
in gelijke krachtige termen. In de Marco Polo gids staat te lezen dat “in de loop der eeuwen
(…) miljoenen West-Afrikaanse slaven [werden] geïmporteerd om de arbeid op voornamelijk
suiker- en koffieplantages te verrichten211”. De ANWB extra gids schrijft echter: “de
Nederlandse kolonisator kocht bijna twee eeuwen lang mensenlevens in Afrika. De rechteloze
negers werden tot stervens toe uitgebuit om de suiker-, koffie- en cacaoplantages winstgevend
te maken.212”
In de Dominicus, de Capitool en de Elmar gidsen wordt slavernij in een groter geheel
geplaatst, waarbij het soms lijkt alsof men het handelen in slaven wil vergoelijken: “Het
systeem van onvrijwillige arbeid, van slavernij, was in de Middeleeuwen geen ongebruikelijk
verschijnsel in de Arabische wereld en ook binnen Afrika kwam slavernij voor. In Europa was
het lange tijd onbekend, maar dat veranderde toen de Europeanen hun vleugels uitsloegen
naar de Nieuwe Wereld en dringend behoefte hadden aan arbeidskrachten op de plantages.213”
Ook de Elmar gids uit 1990 schrijft: “deze verderfelijke mensenhandel was door de
Spanjaarden en Portugezen begonnen. (…) Omdat de Nederlanders in het begin nog geen
plantages bezaten, hielden die zich voorlopig nog niet met deze praktijken bezig. Maar dat
veranderde toen Nieuw-Nederland een kolonie werd en (…) noordoost-Brazilië in 1629 in
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handen kwam van de Nederlanders. Ook daar waren plantages en dat betekende eveneens een
gebrek aan arbeidskrachten. De Westindische Compagnie was nu ook genoodzaakt slaven te
gaan halen.214” Opvallend is dat hier wederom het woord ‘genoodzaakt’ wordt gebruikt.
Sommige reisgidsen noemen daarbij het handelen in slaven door Afrikaanse stammen: “het
grootste gedeelte van de slaven bestond uit krijgsgevangenen die door rivaliserende
[Afrikaanse] stammen aan de Europese slavenhandelaren werden verkocht.215” De Capitool
gids vermeldt ook dat slavernij al eeuwen bestond, maar dat “de schaal en de mensonterende
wijze waarop de Engelsen, Fransen, Portugezen én Hollanders de mensenhandel in de tweede
helft van de 17de eeuw ter hand namen (…) nog nooit eerder [was] vertoond. Afrikanen
werden gevangengenomen en onder erbarmelijke omstandigheden naar het Caribisch gebied
vervoerd om daar als slaaf te worden verkocht.216” De verschillen in de manier waarop
slavernij in de reisgidsen beschreven wordt, hebben veel te maken met de gevoeligheid van
het onderwerp en de mate van betrokkenheid van de schrijver. Dit zien we ook in de reacties
op het werk van Emmer: sommige mensen nemen afstand van de slavernij en zien het als een
afgesloten periode; anderen voelen zich nog steeds persoonlijk door slavernij geraakt. 217

4.4. Conflicten: slavenopstanden en de afschaffing van de slavernij
In reisgidsen over Suriname en de Antillen worden geen conflicten met inheemse
volken vermeld; de inheemse bevolking was immers zo goed als verdwenen uit de
gekoloniseerde gebieden. De conflicten die zich in de gebieden hebben afgespeeld, staan in
het teken van de Europese machtsstrijd, zoals we in paragraaf 2 al zagen, en van
slavenopstanden.
In de gidsen van Suriname wordt er veel gesproken over de slavenopstanden.
Suriname kent namelijk een bevolkingsgroep die hiermee direct verband houdt: de ‘marrons’
(ook wel bosnegers of boslandcreolen genoemd) stammen direct af van de slaven die de
plantages in de 17e, 18e en 19e eeuw ontvluchtten. Nadat zij het bos waren ingevlucht,
stichtten zij daar hun eigen woongemeenschappen.218 Hoewel in reisgidsen over Suriname
veel wordt gesproken over het slechte bestaan van de slaven, vermelden de meeste gidsen ook
dat het voor slaven redelijk gemakkelijk is om te vluchten. Het “haast ontoegankelijke
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oerwoud in de onmiddellijke nabijheid der plantages219” biedt een schuilplaats, van waaruit
ook plunderingen worden ondernomen.
De bekendste slavenopstand, die in elke gids wordt beschreven, is de ‘oorlog’ die door
de marron Boni en zijn ‘Boninegers’ tegen de planters wordt gevoerd vanuit zijn ‘Fort’
Boekoe. De manier waarop de strijd van Boni en andere weggelopen slaven in 1972 wordt
beschreven, verschilt wezenlijk van de beschrijving in de jaren 2000. In 1972 “terroriseren”
Boni en andere weggelopen slaven met “hun nachtelijke overvallen en plunderingen” de
plantages en zijn “voor vele ondernemingen een voortdurende bedreiging.”220 Ook de ANWB
extra gids uit 2009 noemt de nachtelijke plunderingen, waarbij “niet zelden (…) leden van de
plantersfamilie [werden] vermoord221”, maar over het algemeen is de tendens dat de ‘oorlog’
die Boni voert in steeds minder hardere bewoordingen wordt besproken. De Elmar gids uit
1997 schrijft bijvoorbeeld: “Bij gebrek aan levensmiddelen, munitie en vrouwen pleegden de
marrons overvallen op plantages, soms met gewelddadige afloop.” Het koloniale bewind heeft
dit natuurlijk niet zomaar over zijn kant laten gaan. Vrijwel alle gidsen schrijven over de
‘zwarte jagers’, een leger van slaven die zelf de vrijheid kunnen verdienen door op
weggelopen slaven te jagen.222 In enkele gidsen wordt vermeld dat de kleine inheemse
bevolking de Nederlandse koloniale macht helpt bij het zoeken naar gevluchte slaven, omdat
zij hun gebied bedreigd zien.223
Zo veel als er in gidsen over Suriname staat over gevluchte slaven of slavenopstanden,
zo weinig staat er over slavenverzet in reisgidsen over de Antillen. In de Elmar gids (1990)
staat dat “er zich in 1751 kleine problemen [hadden] voorgedaan onder pas gearriveerde
slaven, maar verder is het op Curaçao onder de slavenbevolking vrij rustig geweest.224” De
Dominicus gids van 2002 noemt een “ernstig incident” op plantage Hato in 1750225”, maar
een uitleg of beschrijving ontbreekt. Alleen de “Grote Slavenopstand226” van 17 augustus
1795 krijgt meer aandacht, maar de beschrijving doet vaak afbreuk aan de benaming: in de
meeste gidsen wordt slechts vermeld, dat onder leiding van de slaven Tula en Karpata slaven
van Plantage Knip weigeren aan het werk te gaan. Na enkele dagen wordt de opstand
neergeslagen en worden de aanstichters gedood. Alleen de ANWB extra gids (2007) en de
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Elmar gids (1990) beschrijven deze slavenopstand uitgebreid. De ANWB gids geeft als
aanleiding dat de ideeën van vrijheid en gelijkheid van de Franse Revolutie ook op Curaçao
bekend zijn en men bovendien heeft gehoord van een slavenopstand in Haïti, waarbij de
slaven zich hebben weten te bevrijden. De slaven van plantage Knip worden slecht behandeld
en op 17 augustus 1795 slaat uiteindelijk de vlam in de pan. Volgens de schrijvers betreft de
opstand op Curaçao een groep van ongeveer 1.000 slaven en wapenen zij zich met stokken en
machetes. De plantage-eigenaar en een toegesneld politiekorps zien zich gedwongen te
vluchten. Bij de ongeregeldheden komt een schoolmeester om het leven, zo meldt de Elmar
gids. Volgens de schrijfster van de Wereldwijzer gids verspreidt de opstand zich; slaven van
andere plantages sluiten zich aan bij Tula. De slaven hebben echter geen schijn van kans
tegen de militairen en hun wapens.227
Opmerkelijk is dat er in reisgidsen over de Antillen geen enkele reden wordt gegeven
voor het feit dat er zo weinig slavenopstanden zijn geweest op de Antillen. In geen enkele
gids wordt iets gezegd over de (on)mogelijkheid van slaven om te vluchten; omdat het vrij
kleine eilanden zijn, kan men nooit echt ontkomen. Dit in tegenstelling tot Suriname waar
slaven kunnen vluchten in het dichte oerwoud.
Aan het eind van de 18de eeuw gaan er steeds meer stemmen op voor afschaffing van
de slavernij. Vooral de Slavenopstand op Curaçao in 1795 wordt in reisgidsen in verband
gebracht met toenemende kritiek op slavernij. In de Engelse koloniën wordt de slavernij in
1834 afgeschaft en in de Franse koloniën in 1848. Nederland volgt pas in 1863.228 De meeste
gidsen gaan niet in op dat late tijdstip, maar de Dominicus (2002) en de Elmar (1990) gids
komen wel met een verklaring: “Nederland was nog niet zo ver; men vreesde de economische
gevolgen van een dergelijk besluit.229” De Elmar gids vermeldt dat er wel een verzachting van
de slavenreglementen kwam: “dat betekende een beter onderdak en betere kleding en voeding.
Daarnaast kwam er een controle op de vaak gegeven (lijf)straffen230”.

In de reisgidsen wordt in toenemende mate aandacht besteed aan slavernij en
slavenopstanden. Hoewel de teksten over slavernij niet wezenlijk veranderen, worden ze
vanaf 2000 steeds vaker in (gekleurde) kaders geplaatst en zo uit de tekst gelicht.
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Dat slavernij het dominante thema is geworden in reisgidsen over deze twee gebieden
is niet verwonderlijk; slavernij is synoniem geworden met de koloniale geschiedenis in
Suriname en de Antillen. Dat de meeste aandacht eraan wordt besteed in gidsen over
Suriname is ook niet vreemd. Hoewel op de Antillen wel plantages en slaven zijn geweest, is
het voornaamste doel van deze eilanden het fungeren als handels- en doorvoerhaven.
Suriname is veel meer bedoeld voor productie voor het moederland en had meer en grotere
plantages en daarmee meer slaven. Maar er zijn ook andere verklaringen voor te bedenken: de
bestemmingen, bijvoorbeeld. Waar Suriname mensen aantrekt die geïnteresseerd zijn in de
cultuur en koloniale architectuur, zullen de Antillen veel mensen aantrekken die vooral
afkomen op de stranden. Hierbij is ook belangrijk dat de Afro-Surinaamse gemeenschap in
Nederland het meest uitgesproken is geweest als het gaat om de bewustwording, erkenning en
herdenking van het slavernijverleden. Hoewel slavernij ook in de Antilliaanse gemeenschap
een belangrijke rol speelt, vindt de herinnering eraan minder plaats in de publieke sfeer.231

4.5. Naar onafhankelijkheid
De weg naar de onafhankelijkheid van Suriname is veel minder gewelddadig verlopen
dan in Indonesië. Alle gidsen over Suriname geven als reden dat het hebben van een kolonie
niet meer in de tijdsgeest paste. Als in Suriname in de jaren 70 steeds meer stemmen opgaan
voor onafhankelijkheid, gaat Nederland daar graag op in.232 Vrijwel alle reisgidsen wijzen er
wel op, dat veel Surinamers de onafhankelijkheid afwijzen en een groot aantal van hen
vertrekt naar Nederland. Niet alle gidsen zien het moderne Suriname als een volledig
onafhankelijk land. In de Elmar gids (2007) staat: “Het land dat zonder inmenging van
Nederland nooit had bestaan, wordt nog steeds min of meer geregeerd vanuit het voormalige
moederland door de mate waarin de ontwikkelingsgelden binnenstromen.233”
Feitelijk behoren de Beneden- en Bovenwindse eilanden nog steeds tot het Koninkrijk
der Nederlanden. Alle reisgidsen besteden aandacht aan de huidige verhoudingen met
Nederland, waarbij ook vaak de reden wordt besproken waarom de Antillen niet
onafhankelijk zijn. Hiervoor worden meestal de financiële voordelen genoemd, die verbonden
zijn met het deel uitmaken van het Nederlandse koninkrijk234. In vrijwel alle gidsen wordt het
arbeidsconflict van 30 mei 1969 op Curaçao genoemd. Een demonstratie leidt dan tot een
bloedige confrontatie tussen betogers en politie. Nederlandse mariniers worden ingevlogen
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om de politie bijstand te verlenen. De beschrijving van deze gebeurtenis en de gevolgen die
eraan worden verbonden, zijn heel verschillend per gids. Zo noemt de ANWB extra gids het
een “protestmars die uitmondt in een volksopstand235”, maar verbindt daar verder geen
gevolgen aan; de ANWB Zon & Zee gids uit 2000 noemt het conflict in zijn geheel niet. De
Dominicus en Capitool gids bespreken de gebeurtenis juist heel uitgebreid236. Beide gidsen
noemen de onrust die het conflict naliet. Het ingrijpen van de Nederlandse mariniers werd
gezien als een daad van kolonialisme en in de Antilliaanse samenleving werd de roep op
onafhankelijkheid luider. Volgens de gidsen is dit incident de aanleiding, waarom Aruba
aanvankelijk de onafhankelijkheid nastreeft; later teruggebracht tot ‘status aparte’. De
Dominicus gids vermeldt bovendien, dat er dan voor het eerst vanuit Nederland stemmen
opgaan om de Antillen onafhankelijk te maken237.
Alle gidsen benadrukken dat de eilanden tegenwoordig een Caribisch karakter hebben
en dat, vooral de Bovenwindse eilanden, meer op Noord- en Zuid-Amerika georiënteerd zijn
dan op Nederland. De voertaal is op die eilanden overwegend Engels. Alleen Curaçao wordt
nog beschreven als erg ‘Nederlands’.238

4.6. Conclusie
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat, net als in reisgidsen over Indonesië, de
aantrekkingskracht van Suriname en de Nederlandse Antillen de ‘andersheid’ is. Deze
(voormalige) rijksdelen worden vanwege de taal en straat- en plaatsnamen echter juist
gepresenteerd als een soort ‘tropisch Nederland’. Net zoals in gidsen over Indonesië wordt er
veel aandacht besteed aan de vele etnische groepen die de landen rijk zijn, waarbij alle gidsen
erkennen dat Nederland voor een groot deel daarvoor verantwoordelijk is.
De geschiedenis van Suriname en de Antillen als Nederlandse kolonie wordt in de
reisgidsen beschreven als een weerspiegeling van de machtsstrijd in Europa. Hierbij valt
overigens op te merken dat in alle gidsen wordt gesproken over ‘Nederland’, hoewel dat in
die tijd nog niet als zodanig bestond. De meeste reisgidsen beschrijven de gebieden als vrijwel
leeg, omdat de bevolking al eerder was gedood of naar andere gebieden was gevoerd. Op
grote schaal zijn slaven ingevoerd om het zware werk te doen op de vele plantages die werden
gesticht. Opvallend is dat enkele gidsen de slavenhandel lijken te vergoelijken; ze wijzen erop
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dat slavenhandel al langer bestond, dat ‘Nederland’ niet het eerste land was dat zich er mee
bezighield en dat slaven door (rivaliserende) Afrikaanse stammen werden aangeleverd.
In het kader van de algemene kolonisatiegeschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika is
het niet verwonderlijk dat slavernij het dominante thema is in reisgidsen over Suriname en de
Antillen. Het is synoniem geworden met het koloniale verleden in ‘de West’. Daarbij is
overigens wel een verschil op te merken tussen de beschrijvingen in gidsen over Suriname en
de Antillen. In gidsen over Suriname wordt gesproken over een groot aantal slaven. De
kolonie wordt in veel gidsen beschreven als ‘hel op aarde’, waarbij mishandeling aan de orde
van de dag was. In gidsen over de Antillen is beduidend minder geschreven over slavernij en
zijn er mildere bewoordingen gebruikt. In sommige gidsen wordt daardoor de suggestie
gewekt dat er op de Antillen nauwelijks slavernij bestond. Dit weerspiegelt zich ook in de
mate waarin gesproken wordt over slavenopstanden. In gidsen over Suriname vertelt men dat
vluchtende slaven en slavenopstanden veel voorkwamen, maar in de gidsen over de Antillen
wordt er weinig over vermeld. Niets wordt gezegd over de geografie van de gebieden. In
Suriname was het mogelijk om de dichte oerwouden in te vluchten, terwijl slaven op de kleine
eilanden niet konden ontsnappen.
Over de onafhankelijkheid van de voormalige koloniën spreken de gidsen ongeveer
hetzelfde. Het paste niet meer in de tijdsgeest om een kolonie te hebben. In vrijwel alle gidsen
over Suriname wordt vermeld dat het land de onafhankelijkheid zelf actief nastreefde, ook al
bestond er binnen de samenleving verdeeldheid over. Over de Antillen beschrijft men de roep
om onafhankelijkheid anders. De meeste gidsen benadrukken dat de eilanden bij Nederland
willen blijven behoren vanwege de (financieel-economische) zekerheid, die het
koninkrijksverband biedt. Over de ‘status aparte’ van Aruba schrijven de meeste gidsen, dat
niet onafhankelijkheid van Nederland werd nagestreefd, maar onafhankelijkheid van de
andere eilanden. Weinig tot niets wordt gezegd over de roep om onafhankelijkheid op de
andere eilanden. De gebeurtenissen op Curaçao in 1969 worden in de gidsen heel verschillend
besproken: in sommige gidsen is er nauwelijks of geen vermelding van te vinden, terwijl in
andere gidsen de gebeurtenissen worden gekoppeld aan de stappen naar onafhankelijkheid die
Aruba en Nederland zetten.
Ook in deze reisgidsen wordt in de loop der jaren meer aandacht besteed aan negatieve
episodes uit de koloniale geschiedenis, hoofdzakelijk aan de slavernij. Dat er in de gidsen
over Suriname meer wordt gesproken over slavernij, dan in gidsen over de Antillen is niet
verwonderlijk; de slavernij was in Suriname veel omvangrijker dan op de Antillen. Er waren
meer en grotere plantages, en dus meer slaven. Mogelijk speelt hierbij ook mee, dat de Afro57

Surinaamse groep in Nederland vanaf de jaren 80 actief lobbyt voor erkenning en herdenking
van het slavernijverleden. De Antilliaanse groep houdt zich wat dit betreft meer op de
achtergrond.
Het valt op dat in de laatste twee decennia meer cijfers worden vermeld in de
reisgidsen. Dat gebeurt ook in gidsen over Indonesië, maar in gidsen over Suriname en de
Antillen nog nadrukkelijker. Cijfers worden vaak gebruikt om een duidelijker beeld van de
omvang van een situatie te geven. Voorbeelden zijn: “tegen het einde van de 17de eeuw telde
het kleine eiland [St. Eustatius] maar liefst 76 plantages en bijna 8.000 inwoners onder wie ca.
5.000 slaven.239”, en “de plantages waren serieuze ondernemingen; de aanleg kostte
gemiddeld 100.000 gulden. (…) Slaven werden gekocht voor gemiddeld 500 gulden.240” De
laatste jaren worden teksten over slavernij bovendien uit de tekst gelicht door ze in gekleurde
kaders te plaatsen. De teksten zelf veranderen nauwelijks: veel wordt hergebruikt uit vorige
edities.
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Conclusie
In deze scriptie zijn Nederlandstalige reisgidsen over Indonesië, Suriname en de
Nederlandse Antillen uit de periode 1970 tot heden bestudeerd. De centrale vraag die gesteld
is in de inleiding van dit scriptieonderzoek is tweeledig en zal daarom ook op die manier
worden beantwoord:

A. Hoe wordt de toerist in de reisgidsen geïnformeerd over de koloniale geschiedenis?
In alle reisgidsen wordt bovenal nadruk gelegd op het exotische, de ‘andersheid’, van
het betreffende land. De lokale cultuur en natuur worden uitgebreid beschreven en
geïllustreerd met kleurige foto’s. Maar de koloniale geschiedenis biedt een extra dimensie
voor de Nederlandse toerist: herkenning. In gidsen over Indonesië worden mensen
aangesproken die zelf in Nederlands-Indië hebben gewoond of die het kennen uit verhalen
van familieleden. Gidsen over Suriname en de Nederlandse Antillen noemen vooral de taal,
straat- en plaatsnamen – overblijfselen uit het koloniale verleden – waarbij de gebieden zelfs
worden beschreven als een ‘tropisch Nederland’.
Welke informatie bieden reisgidsen de toerist over het Nederlandse koloniale
verleden? Over het algemeen staan er in reisgidsen geen verhalen over het alledaagse leven in
de kolonie. In alle gidsen wordt de periode aangegeven, waarin het land een kolonie van
Nederland was en hoe het dit is geworden. Het verschilt per gids hoe uitgebreid dit is
verwoord. Verder komt de Nederlandse koloniale geschiedenis in het betreffende land vooral
naar voren als belangrijke gebeurtenissen worden beschreven: conflicten of oorlogen (Javaoorlog, Atjeh-oorlog, de puputans op Bali en Lombok en de slavenopstanden) en de
onafhankelijkheid. In het geval van Suriname en de Antillen komt de koloniale geschiedenis
bovendien naar voren bij de beschrijving van de bevolkingsgroepen. Deze zijn voor een
belangrijk deel door toedoen van de Nederlandse koloniale macht in deze gebieden
terechtgekomen. De lengte van de beschrijving van gebeurtenissen verschilt per gids.
Sommige gidsen beschrijven bepaalde episodes heel uitgebreid, terwijl een andere gids er
nauwelijks melding van maakt. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, speelt hierin het
ontwerp van een reisgids een rol: de tekst moet in de vormgeving worden ingepast en daarbij
moet de schrijver soms concessies doen aan de hoeveelheid informatie.
Een van de opvallendste resultaten van het onderzoek is dat, hoewel steeds dezelfde
gebeurtenissen worden beschreven, de toonzetting van de beschrijvingen zeer sterk
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uiteenloopt. Hierbij speelt de nationaliteit van de schrijver een belangrijke rol. Reisgidsen die
oorspronkelijk zijn geschreven door niet-Nederlandse auteurs (vertalingen), zijn vanuit een
andere invalshoek beschreven. Dit is vooral te zien in gidsen over Indonesië. In van oorsprong
anderstalige gidsen worden de handelingen van de Nederlandse koloniale macht vaak in harde
bewoordingen beschreven en veroordeeld, terwijl Nederlandse auteurs meer een verklaring
geven voor het handelen van de koloniale macht, wanneer deze in conflict raakt met de
(inheemse) bevolking.
Dat deze gidsen zo in toon kunnen verschillen, heeft te maken met het medium en de
reisgidsenmarkt in Nederland. Indonesië is internationaal populair als vakantieland; daardoor
verschijnen veel reisgidsen over dit land in andere talen. Omdat vertalen goedkoper is dan
opnieuw schrijven, kiezen veel uitgevers ervoor om – indien mogelijk – gebruik te maken van
een al geschreven gids en deze te vertalen. Voor het Nederlandse publiek worden ze vooral
vertaald uit het Duits en Engels. Maar Duitse of Engelse schrijvers zien de geschiedenis
vanuit hun oogpunt. Ze zullen in eerste instantie voor het eigen publiek schrijven en er niet bij
stilstaan dat hun werk wordt vertaald.
De Antillen zijn ook voor andere toeristen aantrekkelijk, maar op de Europese markt
verschijnen er maar weinig gidsen over de Nederlandse eilanden. De gidsen die er
verschijnen, zijn daarom door Nederlanders geschreven. Ook Suriname is vooral populair bij
het Nederlandse publiek. Alle gidsen zijn door Nederlandse auteurs geschreven. Hoewel er in
deze gidsen soms ook hardere bewoordingen worden gebruikt, is dit minder het geval dan in
gidsen over Indonesië.

B. Verandert de informatie in de gidsen al naar gelang de maatschappelijke
veranderingen?
Opvallend is vooral, dat teksten in reisgidsenseries steeds opnieuw worden gebruikt en
daardoor jaren achtereen niet veranderen. Dit heeft te maken met het medium reisgids, zoals
we gezien hebben in hoofdstuk 2. Het herdrukken van een gids kost minder geld. Bovendien
wordt de tekst over de geschiedenis vaak herdrukt, omdat die ‘immers niet verandert’. Slechts
de nieuwste geschiedenis wordt aangepast. Een reisgids moet bovendien handzaam zijn en de
informatie moet binnen een bestaand stramien passen. Er is dus minimale ruimte beschikbaar
en het is dan handig als de uitgever een stuk tekst kan hergebruiken.
Toch zijn er wel degelijk veranderingen in de gidsen te ontdekken als gevolg van de
maatschappelijke ontwikkelingen, die zich vanaf de jaren 70 in de Nederlandse samenleving
voltrekken. Inleidingen van reisgidsen, ook bij vertalingen, zijn vaak door de Nederlandse
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uitgever geschreven om zo de Nederlandse toerist meer aan te spreken. De veranderingen
treden dan ook voornamelijk in de inleidingen op. Zo is in inleidingen van gidsen over
Indonesië in de jaren 70 en 80 de nostalgie naar de ‘Tempo Doeloe’ van Indië terug te vinden.
Deze nostalgie is ook terug te zien in Nederlandse films en televisieprogramma’s over
Indonesië uit die jaren. Ook de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse periode worden in de
gidsen uitgebreid beschreven. In de jaren 70 en 80 is er in Nederland veel discussie over de,
volgens veel mensen, onderbelichte geschiedenis van de oorlogsjaren in en de dekolonisatie
van Indië. In inleidingen, maar ook in de tekst over de geschiedenis, wordt hierover veel
geschreven. Opvallend is hierbij dat de periode van de Japanse bezetting (1942-1945) en de
dekolonisatieperiode (1945-1949) veelal worden besproken als één geheel. In inleidingen
worden vaak oud-militairen aangesproken die in deze periode (1942-1949) in Indonesië
hebben gediend. In de jaren 90 is er nog steeds veel aandacht voor de oorlogsjaren in de tekst
over de geschiedenis van het land, maar minder in de inleiding. Dit heeft wellicht ook te
maken met de schrijvers en het publiek van reisgidsen. Een nieuwe generatie, die de oorlog
niet (bewust) heeft meegemaakt, dient zich aan. Indonesië wordt steeds meer beschreven als
een moderne natie en steeds minder als het land ‘dat nog een beetje bij ons hoort’.

Vanaf de jaren 80 en 90 is er in de reisgidsen in toenemende mate aandacht voor
negatieve episodes in de koloniale geschiedenis. Nederlanders komen steeds meer in contact
met andere bevolkingsgroepen en hebben de beschikking over nieuwe informatiebronnen. Ze
worden zich daardoor steeds meer bewust van de negatieve kanten van de koloniale periode.
Vooral slavernij wordt in de gidsen over Suriname en de Antillen uitgebreid behandeld;
slavernij is synoniem geworden van de koloniale geschiedenis in ‘de West’. Daarbij is wel
een verschil te constateren in de wijze waarop het onderwerp wordt beschreven in gidsen over
Suriname en die over de Antillen. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 1, laat vooral de
Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland van zich horen in het publieke debat over
kolonialisme. Slavernij wordt daarbij centraal gesteld. Het is moeilijk tot consensus te komen
over het onderwerp, vanwege de emoties die meespelen: voor veel mensen heeft de slavernij
nog steeds invloed op hun leven. Dit weerspiegelt zich in de reisgidsen over Suriname: het
wordt uitgebreid besproken. Daarbij is veel aandacht voor de slechte omstandigheden van
Surinaamse slaven. In gidsen over de Antillen wordt slavernij minder besproken en wanneer
erover wordt gesproken, dan is dat in mildere bewoordingen. Dit zou verklaard kunnen
worden door het feit dat de Antilliaanse gemeenschap in Nederland minder uitgesproken is
over slavernij. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de slavernij in Suriname een grotere
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omvang had, dan op de Antilliaanse eilanden. Duidelijk is wel dat er in de loop van de jaren
90 steeds meer aandacht komt voor slavernij. Het verschil tussen reisgidsen uit 1972 en 2007
is erg groot. In veel gidsen is het daarbij niet zo dat de tekst wezenlijk verandert, maar dat
deze is herschikt en vanaf het midden van de jaren 2000 steeds vaker in gekleurde kaders
wordt geplaatst. Deze kaders vallen op en in die zin wordt slavernij er meer uitgelicht.
Daarnaast worden er meer tekeningen van slaven toegevoegd en situaties worden
verduidelijkt met cijfers.
In de reisgidsen over Indonesië is nauwelijks aandacht voor slavernij, ondanks dat
slavernij ook in deze kolonie bestond. In enkele gidsen wordt er wel gesproken over koelies
en wordt de uitbuiting van de bevolking van Java via het Cultuurstelsel benoemd, maar de
toon valt niet te vergelijken met de beschrijvingen van de slavernij in Suriname. Wellicht
komt dit doordat de postkoloniale migranten uit Indonesië veel minder aandacht hebben
gevraagd voor de erkenning van slavernij en meer aandacht hebben gevraagd voor erkenning
van het geleden leed in de eindfase van de kolonie.

Vanaf de jaren 80 is veel onderzoek gedaan naar de koloniale geschiedenis. Een willekeurige
(universiteits)bibliotheekcatalogus toont een grote hoeveelheid boeken en artikelen. Ook op
televisie en in kranten en tijdschriften komt de koloniale geschiedenis veel aan bod. Het is
moeilijk in te schatten in hoeverre schrijvers van reisgidsen gebruik hebben gemaakt van
(nieuw) historisch onderzoek, omdat bronvermelding volledig ontbreekt. Aangezien teksten in
reisgidsen steeds opnieuw worden gebruikt en ze minimaal worden aangepast, is het niet
waarschijnlijk dat schrijvers veel gebruik maken van het onderzoek. Het zal ook te maken
hebben met het feit, dat een reisgids een toeristisch medium is. Toeristen zijn meestal niet erg
kritisch; ze willen geen opstellen over de geschiedenis, maar een klein en handig stukje dat ze
een referentiekader biedt. Ze willen gewoon een leuke reis, waarbij ze liever niet met een
schuldgevoel over het verleden rondlopen. Dat verklaart ook waarom Nederlandse auteurs
vaak zulke milde bewoordingen gebruiken. Een andere verklaring is dat het te maken heeft
met de nationaliteit van de schrijver. De handelingen van de Nederlandse koloniale macht
worden door Nederlandse auteurs vaak uitgelegd of verdedigd: in het geval van conflicten in
Nederlands-Indië zijn ze een volk te hulp geschoten, is er sprake van een gewelddadig volk of
hebben ze ingegrepen omdat er sprake was van een misstand. Over slavenhandel in Suriname
en de Antillen wordt in enkele gidsen duidelijk gemaakt dat de Nederlanders niet de eersten
waren die het deden, niet de enigen en dat de slaven werden aangeleverd door (rivaliserende)
Afrikaanse stammen. Duidelijk is dat er bij het beschrijven van de koloniale geschiedenis nog
62

steeds veel emotie meespeelt. Hoewel de koloniale geschiedenis tegenwoordig uitgebreid in
het publieke debat wordt besproken, blijft het een gevoelig onderwerp. Het blijft zoeken naar
een evenwicht.

Bij dit onderzoek moet nog wel worden opgemerkt, dat geen rekening is gehouden met de
mate waarin de tekst is veranderd tijdens het proces van de vertaling. Dat was in dit
onderzoek niet relevant, omdat het ging om informatie waarmee de Nederlandse toerist in
aanraking komt. Over dit punt kan wel kort worden vermeld dat er grote verschillen zijn:
sommige gidsen lijken een letterlijke vertaling te zijn van de oorspronkelijke tekst. Een
Nederlandse auteur zou waarschijnlijk niet zo snel spreken over “de legendarische Raffles” of
“in de tijd van Shakespeare”. In sommige teksten zijn duidelijk zinnen toegevoegd, om zo het
Nederlandse publiek beter te kunnen aanspreken. Bijvoorbeeld de beschrijving van een
conflict in harde bewoordingen waaraan is toegevoegd: “dat ook hier in Nederland sterk werd
veroordeeld.”
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Bijlage: Contact met uitgeverijen
ANWB
Contactpersoon:
Contactdatum:
Contact per:

Marlies Ellenbroek (Adjunct Uitgever fonds reizigers)
19 april 2011
e-mail

V: Sinds wanneer geeft de ANWB reisgidsen uit?
A: Sinds rond 1913 verschijnen de eerste gebundelde reisgidsen in een heel simpele vorm.
V: Welke van de ANWB-gidsen worden vertaald vanuit een andere taal naar het Nederlands?
Vanuit welke taal? Welke zijn van oorsprong gemaakt in het Nederlands?
A: ANWB Extra, ANWB Wereldreisgidsen, ANWB Wandelgidsen worden vertaald uit het
Duits, ANWB Navigator wordt vertaald uit het Engels, ANWB Goud en ANWB Actief maken
we zelf.
V: Wie schrijft de reisgidsen? Bieden mensen zich (freelance) aan om ze te schrijven of zoekt
de uitgever mensen uit hiervoor? Waar letten jullie op (bijvoorbeeld wat betreft opleiding,
reiservaring, schrijfstijl, etc)?
A: We werken met freelance auteurs en herzieners die we al lang in ons bestand hebben en
die zich ook aanbieden. We letten inderdaad op ervaring met het schrijven van reisgidsen en
vragen vaak een proefopdracht te doen.
V: Kunt u mij vertellen vanaf welk jaar de verschillende reisgidsen van Suriname, Indonesië
en de Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgegeven?
A: ANWB Wereldreisgids Indonesië sinds april 2010
ANWB Extra Suriname sinds maart 2009
Extra Ned Antillen sinds maart 2007
V: Hoe wordt er bepaald wanneer er een nieuwe editie van een reisgids moet komen?
A: We drukken oplage voor zo’n 3 jaar en sturen aan op herziening van de feiten in deze
periode om na deze 3 jaar met een herziene uitgave te komen met actuele stand van zaken mbt
restaurants, openingstijden, bezienswaardigheden etc.
V: Op de website zag ik dat niet alle bestemmingen in alle soorten ANWB-reisgidsen worden
opgenomen. Van Suriname is er bijvoorbeeld wel een ANWB extra gids, maar bijvoorbeeld
geen ANWB Navigator gids. En er is een aparte ANWB extra gids van Bali, maar in de
ANWB gids van Reizen Magazine wordt Indonesië als 1 land behandeld. Hoe wordt bepaald
in welke soort gids een bestemming wordt uitgebracht?
A: Met name vanuit de beschikbaarheid van de titels in hun oorspronkelijke taal en ook de
grootte van het gebied en het aantal reizigers dat we op die bestemming verwachten en
daarmee de afzet die we van een bepaalde gids verwachten.
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V: Hoe wordt de informatie die in een reisgids staat (niet alleen met betrekking tot de hotels
en restaurants, maar juist ook de algemene informatie aan het begin) gecontroleerd? Bijna
nooit staan de gebruikte bronnen genoemd in de reisgids, maar zijn deze wel bekend bij de
uitgever?
A: We laten dit doen door herzieners/redacteuren die allerlei bronnen gebruiken, maar ook
ter plaatse alles na gaan.
V: Kunt u een schatting geven van verkoopcijfers? In het algemeen van reisgidsen van de
ANWB, of wellicht zelfs over de gidsen van Suriname, Indonesië en de Nederlandse
Antillen?
A: Verschilt heel erg per bestemming en per reisgidsenserie. De genoemde bestemmingen
doen het goed omdat er weinig anders beschikbaar is in de Nederlandse taal.
V: In de boekenwereld is er nu een hoop te doen over de opkomst van e-readers, Ipads en ebooks. Heeft de ANWB ook plannen om daar iets mee te gaan doen?
A: We hebben reeds een ebook van onze ANWB Gouden serie uitgebracht om te leren. We
doen uitgaven op de IPad van ons REIZEN Magazine en zijn bezig om onze content te
digitaliseren om daaruit digitale producten te ontwikkelen. Dit brengt echter een enorme slag
met zich mee om alles in databases te plaatsen. De investering die dit met zich meebrengt
weegt (nog) niet op tegen de verwachte opbrengsten en is daarom lastig rond te krijgen.
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Uitgeverij Cambium b.v. (Insight Guides)
Contactpersoon:
Michiel de Schouten
Contactdatum:
5 april 2011
Contact per:
telefoon
V: Vanaf welk jaar geeft uw uitgeverij de Insight Guides reisgidsen uit?
A: Sinds 1982 heeft Uitgeverij Cambium de rechten om de Insight Guides in Nederland uit te
geven.
V: En vanaf welk jaar geeft uw uitgeverij reisgidsen uit van Indonesië?
A: Vanaf 1991.
V: Wie schrijft ze? Bieden mensen zich aan of zoekt de uitgeverij specifiek mensen uit
hiervoor? Werkt de uitgever met vaste medewerkers of met freelance schrijvers? Waar letten
jullie op? Opleiding, achtergrond, schrijfstijl, reiservaring, tijd doorgebracht in het
desbetreffende land?
A: De gidsen worden geschreven en samengesteld door teams. Maar dus niet in Nederland.
Uitgeverij Cambium regelt alleen de vertalingen. Hierbij hebben we de vrijheid gekregen om
aanpassingen te maken bij het vertalen, om het zo aantrekkelijker te maken voor het
Nederlandse publiek. Hierbij wordt zoveel mogelijk een neutrale tint behouden omdat het een
breed publiek betreft.
V: Is er een beleid met betrekking tot nieuwe uitgaven van gidsen? Is dat standaard om de
zoveel jaar? Of zodra er iets veranderd? (Ik kan me voorstellen dat vooral met het verloop van
hotels, restaurants en uitgaansgelegenheden dat dat moeilijk is).
A: We kijken naar of herdruk of actualiseren nodig is. Hoeveel gidsen zijn er nog in voorraad
of zijn veranderingen zijn in het land, bijvoorbeeld in politiek of economisch opzicht. Ook
kijken we naar wat de oorspronkelijke uitgever doet.
Op de vraag of ook de geschiedenis wordt aangepast, antwoordt meneer de Schouten
ontkennend. De geschiedenis verandert immers niet, alleen de recente geschiedenis wordt
aangepast.
V: In de boekenwereld is er nu een hoop te doen over de opkomst van e-readers, Ipads en ebooks. Geeft uw uitgeverij al e-bookreisgidsen uit, of zijn daar plannen voor?
A: Nee, op het moment nog niet. We houden het wel nauwlettend in de gaten, er zijn veel
mogelijkheden. We hebben wel de content, maar er moet een partner gevonden worden die
voor de techniek zorgt. Dit kost ook geld, bijvoorbeeld in verband met copyright.
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Uitgeverij Gottmer (Dominicus)
Contactpersoon:
Anaïsa Bruchner
Contactdatum:
19 april 2011
Contact per:
e-mail
V: Ik heb begrepen dat Dominicus de oudste reisgidsen-uitgever in Nederland is. Klopt dat,
en kunt u mij vertellen vanaf welk jaar precies er (Dominicus) reisgidsen worden uitgebracht?
A: Dominicus is het reisgidsenfonds van Gottmer uitgevers Groep. Dhr. Jo Dominicus schreef
sinds de jaren vijftig reisgidsen voor uitgeverij Becht (nu onderdeel van Gottmer). Zijn naam
is vervolgens merknaam geworden voor alle reisgidsen die Gottmer uitbracht.
V: Kunt u mij vertellen vanaf welk jaar de reisgidsen van Suriname, Indonesië en de
Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgegeven?
A: De reisgidsen Suriname, Indonesië en de Nederlandse Antillen worden al tientallen jaren
uitgegeven. In diverse uitvoeringen, formaten en van verschillende elkaar opvolgende
auteurs.
V: Wie schrijft de reisgidsen? Bieden mensen zich (freelance) aan om ze te schrijven of zoekt
de uitgever mensen uit hiervoor? Waar letten jullie op (bijvoorbeeld wat betreft opleiding,
reiservaring, schrijfstijl, etc)?
A: De gidsen worden geschreven door Nederlandse auteurs, meestal met een bijzondere
affiniteit met de bestemming waarover zij schrijven. Dit zijn vaak journalisten, historici of
schrijvers met een bovenmatige interesse in een land. Acquisitie gebeurt tweeledig. Enerzijds
zal de uitgever actief op zoek gaan naar geschikte auteurs via haar netwerk, anderzijds wordt
de uitgeverij wekelijks overspoeld met manuscripten en ideeën voor boeken. Hierbij zitten
toch vaak ook erg goede plannen, die dan kunnen uitmonden in een reisgids.
V: Van de website heb ik begrepen dat er veel aandacht is voor geschiedenis in Dominicus
reisgidsen en dat er zelfs een speciale reisgids over de Nederlandse koloniale geschiedenis in
Indonesië?
A: Een Dominicusreisgids onderscheidt zich werkelijk van andere reisgidsen op de markt
door de hoeveelheid informatie over geschiedenis en cultuur. Hoewel veel dunne, goedkope
en iets lichtvoetiger gidsen ook succesvol blijken, is Dominicus echt bekend om zijn gedegen
achtergrondinformatie. Voor deze gidsen geldt in het bijzonder dat er extra aandacht wordt
gegeven aan de historische band tussen Nederland en deze landen. Nog geen krasje op een
rots is trouwens een themagids, dus niet strikt een reisgids maar meer een boek met
achtergronden.
V: Hoe wordt er bepaald wanneer er een nieuwe editie van een reisgids moet komen?
A: De praktische informatie wordt bij iedere druk up to date gehouden en ook vragen wij de
lezers om ons te informeren indien zij onjuistheden of wijzigingen in de gids tegenkomen op
reis. We werken aan een website, waarbij dit soort actuele informatie beter bijgehouden kan
worden. Een herdruk van een gids wordt bepaald door de bestaande voorraad, de
gedateerdheid van de inhoud en de mogelijkheid tot afreizen naar een gebied van een auteur.
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V: Hoe wordt de informatie die in een reisgids staat (niet alleen met betrekking tot de hotels
en restaurants, maar juist ook de algemene informatie aan het begin) gecontroleerd? Bijna
nooit staan de gebruikte bronnen genoemd in de reisgids, maar zijn deze wel bekend bij de
uitgever?
A: Voor het schrijven van een Dominicusgids ontvangt een auteur een uitgebreide
auteursinstructie, waarmee we de kwaliteit van de inhoud bewaken en in een duidelijk
stramien verschaffen voor alle informatie die moet worden verwerkt. Een van de belangrijkste
punten in de auteursinstructie is inderdaad de aandacht die moet worden gegeven aan de
historische hoofdstukken. Alle informatie die in een Dominicus staat, is vergaard door de
auteur zelf. Natuurlijk zal hij hiervoor ook bronnen raadplegen, maar het blijft een reisgids
en is geen wetenschappelijk werk waarin een bronvermelding onmisbaar is.
V: Kunt u een schatting geven van verkoopcijfers? In het algemeen van reisgidsen van
Dominicus, of wellicht zelfs over de gidsen van Suriname, Indonesië en de Nederlandse
Antillen?
A: Over verkoopcijfers kan ik niet al teveel vertellen, dit is natuurlijk enorm
‘concurrentiegevoelige’ informatie. Ik kan wel zeggen dat we een fondslijst hebben van ca.
120 titels, waarvan we er jaarlijks zo’n 30 herdrukken. Daarnaast breidt de reeks zich nog
altijd uit met nieuwe bestemmingen en met nieuwe auteurs voor bestaande bestemmingen.
Hier heb ik geen specifieke informatie over helaas. De verkoopcijfers schommelen enorm
door toename van interesse en toename van verschillende soorten toerisme.
V: In de boekenwereld is er nu een hoop te doen over de opkomst van e-readers, Ipads en ebooks. Zijn er plannen om hier ook voor Dominicus reisgidsen iets mee te doen?
A: De toekomst van de reisgidsen is een hele spannende toekomst. Natuurlijk zijn wij op de
hoogte van alle digitale ontwikkelingen en volgen wij dit op de voet. Helemaal waar het
digitalisering in het boekenvak betreft. Er zijn zeker ook al concrete plannen om meer te doen
met de schat aan informatie die wij hier hebben, en dan mag je inderdaad denken aan apps en
andere digitale uitgaven. Maar wij geloven ook zeker nog dat een papieren boek
bestaansrecht heeft en nog wel heel lang zal hebben.! Mensen zullen zich steeds meer en beter
willen voorbereiden op een reis, dit kan ook omdat heel veel informatie (vrij) beschikbaar is.
Naast alle websites, blogs en apps die er bestaan is een Dominicusgids met veel betrouwbare
achtergrondinformatie eigenlijk onmisbaar voor de geïnteresseerde reiziger.
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Uitgeverij Elmar (Wereldwijzer)
Contactpersoon:
Branco Cardoso
Contactdatum:
5 april 2011
Contact per:
e-mail
V: Ik begrijp dat Elmar sinds 1976 een volwaardige boekenuitgeverij is. Is dat ook vanaf
wanneer er reisgidsen worden uitgegeven? Er staat op internet wel dat reisboeken vanaf dat
moment een belangrijk onderdeel waren, maar zijn dit reisverhalen of echt meteen de
(Wereldwijzer) reisgidsen?
A: Pas in 1980 met reisgids over India en vervolgens ontstond de serie Reishandboeken. De
Wereldwijzer is in 2005 ontstaan uit de oude reisgidsen.
V: Kunt u mij vertellen vanaf welk jaar de reisgidsen van Suriname en de Nederlandse
Antillen en Aruba worden uitgegeven?
A: Ik kan niet heel ver terugkijken in ons systeem maar ik vermoed dat de eerste druk
Curaçao, Aruba en Bonaire zo tussen 1990-1993 verscheen en eerste druk Suriname in 1997.
V: Volgens de website worden er aparte reisgidsen van Aruba, Bonaire en Curacao
uitgegeven. Dit is iets dat je bij andere uitgeverijen weinig ziet. Waarom hebben deze
eilanden een eigen gids? Is dit altijd zo geweest of is er ook ooit één gids voor de Nederlandse
Antillen geweest?
A: Er is ooit een gids geweest voor de Nederlandse Antillen, maar wij hebben gekozen deze te
splitsen aangezien men een reis boekt naar Bonaire, Curaçao of Aruba en niet naar allemaal
te gelijk.
V: Zijn de reisgidsen (deels) vertaald vanuit een andere taal naar het Nederlands? Zo ja,
vanuit welke taal?
A: Nee, wij maken alleen gebruik van Nederlandse auteurs. [De Wereldwijzer wordt
tegenwoordig alleen door Nederlandse auteurs geschreven. Van de Elmar Reishandboeken
werd een aantal uit het Duits vertaald.]
V: Wie schrijft de Nederlandse reisgidsen? Is dat echt de ene persoon die in het boek als
schrijver genoemd wordt, of zit er een team achter? Bieden mensen zich (freelance) aan om ze
te schrijven of zoekt de uitgeverij mensen uit hiervoor? Waar letten jullie op (bijvoorbeeld
wat betreft opleiding, reiservaring, schrijfstijl, etc)?
A: Naam op het omslag is ook echt de schrijver. Mensen bieden zich aan om te schrijven en ik
maak gebruik van de kennis en ervaring van bestaande auteurs die vaak diverse landen goed
kennen. Opleiding speelt geen beslissende rol, je moet natuurlijk wel fatsoenlijk kunnen
schrijven. Het gaat mij er meer om dat de mensen het land door en door kennen en daar met
liefde over schrijven. De mensen die voor ons schrijven zijn vaak specialist in de reisbranche,
journalist, wonen/hebben gewoond in het betreffende land gewoond (bv. ambassade) of
reisbegeleider.
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V: Hoe wordt er bepaald wanneer er een nieuwe editie van een reisgids moet komen?
A: Als de vorige editie op is of dat een land zich zo snel toeristisch ontwikkeld dat de oude
editie echt moet worden herzien.
V: Hoe wordt de informatie die in een reisgids staat (niet alleen met betrekking tot de hotels
en restaurants, maar juist ook de algemene informatie aan het begin) gecontroleerd? Bijna
nooit staan de gebruikte bronnen genoemd in de reisgids, maar zijn deze wel bekend bij de
uitgever?
A: Niet bekend bij de uitgever. Dat moeten wij aan de auteur overlaten, natuurlijk kijken we
of dingen nog actueel zijn website, adressen etc. maar als er een waardeoordeel wordt
gegeven kunnen wij dat niet plaatselijk gaan toetsen. Mensen vergaren hun eigen informatie
uit diverse bronnen en herschrijven dit in hun eigen verhaal. Ik denk niet dat een lezer van
reisgidsen zit te wachten op allerlei bronvermeldingen in de tekst. Vaak maakt men ook
gebruik van informatie uit andere gidsen die dan weer gebruik hebben gemaakt van derden
dus wie is nu daadwerkelijk de bron.
V: Kunt u een schatting geven van verkoopcijfers van de Wereldwijzer reisgidsen in het
algemeen, of wellicht zelfs over de gidsen van Suriname en de Nederlandse Antillen?
A: Gidsen over Nederlandse Antillen en Suriname doen het goed, maar ik kan niks zeggen
over verkoopaantallen.
V: In de boekenwereld is er nu een hoop te doen over de opkomst van e-readers, Ipads en ebooks. Zijn er plannen om hier ook voor de Wereldwijzer reisgidsen iets mee te doen?
A: Ja, we weten dat we iets moeten doen maar of de investering opweegt tegen opbrengst is
niet bekend. Het is dus even de kat uit de boom kijken. Gelukkig zijn we een kleine organisatie
en kunnen we indien nodig snel omschakelen.

70

Uitgeverij Unieboek| Het Spectrum (Marco Polo, Nelles, Capitool, Rough guides)
Contactpersoon:
Barbara Bekkers (redacteur Reizen)
Contactdatum:
18 april 2011
Contact per:
e-mail
V: Sinds wanneer geeft Uitgeverij Unieboek|Spectrum reisgidsen uit? Van uw website begrijp
ik dat Van Reemst, waaronder de reisgidsen worden uitgebracht, onder uw uitgeverij valt.
Was dat ooit een aparte uitgeverij?
A: Van Reemst is inderdaad als een aparte uitgeverij begonnen. De Capitool Reisgidsen
worden al ruim 16 jaar uitgegeven in Nederland. De Marco Polo gidsen worden 20 jaar
uitgegeven.
V: Welke van de gidsen worden vertaald vanuit een andere taal naar het Nederlands? Ik kan
me bijvoorbeeld voorstellen dat de Nelles-gidsen een Nederlands product zijn en niet vertaald
zijn, maar hoe zit dat met de Capitool en de Marco Polo gidsen? Ik heb ergens gelezen dat de
Rough Guides ook een tijd in Nederland in de Engelse taal werden uitgegeven?
A: Al onze reisgidsen worden vertaald. De Capitool Reisgidsen en de Rough Guides uit het
Engels. De Marco Polo gidsen en Nellesgidsen uit het Duits.
De volgende gidsen maken we zelf: de provincie- en regiogidsen van Nederland en
Vlaanderen en Nederlandse Antillen en Marco Polo Suriname.
Vorig jaar zijn we opnieuw begonnen met het vertalen van de Rough Guides.
V: Wie schrijft de (Nederlandse versies van de) reisgidsen? Bieden mensen zich (freelance)
aan om ze te schrijven of zoekt de uitgever mensen uit hiervoor? Waar letten jullie op
(bijvoorbeeld wat betreft opleiding, reiservaring, schrijfstijl, etc)?
A: Wij maken dus niet veel gidsen zelf. We hebben een paar auteurs die de reisgidsen
schrijven. Bartho Hendriksen heeft er veel geschreven en Rien v.d. Helm. Dit doen ze al jaren.
Wij benaderen per opdracht een auteur, allemaal op freelance basis.
V: Kunt u mij vertellen vanaf welk jaar de verschillende reisgidsen van Suriname, Indonesië
en de Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgegeven (in het Nederlands, of wanneer daar
sprake van is, in het Engels)?
A: Vorig jaar is Marco Polo Suriname verschenen. De eerste Nelles Indonesië
(Nederlandstalig) half jaren 90. Marco Polo Nederlandse Antillen in 2006
V: Wanneer is de Capitoolgids van de Nederlandse Antillen voor het eerst verschenen?
A: 2006
V: Het valt me op dat de reisgidsen voor Suriname en de Nederlandse Antillen vrij recent
voor het eerst zijn verschenen, bijvoorbeeld in vergelijking met Indonesie. Hoe komt dat zo?
A: Suriname en Nederlandse Antillen zijn zelfgemaakt en daar gaat tijd overheen. Indonesië
hebben we vertaald en dat gaat sneller en heeft een heel andere kostprijs. Per jaar maken we
een paar eigen gidsen, terwijl vertalingen sneller gaan.
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V: Hoe wordt er bepaald wanneer er een nieuwe editie van een reisgids moet komen?
A: Wij zijn aan de ene kant afhankelijk van het aanbod van het titelaanbod van de
buitenlandse uitgevers. Verder wordt de reismarkt goed in de gaten gehouden door de
uitgever en redactie.
V: Op de website zag ik dat Suriname alleen in de dunnere Marco Polo gids wordt uitgebracht
en niet bij de overige merken reisgiden. En Nelles heeft zowel een gids voor Indonesië als
voor Bali/Lombok. Hoe wordt bepaald bij welk merk (Capitool, Nelles, etc) en op welke
manier een bestemming wordt uitgebracht?
A: Dat is dus ook afhankelijk van het aanbod van de buitenlandse uitgevers. Suriname is zelf
gemaakt door ons en dit past beter bij Marco Polo dan bij Capitool. Het is lastig een Capitool
te vullen met alleen Suriname. Capitool heeft geen Indonesië, omdat de Engelse uitgever deze
niet heeft. De Duitse uitgever heeft wel een Nelles Indonesië, vandaar dat deze bij Nelles
wordt uitgegeven.
V: U zei dat Unieboek|Spectrum Marco Polo Suriname zelf maakt. Betekent dit dat Suriname
niet in het Duits bij Marco Polo verschijnt?
A: Dat klopt.
V: Hoe wordt de informatie die in een reisgids staat (niet alleen met betrekking tot de hotels
en restaurants, maar juist ook de algemene informatie aan het begin) gecontroleerd? Bijna
nooit staan de gebruikte bronnen genoemd in de reisgids, maar zijn deze wel bekend bij de
uitgever?
A: De uitgevers hebben een aantal fact-checkers in dienst. Meestal per land, dus zeer ervaren.
Wij voeren de correcties door. De updates zijn erg grondig, er worden niet alleen
telefoonnummers en websites gewijzigd, maar ook alinea’s teksten.
V: Kunt u een schatting geven van verkoopcijfers? In het algemeen van reisgidsen door
Unieboek|Spectrum uitgegeven, of wellicht zelfs over de gidsen van Suriname, Indonesie en
de Nederlandse Antillen?
A: Hier kan ik geen antwoord op geven.
V: In de boekenwereld is er nu een hoop te doen over de opkomst van e-readers, Ipads en ebooks. Ik heb wel gezien dat op uw website wel al de mogelijkheid bestaat tot het downloaden
van I-phone-apps voor enkele steden. Is er sprake van dat in de nabije toekomst zulke
producten ook voor hele landen worden gemaakt? Of eventueel in e-bookvorm?
A: Wij hebben inderdaad een aantal apps. Wij houden deze markt nauwlettend in de gaten. Ik
kan niet precies vertellen wat de plannen zijn voor de toekomst.
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