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Samenvatting  
           
Voortbordurend op het door Pamela Pattynama geïntroduceerd theoretisch 
concept ‘maskerade’ binnen het postkoloniale debat in de 
cultuurgeschiedenis wordt in deze scriptie onderzocht of de eerste- en tweede 
generatie Indische Nederlanders uit het project Aanpassen!, zich bedienen 
van maskerade strategieën tijdens hun levensloop in postkoloniaal Nederland. 
Door gebruik te maken van ‘maskerade’ als methodiek wordt gestreefd om zo 
de actieve rol van deze migranten binnen het ‘aanpassingsproces’ in 
postkoloniaal Nederland te illustreren; deze aanpak staat lijnrecht tegenover 
de theorie van ‘assimilatie’. Door met deze methode van analyse op individueel 
niveau de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders te onderzoeken 
komen de inventieve strategieën binnen het proces van aanpassing naar 
voren, waarin de Indische Nederlander kleine aanpassingen maakt en zo min 
mogelijk van zijn eigen culturele gebruiken inlevert. 
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Inleiding 
 

Na de de-kolonialisatie van Nederlands-Indië repatrieerden ongeveer 300.000 
Indische Nederlanders naar Nederland.1 Deze ‘migranten’ werden in 
verschillende contractpensions ondergebracht, waar de overheid hun verblijf 
en financiën regelde. De overheid en het CCKP, zette ‘assimilatie’ trajecten op, 
om deze repatrianten tot zo ‘goed’ mogelijke Nederlanders te begeleiden en zo 
geruisloos mogelijk te laten opgaan in de Nederlandse samenleving.2 De 
opvattingen over wat een ‘goede’ ‘beschaafde’ Nederlander inhield, werd als 
referentiekader gebruikt om de Indische Nederlanders aan te toetsen.3 De 
Indische repatrianten werden aangesproken op hun ‘westerse erfenis’ de 
organisaties streefden naar volledige ‘assimilatie’ aan de ‘Hollandse’ 
omgangsvormen, eetgewoonten en huishoudelijke gebruiken.4 Middels deze 
toetsing werd bepaald of de Indische Nederlander ‘goed genoeg’ was ‘opgevoed’ 
om zelfstandig buiten de contractpensions te wonen.5  De individuele 
aanpassingsvormen waren ondergeschikt aan nationale 
assimilatiestandaarden.  
 
Jaren later werden de Indische Nederlanders als rolmodel gezien voor nieuwe 
migrantengroepen. Het ‘assimilatieproces’ wordt gezien als een succesverhaal 
waarin weinig tot geen moeilijkheden zijn ondervonden.6 De Indische 
Nederlanders worden gezien als niet te onderscheiden van andere 
Nederlanders, omdat ze onder andere op de arbeidsladder zijn geklommen en 
meekomen in hogere educatie.7  In dit kader van ‘assimilatie’ is geen ruimte 
voor de individuele beleving van dit proces van aanpassen. Het is daarom van 
belang dat er vanuit meerdere perspectieven wordt gekeken naar de 
ervaringen van aanpassing in de praktijk. Het is voor het huidige 
migratiebeleid van belang inzicht te krijgen in de ervaringen van deze 
migranten, zodat beleid met een inclusieve blik wordt vormgegeven. 
Daarnaast is het academisch relevant om inzicht te krijgen in de 
aanpassingsprocessen van migranten, zodat abstracte theorieën worden 
verbonden met de praktijk en zo nodig worden aangescherpt.  
 
Deze scriptie wordt gepositioneerd in het postkoloniale debat in de 
cultuurgeschiedenis. In dit debat wordt onder andere over de ‘assimilatie’ van 

 
1 Wim Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, de geschiedenis van de Indische Nederlanders. (Amsterdam 2001) 12-13.  
2 CCKP: Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier, initiatief voor de sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden: 
Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, 333-334.  
3 Comité van kerkelijk en Particulier initiatief voor Sociale Zorg t.b.v. gerepatrieerden, Djangan Loepah, Huishoudelijke 
wenken voor gerepatrieerden (Den Haag 1960). 
4 Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, 333-334. 
5 Lizzy van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed: zestig jaar strijd om cultuur en identiteit. (Amsterdam 2008) 49-51.  
6 Petra R. Boudewijn, Warm bloed: De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-
heden). (Hilversum 2016) 292. 
7 Pamela Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade, self-constructions of Indo-Dutch Woman’. The European Journal of 
Women’s Studies 7 (2000) 292. 
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de Indische Nederlanders geschreven. ‘Assimilatie’ wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als: de aanpassing van een subaltern(e) individu of groep aan de 
dominante cultuur, waardoor de subalterne culturele gewoonten en 
identiteit(en) worden losgelaten.8 In dit binaire concept wordt uit gegaan van 
een proces met als eindstation ‘volledige assimilatie’ van de Indische 
Nederlander aan de ‘Nederlandse cultuur’.9 Tevens door Wim Willems 
beschreven als: “…beleid was erop gericht hen onzichtbaar te doen opgaan in 
de Nederlandse samenleving.”10 Het benaderen van de Indische Nederlanders 
als subjecten van onderzoek vanuit ‘assimilatie’ perspectief houdt de 
ongelijkheid van de Nederlandse cultuur als superieure cultuur en de Indisch-
Nederlandse cultuur als ‘de ander’ in stand.11 
 
In dit onderzoek worden gepubliceerde interviews van de eerste- en tweede 
generatie Indische Nederlanders uit het project Aanpassen!, Aanpassen? 
Aanpassen…, een aanzet tot dialoog tussen drie generaties Indische 
Nederlanders in interview, object en film van de jongerenorganisatie Nasi Idjo 
geanalyseerd als primaire bron. De eerste- en tweede generatie vertellen over 
hun levensloop in postkoloniaal Nederland met de focus op individuele 
ervaringen van aanpassen.12 Middels het theoretisch concept ‘maskerade’ (zie 
hieronder), wordt de levensloop van de Indische Nederlanders in postkoloniaal 
Nederland onderzocht.13 De onderzoeksvraag die in dit onderzoek wordt 
beantwoord middels analyses van de interviews luidt als volgt: Bedienden 
eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders in gepubliceerde interviews 
zich van maskerade strategieën in postkoloniaal Nederland? Waarin twee sub-
vragen beantwoord worden: In welke ‘levensloop’ situaties worden maskerade 
strategieën toegepast? Zijn er verschillen tussen de twee generaties met 
betrekking op maskerade strategieën?  
 
Pamela Pattynama, koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurhistorica, 
stelt dat het proces van identiteitsvorming een complexe constante 
onderhandeling is, tussen het individu en zijn/haar omgeving. Pattynama 
ondermijnt met haar notie van maskerade het concept ‘assimilatie’, ze stelt 
dat deze term de actoren in onderzoeken een passief karakter geeft. Ze 
definieert maskerade als constant veranderende identificaties, die situationeel 
en context afhankelijk zijn.14 Dit perspectief is nog weinig toegepast binnen 

 
8 Definitie ‘assimilatie’: het proces van acculturatie of het wegvagen van culturele eigenschappen, om zo op te gaan in de 
nationale cultuur in het land van aankomst. De theorie achter ‘assimilatie’ is de onoverkomelijke wetmatigheid van het 
vroeg of laat op gaan in de dominante nationale cultuur: Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 292.; Christiane 
Harzig en Dirk Hoerder, What is migration history? (Cambridge 2009) 58.  
9 Petra R. Boudewijn, Warm bloed: De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-
heden). (Hilversum 2016) 22. 
10 Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, 333-334. 
11 Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 283; Boudewijn, Warm bloed, 293. 
12 De eerste generatie wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de tussen 1945-1968 gerepatrieerde Indische Nederlanders. 
De tweede generatie zijn de kinderen van de eerste generatie, die in Nederland geboren zijn: Vaya Nijhof en Iris Cousijnsen, 
Aanpassen!, drie generaties Indische Nederlanders in interview, object en film. (Amsterdam 2010). 
13 Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 288. 
14 Ibidem, 288. 
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de cultuurgeschiedenis. Maskerade als conceptueel onderzoekskader voor de 
analyse van orale historische bronnen zoals interviews van de Indische 
Nederlanders, leidt tot nieuwe dynamischere inzichten en draagt daarmee bij 
aan de reeds gepubliceerde onderzoeken over deze bevolkingsgroep in het 
postkoloniale debat. 
 
Allereerst wordt in dit onderzoek het theoretisch kader, de methodiek en de 
verantwoording van de gekozen primaire bronnen toegelicht. Het tweede deel 
is chronologisch opgedeeld in vijf ideaaltypisch onderscheiden analyses 
waarin verschillende situaties worden geanalyseerd: kinder-situaties, 
familiesituaties, werksituaties, liefdes-situaties en omgeving-situaties. Met 
deze analyses wordt vastgesteld of de twee generaties zich bedienden van 
maskerade strategieën, om zo antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Met 
de conclusie wordt beoogd een invalshoek voor te stellen voor verder 
onderzoek.  
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Hoofdstuk 1. Theoretisch kader en methode 
 
 

1.1. Postkoloniale debat in de cultuurgeschiedenis  
 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader en de methodologie toegelicht. 
Allereerst wordt ingegaan op de recente onderzoeken met betrekking tot 
Indische Nederlanders in het postkoloniale debat binnen de 
cultuurgeschiedenis. Daarnaast wordt de chronologische structuur van de 
analyse verklaard. Tot slot de verantwoording van de primaire bron keuze. 
 
De laatste jaren is kritiek uit verschillende disciplines geuit op Eurocentrische 
perspectieven van onderzoek met betrekking tot culturele ontmoetingen.15 
Edward Said is een van de pioniers die pleitte voor tweezijdige perspectieven.16 
Vanuit de postkoloniale cultuurgeschiedenis is kritiek op termen zoals 
‘assimilatie’ en heeft een dialogisch perspectief de voorkeur.17 Naast Willems 
hebben cultureel antropoloog van Leeuwen, historicus Oostindie en Bosma 
als onderzoeker aan het IISG, onderzoeken verricht naar de ‘assimilatie’ van 
de Indische Nederlanders vanuit verschillende perspectieven.18 Van Leeuwen 
benadert het thema vanuit erfgoedstudies op de wordingsgeschiedenis van de 
Indische cultuur.19 Van Leeuwen stelt dat het succes van het 
assimilatieprogramma werd afgelezen aan de hand van gemengde 
huwelijkscijfers en de geringe werkeloosheid onder de Indische 
Nederlanders.20 Willems en Bosma bevestigen vanuit historisch perspectief 
beiden deze constatering en stellen dat assimilatieprogramma’s  werden 
opgeheven na publicaties van positieve cijfers op de arbeidsmarkt.21 Oostindie 
stelt een paradoxale situatie van de Indische Nederlanders. Enerzijds heeft 
deze groep migranten de weg vrij gemaakt voor erkenning en ervaring van de 
Indische cultuur binnen de Nederlandse samenleving door de confrontaties 
tot een succesvol resultaat te brengen. Anderzijds werden de Nederlandse 
elementen binnen de Indische cultuur met de volgende generaties steeds 
overheersender.22    
 
Opvallend aan deze onderzoeken is dat veel in grote lijnen op 
gemeenschapsniveau gesproken over de negatieve effecten van ‘assimilatie’ 
voor ‘de’ Indisch-Nederlandse cultuur als geheel, met hier en daar een 
persoonlijk verhaal. Echter zoals meerdere Indische Nederlanders stellen is, 

 
15 Michiel Lezenberg, en Gerard de Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen (Amsterdam 2017) 350-364. 
16 Edward W. Said, Orientalism. (New York 1979). 
17 Peter Burke, What is Cultural History? (Cambridge 2008) 120-125.  
18 ISSG: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
19 Leeuwen van, Ons Indisch erfgoed. 
20 Leeuwen van, Ons Indisch erfgoed, 53.  
21 Ulbe Bosma, Terug uit de koloniën, zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties. (Amsterdam 2009) 151; 
Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, 200-201. 
22 Gert Oostindie, Postkoloniaal Nederland, vijfenzestig jaar vergeten, herdenken en verdringen. (Amsterdam 2009) 123. 
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dat op individueel niveau iedere Indische Nederlander een andere beleving 
van deze processen zal vertellen, mede afhankelijk relaties tot het koloniale 
verleden, de oorlog, discriminatie en postkoloniale levensloop.23 Tevens 
constateert Oostindie dat de Indische gemeenschap de eerste ‘succesvolle’ 
confrontaties aanging met de Nederlandse samenleving in een tijd waar weinig 
ruimte was voor diversiteit.24 Door deze processen louter op een 
gemeenschapsniveau te benaderen worden de Indische Nederlanders binnen 
het onderzoek als  passieve slachtoffers gepositioneerd, dit laat weinig ruimte 
voor individuele omgangsvormen van deze repatrianten binnen postkoloniaal 
Nederland. Het is daarom academisch relevant om hier meer onderzoek naar 
te verrichten. 
 
De trend om met alternatieve theorieën onderzoek te doen naar culturele 
ontmoetingen is niet nieuw en komt voort uit de postkoloniale kritiek op 
eenzijdige Eurocentrische perspectieven.25 Marie-Louise Pratt stelt in 1991 
het concept contact zones voor in plaats van de term cultural frontiers. Dit 
concept opent de scope van onderzoek voor het interactieve aspect van de 
ontmoeting.26 Pratt stelt als voorbeeld de autoethnografische teksten, die de 
inheemse bevolking van Peru heeft geschreven en geïllustreerd in een 
mengvorm van het idioom en beeldtaal van de Spaanse overheersers en de 
inheemse taal. Met deze inventieve strategische vorm van communicatie 
onderhandelde de inheemse bevolking hun positie binnen de verhaallijnen 
van de Spaanse machthebbers.27 Uit dit onderzoek wordt de toegevoegde 
waarde van inclusievere concepten binnen cultuurhistorisch onderzoek naar 
culturele ontmoetingen duidelijk. 
 
Daarnaast onderzocht Dienke Hondius de individuele ervaringen en 
strategieën van onder andere de Indische Nederlanders in de omgang met 
acceptatie van hun gemengde huwelijk door de omgeving. Hondius maakt 
gebruik van de termen ‘acceptatie’ en ‘aanvaarding’ in plaats van de term 
‘tolerantie’, dat beladen is met machtsverschil. Hondius bevestigt met haar 
onderzoek dat op individueel niveau ‘frictie momenten’ zijn geweest in het 
proces van aanpassing met betrekking tot gemengde huwelijken.28 Hondius 
destilleert acht strategieën die de respondenten als advies geven aan andere 
gemengde paren om acceptatie te bevorderen. Opvallend zijn de strategieën 
1. Ontwijking van verschil en 6. Praktische aanpassing aan de situatie, de 
omgeving, en het gezelschap van het moment.29 

 
23 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!. 
24 Oostindie, Postkoloniaal Nederland, 123.  
25 Burke, What is Cultural History?, 120-125. 
26 Mary Louise Pratt, ‘Arts of the contact zone’, Profession 91 (1991).  
27 Pratt, ‘Arts of the contact zone’, 35. 
28 Dienke Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens, hoe Nederland omgaat met etnisch en religieus verschil. 
(Den Haag 2001) 185-206. 
29 Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens, 307-309.  
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“1. Ontwijking van verschil. Waar mogelijk wordt volstaan met het uit de weg gaan van 
confrontaties. Deze houding komt het meeste voor. Hiermee hangt het gebruik maken van de 

mogelijkheden om bepaalde verschillen te verhullen samen.”30 
 

“6. Praktische aanpassing aan de situatie, de omgeving, en het gezelschap van het moment. 
Bij de Nederlandse familie viert men de verjaardagen gezellig mee zonder ruzie te maken, bij 
de Surinaamse familie stelt men niet te veel vragen, op vakantie bij de Marokkaanse familie 

kleedt men zich gedekt, bij de Turkse familie rookt en drinkt men niet; enz. enz. Hierbij is 
sprake van een bewuste, maar tijdelijke aanpassing. Die gaat gepaard met irritaties, maar de 

terughoudendheid is meestal wel op te brengen, omdat het een tijdelijke situatie is: ‘straks 
zijn we weer thuis’, of ‘we zien ze maar eens per jaar.’”31 

 
Deze strategieën geven een indicatie van aanpassing, echter is deze vaak 
tijdelijk van aard en situationeel bepaald. Deze frictie momenten zijn de 
moeite waard om te onderzoeken, omdat hierin strategieën en inventieve 
omgangsvormen met culturele fricties naar voren komen.32 De onderzoeken 
van Pratt en Hondius bevestigen de noodzaak voor het gebruik van een 
inclusiever concept dan ‘assimilatie’ voor cultuurhistorisch onderzoek naar 
de Indische Nederlanders. Daarom is gekozen voor het theoretisch concept 
maskerade geïntroduceerd door Pattynama, dat binnen hetzelfde spectrum 
van inclusievere concepten als die van Pratt en Hondius valt.   
 
 
1.2. Concept maskerade door Pattynama 
 
Pattynama’s postmoderne definitie van maskerade, beschreven in haar artikel 
uit 2000, legt de focus op de dynamische situationeel en context afhankelijke 
strategieën, die worden toegepast door de Indisch-Nederlandse vrouwen. Het 
performatieve aspect van ‘identiteit’ wat door Judith Butler wordt 
geanalyseerd in de feministische stroming in de cultuurgeschiedenis is van 
invloed geweest op de toepassing van maskerade door Pattynama.33 
Pattynama stelt dat Identiteit(en) als begrip beperkend is, vanwege het 
‘gefixeerde’ en ‘authentieke’ karakter. In het concept maskerade is het Engelse 
begrip ‘performance’ bruikbaar, aangezien dit in essentie veranderlijk en 
gericht is op zichtbaarheid, gedrag. Karaktertrekken of persoonlijkheid en 
dergelijke, zijn in deze context niet vruchtbaar.34  
 
Het concept van Pattynama is in deze scriptie als centrale conceptuele theorie 
toegepast, omdat maskerade werkbaar is voor het blootleggen van de 

 
30 Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens, 307. 
31 Ibidem, 308-309. 
32 Ibidem, 185-206.  
33 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 37; Peter Osborn en Lynn Segal, ‘Gender as performance: an interview with Judith 
Butler’, Radical Philosophy 67 (1994) 32-37. 
34 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 37.  
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situationele tijdelijke aanpassingen in verschillende contexten.35 Pattynama 
analyseert in haar onderzoek maskerade bij Indisch-Nederlandse vrouwen en 
belicht de inventieve en flexibele omgangsstrategieën in situaties waar sprake 
is van communicatieve frictie met betrekking tot raciale of culturele 
verschillen die communicatie bemoeilijken. In het onderzoek van Pattynama 
komt naar voren dat deze vrouwen actieve manieren vinden om deze fricties 
op te lossen zodat ze in de toekomst niet de communicatie hinderen.36 Dit is 
wederom net als het onderzoek van Hondius een bewijs van actieve 
situationele aanpassing die ten goede komt aan de communicatie, zonder dat 
de hoofdpersoon zijn eigen cultuur verloochent. In mijn onderzoek wordt, in 
tegenstelling tot Pattynama’s onderzoek, zowel naar Indisch-Nederlandse 
mannen als vrouwen gekeken. Uit de primaire bron van deze scriptie, de 
gepubliceerde interviews van het project Aanpassen!, blijkt dat er zowel door 
mannen als vrouwen situaties worden geschetst waarin wordt gerefereerd 
naar de fricties tussen de binnen- en buitenwereld. Daarnaast is de 
definiëring van maskerade door Pattynama die in mijn onderzoek wordt 
gebruikt niet specifiek aan één gender verankerd en biedt daarom de 
mogelijkheid om geen specifiek onderscheid te maken tussen Indisch-
Nederlandse mannen en vrouwen.  
 
Uit het onderzoek van Pattynama zijn vijf ankerpunten gedestilleerd uit het 
exemplarisch voorbeeld van maskerade, om het concept maskerade te 
operationaliseren in een methodiek voor mijn onderzoek. Hierbij moet worden 
benadrukt dat deze punten geïnterpreteerd zijn uit Pattynama’s onderzoek en 
niet in haar onderzoek specifiek worden benoemd. Daarom zijn deze punten 
verder uitgewerkt na telefonisch overleg met Pattynama, voor mijn 
onderzoek.37 
 
De toepassing van maskerade strategieën is niet specifiek ‘Indisch’, men is 
allemaal bezig met ‘zelf-performance’ die veranderlijk is afhankelijk van het 
publiek en de context. De rollen die we deels zelf kiezen komen samen met 
bepaalde verwachtingen.38 Wat wel specifiek voor de Indische Nederlanders 
kan worden gezien is de cultureel subalterne positie waarin ze zich meestal 
ongewild bevinden en communicatieve fricties voor kunnen komen. Dit zijn 
de situaties, waarin verwacht wordt dat de maskerade strategieën worden 
toegepast die in dit onderzoek zullen terugkomen.39 Er kunnen ook 
communicatieve fricties tussen de binnen- en buitenwereld van een Indische 
Nederlander plaatsvinden binnenshuis. Dit komt voor tussen familieleden die 
verschillen op basis van hun generatie.  

 
35 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 35-39. 
36 Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 285.   
37 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 35-39. 
38 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 37-38. 
39 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 38. 
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De vijf ankerpunten als voorwaarde voor toepassing van maskerade 
strategieën bij Indische Nederlanders.  
 

1. Wie: Persoon (A) die maskerade strategieën ontwikkelt bevindt zich in 
een maatschappelijk subalterne positie gebaseerd op raciale of 
culturele ‘andersheid’ in de samenleving.40  

2. Wanneer: In situaties waarin persoon (A) zich in een niet zelfgekozen 
positie bevindt waarin er bepaalde context afhankelijke sociale en 
culturele opdrachten te vervullen zijn. Het zelfbeeld van persoon (A), 
wat tevens context afhankelijk is, komt hierin in het nauw.  

3. Waarom: Persoon (A) heeft het gevoel dat zijn/haar manier van 
communiceren of gedraging ‘tekortschiet’ voor de desbetreffende 
situatie. Persoon (A) voelt de noodzaak voor een situationele inleving in 
de ‘ander’ en de situatie. Persoon (A) maakt een inschatting die zorgt 
dat er een mogelijkheid is om de frictie niet nog een keer te laten 
voorkomen, op te lossen of te omzeilen door zijn/haar ‘performance’ aan 
te passen.41 

4. Wat: Persoon (A) past strategieën toe die hem/haar in staat stelt een 
actieve rol te behouden in de desbetreffende context.42  

5. Hoe: Maskerade is een performatieve sociale strategie, met flexibele 
situationele inschattingen, die persoon (A) in staat stelt zijn/haar 
positie te bepalen in situaties waarin persoon (A) een positie toegewezen 
krijgt. De keuzevrijheid is gedeeltelijk beperkt door de ‘aangewezen’ 
positie, maar tevens gedeeltelijk vrij door de ‘agency’ die persoon (A) 
heeft binnen een bepaalde rol in te passen zonder te veel in te leveren. 
Maskerade is een communicatieve omgangsvorm waarin persoon (A) de 
controle heeft om niet te assimileren, maar wel te participeren in de 
maatschappij, geen ‘whitewashing’.43 
 

Wegens het flexibele karakter van maskerade strategieën is in dit onderzoek 
gekozen een onderverdeling te maken van zes typen maskerade: 1. Tegen de 
verwachte positie in gaan, 2. Tijdelijke aanpassing, 3. Conflict ontwijkende 
aanpassing, 4. Communicatieve aanpassing, 5. Conflict oplossende 
aanpassing en 6. Praktische aanpassing.  

 

 

 
40 Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 286.   
41 Ibidem, 286.   
42 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 37. 
43 Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 294.   
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1.3. Chronologie vijf situatieanalyses  
 

Verwacht wordt dat de maskerade strategieën tot uiting komen in situaties 
waarin het individu een frictie tussen het performatieve zelfbeeld en de 
context afhankelijke verwachtingen ervaart. Voor een chronologische 
structuur in het onderzoek is gekozen voor vijf situaties die exemplarisch zijn 
voor ‘frictie situaties’ uit de autobiografische situatieschetsen, in de roman 
van Marion Bloem, INDO.44 Bloem stelt dat haar multiculturele achtergrond 
er voor gezorgd heeft dat ze situaties altijd in meerdere perspectieven ziet. Ze 
pleit in haar boek voor het afstappen van ‘etiquette plakken’ waarin men de 
chaos in de wereld probeert de begrijpen, dit is een te eendimensionaal 
uitgangspunt.45 Daarnaast is de keuze voor het opdelen van de data uit de 
interviews in vijf thema’s gemotiveerd door de richtlijnen voor het ordenen van 
data uit interviews in de orale geschiedenis.46 Een derde motivatie voor de vijf-
deling is dat op deze manier de verschillende situaties los van elkaar kunnen 
worden geanalyseerd zodat kan worden gekeken of er wellicht verschil is in 
situaties waarin wel of geen maskerade strategieën worden toegepast, die 
anders niet uit het onderzoek naar voren komen. Daarnaast kan met deze 
indeling gekeken worden naar eventuele veranderingen in omgang met de 
reeds beschreven fricties in de loop van de tijd.  
 
De vijf verschillende situaties die ideaaltypisch in dit onderzoek worden 
onderscheiden: 
 
1. Kinder-situaties (op school, buitenspelen, sportclubs etc.) 
2. Familiesituaties (ouders, grootouders, (klein)kinderen etc.) 
3. Werksituaties (solliciteren, collegiaal contact etc.) 
4. Liefdes-situaties (huwelijk, daten etc.) 
5. Omgeving-situaties (buurt, openbare ruimte, contractpensions etc.) 

 
 
1.4. Primaire bron  
 
De primaire bron voor dit onderzoek is project Aanpassen!, Aanpassen? 
Aanpassen…, een aanzet tot dialoog tussen drie generaties Indische 
Nederlanders in interview, object en film van de jongerenorganisatie Nasi Idjo. 
Het meergeneratieproject is gepresenteerd in 2010 in de vorm van een 
rondreizende expositie en een boek met dvd gebundelde interviews, waarin de 
eerste en tweede generatie aan het woord komen over hun ervaringen met 

 
44 Marion Bloem, INDO, een persoonlijke geschiedenis over identiteit.  (Amsterdam 2020).  
45 Anneloe Brakel, ‘persoonlijke verhalen maken het koloniale verdeel en heers denken voelbaar’. Historisch Nieuwsblad 
(11 mei 2020). https://www.historischnieuwsblad.nl/persoonlijke-verhalen-maken-het-koloniale-verdeel-en-heers-
denken-invoelbaar/ (geraadpleegd op 25 mei 2020).  
46 Paul Thompson, The Voice of the Past: Oral History (New York 2017) 361.  
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betrekking tot ‘aanpassen’.47 Een beperking van het gebruik van deze 
interviews is dat niet achterhaald kan worden welke afwegingen Nijhof en 
Cousijnsen hebben gemaakt in de selectie van de fragmenten van de 
interviews. Ondanks deze praktische hindernis, kunnen de gepubliceerde 
interviews ook gezien worden als een voordeel, omdat er geen specifieke 
vragen aan deze respondenten zijn gesteld die doelen op het detecteren van 
maskerade strategieën.48 Wellicht schetst dit een ‘objectiever’ beeld van wel of 
niet toepassen van maskerade strategieën. De derde generatie, die onderdeel 
van het Aanpassen! project is in de vorm van objecten, is buiten beschouwing 
gelaten, omdat de methodiek voor dit onderzoek niet geschikt is voor de 
analyse van objecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
47 Het project is gesubsidieerd door de stichting Het Gebaar, dat in 2001 werd opgericht door de Nederlandse regering voor 
gerepatrieerde Indische Nederlanders: Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 4. 
48 Lynn Abrams, Oral History Theory. (New York 2016) 161.  
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Hoofdstuk 2. Maskerade strategieën kinder-situaties  
 

          
In dit hoofdstuk ligt de focus op kinder-situaties hieronder worden contexten 
verstaan zoals: (basis)school, buitenspelen, sportclubs en dergelijke. In de 
analyse worden twee contexten uitgelicht: buitenspelen en de basisschool. In 
dit hoofdstuk wordt geanalyseerd op aanwezigheid van maskerade strategieën 
in de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders in deze categorie. 
Deze situaties worden eerst geanalyseerd middels de vijf ankerpunten van het 
maskerade methode kader. Indien de situatie hieraan voldoet wordt er 
geanalyseerd middels de zes typen maskerade: (1) tegen de verwachte positie 
in gaan, (2) tijdelijke aanpassing, (3) conflict ontwijkend, (4) communicatieve 
aanpassing, (5) conflict oplossend (6) praktische aanpassing. Met deze analyse 
wordt antwoord gegeven op deelvraag 1: Bedienden eerste- en tweede 
generatie Indische Nederlanders zich van maskerade strategieën in kinder-
situaties?  
 
 
2.1. Interview analyse kinder-situaties 
 
Drie van de tien respondenten in de eerste generatie en vijf van de negen uit 
de tweede generatie spraken over kinder-situaties. Respectievelijk werden 111 
en 79 situaties besproken waarvan zeven en acht kinder-situaties waren. In 
de eerste generatie was in vier situaties maskerade en bij de tweede generatie 
was in vijf sprake van maskerade.49 In de analyse zijn twee voorbeelden uit 
de interviews van de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders 
uitgelicht. Middels deze voorbeelden wordt de methode van analyse toegelicht 
met betrekking tot kinder-situaties. 
 
1. 

Meneer Rasker, eerste generatie Indisch-Nederlander 
Kinder-situatie: In de buurt buitenspelen 
 

“Ook Indische kinderen onderling, als we speelden: er werd nooit, nooit, over de 
concentratiekampen gepraat dat was het officiële advies dat mijn ouders gekregen 
hadden. Je mag er nooit over praten. Het moest verstopt worden. Dat was toen het 

psychiatrisch advies. (...) Ik heb het geluk gehad dat mijn beide ouders heel oud 
geworden zijn en dat ik er toch met ze over heb kunnen praten, zij het lang na de 

oorlog.”50 
 
Meneer Rasker speelt als kind buiten met andere Indische kinderen, hij past 
drie typen maskerade toe. Allereerst heeft de situatie een conflict ontwijkend 

 
49 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 45, 46, 49, 50.  
50 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 71. 
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karakter waarin hij het advies dat zijn ouders hebben gekregen opvolgt.51 Hij 
gaat niet in discussie met zijn ouders en maakt hierin een communicatieve 
aanpassing. Het niet in discussie gaan met zijn ouders zou te maken kunnen 
hebben met een eerdere constatering van meneer Rasker: “Dat was het image 
wat ons meteen opgelegd werd: rijke Indische kinderen…”52 Het tegenspreken 
van dit imago, met de oorlogservaringen, werd volgens hem niet goed 
ontvangen. Het communicatieve advies van zijn ouders was in deze context 
van praktisch nut. Daarnaast beschrijft Meneer Rasker dat hij op latere 
leeftijd wel het gesprek met zijn ouders is aangegaan. Hieruit komt de derde 
strategie naar voren en blijkt dat de aanpassing die hij als kind maakte een 
tijdelijk karakter had en deze situationeel gebonden is geweest. Een mogelijke 
verklaring voor het aangaan van een gesprek op latere leeftijd is de worsteling 
met zijn oorlogservaringen uit het verleden waar hij later over vertelt.53  
 
2.  

Mevrouw Sorgdrager, tweede generatie Indisch-Nederlandse 
Kinder-situatie: basisschool  
 

“Het is ook een beetje wonderlijk misschien, maar ik heb mij er altijd wel tegen verzet 
vroeger als kind. Want mijn ouders die gedroegen zich wel heel Indisch. En mijn 

vriendinnen die hadden dat niet dat waren gewoon Nederlandse vriendinnen en ik 
vond het dus heel vreselijk. Dus ik heb daar lange tijd helemaal niets mee te maken 

willen hebben. Het was anders en als kind wil je niet anders zijn. (...) En mijn moeder 
had van die uitdrukkingen die zei van: ‘nou, pak maar even mijn ‘dompet’, nou mijn 

portemonnee.’ Ik wist dus wel wat een ‘dompet’ was en ik wist ook wel wat een 
portemonnee was, maar ik gebruikte het woord ‘dompet’ niet hoor.” 54 

 
Mevrouw Sorgdrager past drie typen maskerade toe. Haar houding als kind 
gaat in tegen de verwachte positie als Indisch-Nederlands meisje.55 Ze 
beschrijft dat ze niets te maken wilde hebben met het Indische deel van 
zichzelf. Tevens komt een conflict ontwijkende strategie naar voren, ze vertelt 
dat ze niet anders wilde zijn dan de rest. Ze negeerde bewust de aspecten van 
haar jeugd die haar ‘anders’ zouden maken, en maakt hierin een bewuste 
communicatieve aanpassing door niet de Indische gebruiken over te nemen. 
Mevrouw Sorgdrager vertelt later ook dat ze zelf ‘blank’ is maar dat ze op 
school uitgescholden werd voor ‘pindachinees’ vanwege de huidskleur van 
haar vader. Dit soort ervaringen hebben mogelijk bijgedragen aan haar verzet 
tegen het ‘Indische’ en haar drang naar niet ‘anders’ dan anderen willen zijn. 
De toepassing van meer dan één maskerade strategie is te verklaren door de 
complexiteit van de situatie, haar zelfbeeld komt niet overeen met hoe ze wordt 

 
51 Deze adviezen met betrekking op het niet praten over het verleden komen ook terug in verschillende interviews: Tessel 
Pollman en Ingrid Harms, In Nederland Door Omstandigheden (Amsterdam 1987). 
52 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 70. 
53 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 75. 
54 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, dvd: Winnie Sorgdrager, min: 00.01.46. 
55 Het gebruik van de combinatie van Indische- en Nederlandse woorden in het dagelijks taalgebruik van de Indische 
Nederlanders en met name in de eerste generatie komt onder andere terug in: Pollman en Harms, In Nederland Door 
Omstandigheden. 
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gezien door anderen. In haar geval, en dit geld voor meer respondenten, heeft 
het ‘anders’ gezien worden niet alleen met haar eigen uiterlijke kenmerken en 
gedraging te maken. In het geval van de eerste generatie worden gemiddeld 
1,7 typen maskerade strategieën toegepast per situatie, voor de tweede 
generatie is dit gemiddeld 2,4 typen.56 Deze indicatie cijfers belichten, dat in 
de meeste situatieschetsen het wenselijk is om meer dan één strategie toe te 
passen.  
 
 

2.3. Conclusie analyse kinder-situaties 
 
In de kinder-situaties van de geïnterviewde Indische Nederlanders van de 
eerste- en tweede generatie is gebleken dat er relatief weinig van deze situaties 
worden beschreven.  Daarom, is het in deze analyse niet representatief om te 
kijken naar de meest voorkomende strategieën.  
 
In voorbeeld 1. lijkt het in meerdere autobiografische literatuur beschreven 
‘Indisch-zwijgen’ naar voren te komen.57 Meneer Rasker illustreert hoe op 
individueel niveau dit ‘fenomeen’ tot uiting komt, en het tijdelijke karakter 
hiervan. Ook blijkt dat het ‘zwijgen’ niet louter een cultureel verschijnsel is, 
maar mede te maken heeft met sociale en culturele verwachtingen binnen de 
context. In beide uitgelichte voorbeelden, die het aanpassingsproces van de 
eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders illustreren, komt duidelijk 
naar voren dat er sprake is van tijdelijke situationele aanpassingsvormen die 
in dit onderzoek worden verstaan onder maskerade. Maar of deze voorbeelden 
representatief zijn voor de groep geïnterviewden is nog de vraag, niet iedereen 
beschreef kinder-situaties. Daarnaast is het totaalaantal beschreven kinder-
situaties, niet representatief. Hiermee kan geen uitsluitend antwoord gegeven 
worden op deelvraag 1. Wel kan worden geconcludeerd dat van de beschreven 
kinder-situaties, in meer dan de helft hiervan maskerade wordt toegepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 46, 50. 
57 Anneloes Timmerije, Indisch zwijgen. (Amsterdam 2002); Adriaan van Dis, Indische duinen. (Amsterdam 2017).  
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Hoofdstuk 3. Maskerade strategieën familiesituaties 
 
 
In dit hoofdstuk ligt de focus op de familiesituaties hieronder worden 
contexten verstaan waarin familieleden onderling contact hebben. In de 
analyse zijn twee voorbeelden gekozen: een gesprek tussen moeder en dochter 
en een thuissituatieschets. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of maskerade 
strategieën worden toegepast in deze categorie. Deze situaties worden 
geanalyseerd met het maskerade methode kader. Indien de situatie hieraan 
voldoet wordt er geanalyseerd middels de zes typen maskerade. Met deze 
analyse wordt antwoord gegeven op deelvraag 2: Bedienden eerste- en tweede 
generatie Indische Nederlanders zich van maskerade strategieën in 
familiesituaties? 
 
 
3.1. Interview analyse familiesituaties 
 
Negen van de tien respondenten in de eerste generatie en iedereen uit de 
tweede generatie sprak over familiesituaties. Respectievelijk werden 111 en 
79 situaties besproken waarvan 35 en 37 familiesituaties waren. In de eerste 
generatie kwam in 17 situaties maskerade voor en bij de tweede generatie was 
in 33 situaties sprake van maskerade.58 Voor de analyse zijn twee voorbeelden 
uit de interviews van de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders 
uitgelicht. Middels deze voorbeelden wordt de methode van analyse toegelicht 
met betrekking tot familiesituaties. 
 
1. 

Mevrouw ter Heide, eerste generatie Indisch-Nederlandse 
Familiesituatie: gesprek met haar moeder 
 

“Op mijn 17e jaar wist ik dat ik een Japanse vader had. Ik voelde me soms toch al 
anders dan als Indische, daarom wilde ik weten waar ik vandaan kom. Ik wilde mijn 
identiteit weten. Toen ik het te horen kreeg, vond ik het in het begin heel moeilijk, ik 

wist niet waar ik met mijn gevoelens heen moest. Ik heb hierdoor moeilijke discussies 
met mijn moeder gehad. (…) Voor veel Indische mensen en Nederlanders ligt dit 

onderwerp heel gevoelig. Zij zwijgen hierover. Daardoor is het voor die kinderen die uit 
zo’n oorlog zijn geboren, moeilijk en pijnlijk om deze mensen te benaderen omdat zij 

mogelijk geen begrip zouden kunnen hebben voor deze kinderen.”59 
 
Mevrouw ter Heide past drie typen maskerade toe. Allereerst een conflict 
oplossende strategie, ze geeft aan dat ze zich ‘anders’ voelde dan Indische 
mensen in haar omgeving en is daardoor gemotiveerd om te weten wat haar 
afkomstgeschiedenis is. Om haar zoektocht naar haar ‘identiteit’ te voltooien 

 
58 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 45, 46, 49, 50.  
59 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 135. 
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moet ze in gesprek met haar moeder ondanks de gevoeligheid van het 
onderwerp. Hiermee gaat ze in tegen de verwachte positie, ze bevindt zich in 
een sociale context, waarin er niet over dit oorlogsverleden wordt gesproken.60 
Daarmee bevat de beschrijving een communicatieve aanpassing, toch een 
gesprek te openen. Mevrouw geeft in een eerder fragment aan dat ze het 
belangrijk vindt het mooiste van beide culturen te koesteren.61 Deze instelling 
biedt mogelijk een verklaring voor haar vastberadenheid in haar zoektocht 
naar haar afkomst.  
 
2.  

Mevrouw ter Kulve, tweede generatie Indisch-Nederlandse 
Familiesituatie: thuissituatie, zwijgen over moeilijke onderwerpen 
 

“Zwijgen over bepaalde dingen dat, dat wel Indisch is en dat bij ons ook was. Mijn 
moeder praatte niet zo heel veel over het kamp, maar ik wist wel dat ze heel veel nare 
dingen heeft meegemaakt. En daardoor ontzag ik mijn moeder ook een beetje, ik wilde 
haar niet belasten met heel veel dingen die mij betroffen, die ik moeilijk vond. Ik deed 

maar alsof alles altijd prima ging terwijl het in principe niet altijd prima ging.”62 
 
Mevrouw ter Kulve past drie typen maskerade toe. Ten eerste een conflict 
ontwijkende strategie, ze ‘ontlast’ haar moeder door niet met haar eigen 
problemen naar haar toe te gaan. Ze maakt hiermee een situationele 
inschatting waar een combinatie van een tijdelijke- en communicatieve 
aanpassing uit voortkomt. Ze besluit te doen alsof het met haar altijd goed 
gaat, ook op momenten waarin dit niet het geval is. In verschillende 
persoonlijke verhalen van Indische Nederlanders komen soortgelijke 
situatieschetsen voor. Voornamelijk bij de tweede generatie Indische 
Nederlanders is een tendens in soortgelijk ‘compensatie’ gedrag te zien.63 In 
de eerste generatie worden gemiddeld 3,1 typen maskerade strategieën per 
familiesituatie toegepast in de tweede generatie zijn dit gemiddeld 2,5 typen.64 
Deze indicatiecijfers geven aan dat indien er sprake van maskerade is, een 
noodzaak werd ervaren in de eerste- en tweede generatie, verschillende typen 
toe te passen. De toepassing van meerdere maskerade strategieën in beide 
voorbeelden kan worden verklaard door de complexe sensitiviteit van de 
naoorlogse context, waar veel respondenten over vertellen. Enerzijds vertellen 
respondenten over het niet ‘belasten’ van familieleden met pijnlijke 
onderwerpen, anderzijds is behoefte aan gesprek.  
 
 
 

 
60 Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 291.   
61 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen! 135. 
62 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, dvd: Elisabeth ter Kulve, min: 00.01.57. 
63 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!. 
64 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 46, 50. 
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3.2. Conclusie analyse familiesituaties 
 
In de familiesituatieschetsen van de respondenten van de eerste generatie is 
gebleken dat in de helft van deze situaties sprake is van maskerade. In de 
tweede generatie bleek in het overgrote deel van de familiesituaties sprake te 
zijn van maskerade. In het voorbeeld van mevrouw ter Heide is te zien dat de 
maskerade strategieën zich voordoen in een situatie waarin het aansnijden 
van bepaalde onderwerpen in eerste instantie niet tot de sociale gedragsregels 
binnen de context behoort.65 De context conforme sociaal-culturele 
opdrachten worden in deze situatie door mevrouw ter Heide in het belang van 
haar eigen zoektocht doorbroken, hiermee onderhandelt ze haar positie. In 
het voorbeeld van mevrouw ter Kulve doet zich een vergelijkbaar soort situatie 
voor, echter verschilt de omgang met de situatie. Mevrouw ter Kulve besluit 
door haar situationele inschattingsvermogen, dat het binnen de context van 
het gezin, de beste manier is om haar eigen problemen zelf op te lossen. 
Hiermee verwerft ze een ‘noodzakelijke’ zelfstandigheid op jonge leeftijd. De 
vroeg ontwikkelde zelfstandigheid gaat ook op voor de eerste generatie. 
Daarnaast lijkt een verband naar voren te komen tussen het oorlogsverleden 
van de eerste generatie en de ‘zelfstandigheid’ als reactie van de tweede 
generatie. Beide uitgelichte voorbeelden illustreren het aanpassingsproces 
van de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders waarin duidelijk 
naar voren komt dat er sprake is van tijdelijke situationele 
aanpassingsvormen die worden verstaan onder maskerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 Meer Indische Nederlanders vertellen over het zwijgen over de oorlog: “Je sprak niet over het verdrietige: niet over de 
kampen, niet over de politionele acties, niet over de vele doden die je had gezien, niet over de Indonesische burgers die je 
had moeten doodschieten als KNIL-man, niet over de vrienden die je had zien bajonetteren door de Japanners. Je kwam 
uit een cultuur van zwijgers, en je begreep die kinderen van tegenwoordig niet, die op school maar leerden om brutaal te 
zijn en alles te zeggen. Over het persoonlijke met vreemden praten was taboe. Het was ook aan de kinderen verboden.”: 
Pollman en Harms, In Nederland Door Omstandigheden, 30. 
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Hoofdstuk 4. Maskerade strategieën werksituatie 
 
 
In dit hoofdstuk ligt de focus op de werksituaties, hieronder worden contexten 
verstaan zoals: werkzaamheden, solliciteren, collegiaal contact, situaties op 
de werkvloer en dergelijke. In deze analyse zijn wederom twee voorbeelden 
gekozen: de omgang met collega’s op de werkvloer en werkzaamheden binnen 
een baan. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of er sprake is van toepassing 
van maskerade strategieën in deze categorie. Deze situaties worden 
geanalyseerd met het maskerade methode kader. Indien de situatie hieraan 
voldoet wordt er geanalyseerd middels de zes typen maskerade. Met de 
analyse wordt antwoord gegeven op deelvraag 3: Bedienden eerste- en tweede-
generatie Indische Nederlanders zich van maskerade strategieën in 
werksituaties? 
 
 
4.1. Interview analyse werksituaties 
 
Acht van de tien respondenten in de eerste generatie en iedereen uit de tweede 
generatie sprak over werksituaties. Respectievelijk werden 111 en 79 situaties 
besproken waarvan bij beide generaties 17 werksituaties waren. In de eerste 
generatie was in 11 situaties maskerade en bij de tweede generatie was in 13 
situaties sprake van maskerade.66 Voor de analyse zijn twee voorbeelden uit 
de interviews van de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders 
uitgelicht. Middels deze voorbeelden wordt de methode van analyse toegelicht 
met betrekking tot werksituaties. 
 
1.  

Meneer Schippers, eerste generatie Indisch-Nederlander 
Werksituatie: Collegiaal contact  
 

“Die Tukkers zeiden: ‘Ik kan alles’, zelfs als ze geen opleiding hadden. Een Indo met 
een opleiding zegt: ‘Misschien kan ik wel draaien.’ Veel later bij Holland Signaal zeiden 

ze tegen mij: ‘Wim, lul niet, je bent gewoon een van ons, als je maar kennis hebt.’ Na 
vijf jaar was ik een van de beste draaiers en volgde cursussen op mbo-niveau. Het heeft 

tien of vijftien jaar geduurd tot ik mijn collega’s allemaal verstaan kon. Ik werd wel 
boos van dat zij minder presteerden maar meer verdienden. Ik had altijd het gevoel dat 

ik onderbetaald werd. Discriminatie is overal, zeg ik altijd. Een Indo wordt altijd als 
tweede keus gezien dus hij moet meer presteren dan het gemiddelde. (…) van mijn 
zonen heb ik geleerd dat de brutalen de halve wereld hebben – bescheidenheid is 

typerend voor Indo’s…  Sommigen zeggen trots: ‘Mijn vader is een echte Hollander.’ Dat 
vind ik afschuwelijk om te horen. Ik zeg liever dat ik een Chinese achtergrond heb.”67 

 

 
66 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 45, 46, 49, 50. 
67 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 114. 
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Meneer Schippers past vier maskerade typen toe. Ten eerste maakt meneer 
Schippers praktische aanpassingen in het belang van het zo goed mogelijk 
beoefenen van zijn vak. Daarnaast geeft hij aan dat hij als ‘Indo’ niet zo snel 
verbaal verwoordt dat hij iets beheerst, ondanks voldoende opgedane 
ervaring. Vervolgens verwoordt hij dat na vijf jaar werkzaam te zijn geweest 
bij het bedrijf hij een van de beste draaiers was.68 Hierin zie je een 
communicatieve- en oplossingsgerichte aanpassing waarin hij na verloop van 
tijd verbale erkenning voor zijn werkprestaties uit. Dit wordt nogmaals 
bevestigd door wat hij verder in het interview zegt: ‘Ik werd wel boos van dat 
zij minder presteerden maar meer verdienden.' Hiermee erkent meneer 
Schippers niet alleen zijn eigen werkprestaties, maar vergelijkt hij deze met 
de prestaties van zijn collega’s en komt tot de conclusie dat zijn, in eerste 
instantie bescheiden, opstelling niet ten goede van zichzelf kwam.69 Tot slot 
komt het tijdelijke karakter van de aanpassing naar voren. Meneer Schippers 
identificeert zichzelf niet als een ‘Hollander’, hiermee maakt hij duidelijk dat 
de aanpassingen die hij heeft gedaan, situationeel gebonden zijn. De 
bescheidenheid beschreven in dit voorbeeld is niet uniek, het merendeel van 
de respondenten uit beide generaties spreken over een mate van 
bescheidenheid. De zoektocht naar ‘juiste’ communicatie in werk contexten 
lijkt typerend voor de eerste generatie. Pattynama bevestigt deze observatie ze 
stelt dat de eerste generatie nog niet doorgewinterd is in de Nederlandse 
communicatie.70 
 
2. 

Mevrouw Kockx, tweede generatie Indisch-Nederlandse 
Werksituatie: omgang met patiënten 
 

“Bij Indische mensen moet je altijd ontzettend oppassen zeg ik, als mensen op een 
chirurgische afdeling liggen met een bepaalde operatie, die zijn veel stiller in de 

pijnbeleving, keren het meer naar binnen, maar hebben niet minder pijn denk ik, maar 
het is een andere expressie. En ik merkte wel dat doordat jezelf ook op een bepaalde 
manier met pijn omgaat dat je, ja daarin ook durfde, op een andere manier zeg maar 

om te gaan met pijn bij mensen in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk denk ik ook dat het 
vooral gaat om van hoe benader je diegene, hoe nodig je uit in de beweging (…) 

waardoor gaat pijn zeerder doen. (…) Dat is wel iets wat ik ook wel geleerd heb in de 
opvoeding, pijn in het leven is iets wat erbij hoort. (…) noem het bescheidenheid, (…) 

Indonesische bescheidenheid?”71 
 
Mevrouw Kockx past vier typen maskerade toe. Ten eerste een tijdelijke- en 
communicatieve aanpassing in haar werk. Vanuit haar eigen culturele 

 
68 De ‘bescheidenheid’ over werkzaamheden wordt door meer Indische Nederlanders besproken. En daarin wordt veelal de 
vergelijking met de Inheemse Nederlander getrokken, die sneller zegt iets te kunnen, met of zonder ervaring om dit waar te 
maken.: Pollman en Harms, In Nederland Door Omstandigheden, 79-81. 
69 Soort gelijke werksituaties komen tevens voor in de interview bundel: In Nederland door Omstandigheden. Bijvoorbeeld: 
een Indische-Nederlander beschrijft dat hij commentaar kreeg op zijn (on)Indische assertieve houding door zijn collega’s 
als het om zijn baan onderhandeling ging. Waarop hij reageerde: ‘Dat heb ik van jullie geleerd, dat ik mijn mond moet 
roeren.’: Pollman en Harms, In Nederland Door Omstandigheden, 85. 
70 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 39. 
71 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, dvd: Ingrid Kockx, min: 00.06.55. 
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achtergrond maakt ze een situationele inschatting met betrekking tot 
Indische patiënten. Vervolgens maakt ze een oplossingsgerichte- en praktische 
aanpassing door de patiënt uit te nodigen tot bepaalde bewegingen, waardoor 
de mate van pijn toeneemt. Zonder de patiënt te forceren verbaal pijn uit te 
drukken, komt ze erachter hoe de patiënt behandeld moet worden.72 De 
combinatie van typen maskerade komt voort uit haar kennis van ‘Indische 
bescheidenheid’ die ook tot uiting komt in pijnbeleving, samen met de 
urgentie van de werkzaamheden die mevrouw verricht.73 In de eerste generatie 
worden gemiddeld 3 typen maskerade in werksituaties toegepast voor de 
tweede generatie zijn dit 2,8 typen.74 Deze indicatiecijfers geven weer dat in 
de maskerade werksituaties er een noodzaak werd ervaren in de eerste- en 
tweede generatie, om meerdere manieren van maskerade toe te passen om 
hun positie te onderhandelen. Voornamelijk in de eerste generatie worden 
complexe situaties beschreven waarin omscholing en taal een rol speelde in 
fricties, voor de tweede generatie is voorbeeld 2. typerend waarin de Indisch-
Nederlandse afkomst wordt ingezet in het uitoefenen van hun beroep of 
leidend is in de beroepskeuze.  
 
 
4.2. Conclusie analyse werksituaties 
 
Het aantal werksituaties is relatief klein in beide generaties. Echter van de 
beschreven werksituaties bleek in het merendeel sprake van maskerade 
strategieën. Beide voorbeelden illustreren een cultureel aanpassingsproces 
binnen de werksfeer. De manier waarop een aanpassing plaatsvindt is echter 
verschillend. In het voorbeeld van meneer Schippers maakt hij een tijdelijke 
aanpassing om te participeren in de sociale structuur van zijn werkomgeving. 
En mevrouw Kockx breidt haar expertise binnen haar vakgebied uit met haar 
ervaring van het ‘anders’ omgaan met pijnbeleving. De culturele achtergrond 
van mevrouw Kockx is in dit geval geen belemmering in het streven naar de 
‘Hollandse’ norm in werk ethiek, maar juist een waardevolle toevoeging.75 
Beide situaties laten het flexibele karakter van maskerade zien dat niet 
overeenkomt met het uit eerdere onderzoeken geschetste ‘assimilatieproces’. 
Ook wordt duidelijk dat er op individueel niveau verschillende manieren van 
aanpassing worden gedaan, die niet onder één homogene noemer te plaatsen 
zijn. Uit de analyse van werksituaties komt, ondanks het relatief kleine aantal 
besproken werksituaties, naar voren dat er sprake is van situationeel 
gebonden aanpassingsvormen die worden verstaan onder maskerade. 
 

 
 
73 Mevrouw Kockx noemt de ‘Indische bescheidenheid’ zelf de ‘stille kracht’: Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, dvd: Ingrid 
Kockx, min: 00.09.21. 
74 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 46, 50. 
75 Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, 178-179. 
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Hoofdstuk 5. Maskerade strategieën liefdes-situaties 
 
 
In dit hoofdstuk ligt de focus op liefdes-situaties, hieronder worden contexten 
verstaan zoals: huwelijk, daten/verkering en dergelijke. Er zijn voor deze 
analyse twee voorbeelden gekozen: een overgang van verkering naar huwelijk 
en de omgang met de huwelijkspartner. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd 
of er sprake is van toepassing van maskerade strategieën in deze categorie. 
Deze situaties worden geanalyseerd met het maskerade methode kader. 
Indien de situatie hieraan voldoet wordt er geanalyseerd middels de zes typen 
maskerade. Met de analyse wordt antwoord gegeven op deelvraag 4: 
Bedienden eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders zich van 
maskerade strategieën in liefdes-situaties? 

 
 

5.1. Interview analyse liefdes-situaties 
 
Vijf van de tien respondenten in de eerste generatie en drie van de negen uit 
de tweede generatie spraken over liefdes-situaties. Respectievelijk werden 111 
en 79 situaties besproken waarvan 10 en vier liefdes-situaties waren. In de 
eerste generatie was in vier situaties maskerade en bij de tweede generatie 
was in drie sprake van maskerade.76 Voor de analyse zijn er twee voorbeelden 
uit de interviews van de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders 
uitgelicht. Middels deze voorbeelden wordt de methode van analyse toegelicht 
met betrekking tot liefdes-situaties. 
 
1.  

Mevrouw Kockx-Wariki, eerste generatie Indisch-Nederlandse 
Liefdes-situatie: overgang van verkering naar huwelijk 
 
“Ik ben getrouwd met Kockx. Hij was verliefd op mij en toen zijn wij getrouwd en naar 
Holland gegaan. Ik heb hem in Indonesië ontmoet. Dat was wel leuk, maar die ouders 
waren niet zo leuk. Omdat ik een vreemd meisje was, van de straat. Dan dachten die 
ouders ook: hoe kan dat nou. (…) Ik woonde bij iemand in een kamer. Mijn man kwam 

daar vaker en vroeg of ik wilde trouwen. Toen zei ik: ‘Dat wil ik niet. Ik ben een 
loslopend meisje. Dan moet je aan je vader vragen om toestemming.’ Dat vond hij niet 

leuk. Hij zei: ‘Als ik geen toestemming krijg dan ga ik naar de rechter.’ Ik zei: ‘Dat doe je 
niet, dan krijg je botsingen met je moeder. Dat wil ik niet. Je ouders zijn nummer één en 

ik kom er pas later bij.’.”77 
 
Mevrouw Kockx-Wariki past vijf typen maskerade toe. Allereerst maakt ze een 
tijdelijke- en communicatieve aanpassing door het huwelijksaanzoek van haar 
toenmalige vriend af te wijzen. Uit de beschrijving komt naar voren dat deze 

 
76 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 45,46,49,50. 
77 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 96. 
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afwijzing op een situationele inschatting was gebaseerd, waarin mevrouw 
Kockx-Wariki beseft dat haar subalterne positie niet wordt geaccepteerd door 
de ouders van haar vriend.78 Vervolgens gaat ze in tegen de verwachte positie 
met een conflict ontwijkende aanpassing door aan haar vriend duidelijk te 
maken dat ze niet wil meewerken aan juridische stappen. Ze wil geen huwelijk 
zonder instemming van haar schoonouders. Door haar inventieve conflict 
oplossende omgang met de situatie bereiken zij en haar man toch het beoogde 
doel, het huwelijk. Het gebruiken van meerdere strategieën in een 
huwelijkssituatieschets komen ook duidelijk naar voren in het onderzoek van 
Hondius.79 De complexiteit van soortgelijke situaties is af te leiden vanuit 
opvattingen over status gerelateerd aan afkomst, wat in deze gevallen een 
actieve nasleep van het koloniale ‘verdeel-en-heers-denken’ is.80 Dit soort 
situaties komen in dit onderzoek alleen bij de eerste generatie naar voren. Dit 
sluit echter niet uit dat in een bredere scope van onderzoek deze constatering 
anders kan zijn.    
 
2.  

Meneer Waccary, tweede generatie Indisch-Nederlander 
Liefdes-situatie: omgang met zijn vrouw 
 
“Vroeger toen mijn moeder, toen ik nog klein was, en mijn moeder in die keuken stond, 
dacht ik van, dat wil ik niet zo. Want als dat mijn vrouw zou zijn dan vind ik dat ook 
niet zo leuk. Dat heeft een tijdje geduurd, want ik lijk op mijn vader en mijn vader is 

echt een macho man. Dat de Indische man in Indische gezinnen vaak de baas is en ook 
alles beslist. En gewoon gaat zitten en de vrouw doet het werk. (…) dat is eigenlijk wel 
bekend bij de Indische mensen. (…) Thuis sta ik in dienst van het gezin en degene die 

daar de manager is, is mijn vrouw. (…) alle huishoudelijke dingen doen we gewoon 
samen. (…) vroeger was het ‘ik ga sporten’ en dan moest iedereen zich aanpassen en 

nu is het ‘vind je het goed als ik nu ga sporten, want komt het uit? Of heb je mij 
nodig’.”81 

 
Meneer Waccary past vier typen maskerade toe. Ten eerste spreekt hij zijn 
bedenkingen uit over de man/vrouw verhoudingen die gebruikelijk zijn vanuit 
‘zijn’ Indische cultuur.82 Hij ambieert deze man/vrouw relatie niet en gaat in 
tegen de verwachte positie. Hij schetst een communicatieve- en 
oplossingsgerichte aanpassing waarin overleg plaats vindt met zijn vrouw over 
zijn vrijetijdsbesteding. Tevens maakt hij een praktische aanpassing door 
open te staan voor het doen van huishoudelijke taken, die vanuit zijn 
opvoeding door de vrouw des huizes werden verricht. Meneer Waccary 

 
78 De vooroordelen over geschikte huwelijkspartners was niet alleen aanwezig bij de ‘Hollandse’ families, maar ook de 
Indische families hadden voorkeur voor ‘zo wit mogelijke’ partners. Dit is kenmerkend voor het koloniale- en postkoloniale 
tijd, waarin de maatschappelijke positie afhankelijk was van de huidskleur: Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade’, 
289-290.   
79 Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens, 185-206. 
80 Anneloe Brakel, ‘persoonlijke verhalen maken het koloniale verdeel en heers denken voelbaar’. Historisch Nieuwsblad 
(11 mei 2020). https://www.historischnieuwsblad.nl/persoonlijke-verhalen-maken-het-koloniale-verdeel-en-heers-
denken-invoelbaar/ (geraadpleegd op 25 mei 2020). 
81 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, dvd: Jos Waccary, min: 00.05.58. 
82 Ook in het interview met mevrouw Myra Nas spreekt zij over de ‘Indische Machocultuur’: Pamela Pattynama, ‘Migrant in 
eigen land, kolonialisme, nationaliteit en levensverhaal’. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 (2001) 54. 
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beschrijft een flexibele omgang met zijn identiteit(en): “Je bent eigenlijk 
constant opzoek naar jezelf.”83 Zijn omgang met de gemengde culturele 
achtergrond is kenmerkend veel respondenten uit beide generaties. Het 
meervoudige performatieve aspect van maskerade komt hier duidelijk naar 
voren. 
 
 

5.2. Conclusie analyse liefdes-situaties 
 
Het corpus van de liefdes-situaties is relatief klein gebleken. Daarom is 
gekozen om geen gemiddelde uitspraken te doen met betrekking tot deze 
analyse, dit geeft geen representatief beeld. Tevens kan er geen uitsluitende 
conclusie worden getrokken waaruit blijkt dat binnen de liefdes-situaties 
duidelijk sprake is van maskerade strategieën. Om een gegronde conclusie te 
kunnen trekken en daarmee antwoord te geven op deelvraag vier, zullen extra 
vragen moeten worden gesteld aan de respondenten met betrekking tot hun 
liefdesleven en eventuele situationele aanpassingen hierin.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
83 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, dvd: Jos Waccary, min: 00.04.35 
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Hoofdstuk 6. Maskerade strategieën omgeving-situaties 
            
           
In dit hoofdstuk ligt de focus op de omgeving-situaties, hieronder worden 
contexten verstaan zoals: de buurt, de contractpensions, de openbare ruimte, 
bezoek buitenshuis en dergelijke. In de analyse komen twee voorbeelden naar 
voren met betrekking tot de contractpensions en op bezoek buitenshuis. Er 
wordt geanalyseerd of er sprake is van toepassing van maskerade strategieën 
in deze categorie. Deze situaties worden geanalyseerd met het maskerade 
methode kader. Indien de situatie hieraan voldoet wordt er geanalyseerd 
middels de zes typen maskerade. Met de analyse wordt antwoord gegeven op 
deelvraag 5: Bedienden eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders 
zich van maskerade strategieën in omgeving-situaties? 
 
 
6.1.  Interview analyse omgeving-situaties 
 
Alle respondenten in de eerste generatie en zes van de negen uit de tweede 
generatie spraken over omgeving-situaties. Respectievelijk werden 111 en 79 
situaties besproken waarvan 42 en 13 omgeving-situaties waren. In de eerste 
generatie was in 30 situaties maskerade en bij de tweede generatie was in 12 
sprake van maskerade.84 Voor de analyse zijn er twee voorbeelden uit de 
interviews van de eerste- en tweede generatie Indische Nederlanders 
uitgelicht. Middels deze voorbeelden wordt de methode van analyse toegelicht 
met betrekking tot omgeving-situaties. 
 
1.  

Mevrouw ter Kulve-van Os, eerste generatie Indisch-Nederlandse 
Omgeving-situatie: In het contractpension 
 
“Van mijn hospita mocht ik niet elke dag onder de douche, maar één keer per week. Ze 
begreep niet dat de Indische mensen twee à drie keer per dag douchten. Als ze er niet 

was, ging ik stiekem in bad.”85 
 
Mevrouw ter Kulve-van Os past vier typen maskerade toe. Ten eerste een 
conflict ontwijkende strategie, ze kiest ervoor om niet in discussie te gaan over 
haar hygiëne gewoonte. In plaats daarvan maakt ze een tijdelijke aanpassing 
waarin ze haar hygiëne gewoonte op de momenten dat de hospita aanwezig is 
aanpast. Als de hospita er niet is, gaat ze tegen de verwachte positie in, en 
gaat in bad, hiermee maakt ze een praktische aanpassing waarin ze met een 
conflict oplossende strategie toch haar gewoonte kan behouden zonder te veel 
in te leveren. De hygiëne gewoonten tussen de Indisch-Nederlandse 

 
84 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 45, 46, 49, 50. 
85 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, 20.  
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repatrianten en de inheemse Nederlandse bevolking waren in postkoloniale 
tijd erg verschillend.86 Wederzijds onbegrip met betrekking tot deze 
verschillen in gewoonten wordt voornamelijk door de eerste generatie 
beschreven87.  
 
2.  

Meneer Bouwman, tweede generatie Indisch-Nederlander 
Omgeving-situatie: Bezoek bij de ‘ander’ thuis 
 
 

“We mochten niet voorovergebogen soep eten. Eh, moest je altijd met, dat kon ik toen 
nog, met twee knuistjes op tafel zitten, want je ellebogen mochten niet op tafel komen. 
Ondertussen waren mijn ouders dan, als bezoek met de gastheer/gastvrouw aan het 

praten. En als kind zat je dan soms wel twee uur lang met mijn knuistjes zo naast 
elkaar. (…) je bent zo met je omgeving bezig dat je bijna al je in het hoofd moest kunnen 

verplaatsen van de ander. Dat afhouden van de buitenwereld dat is hun leven lang 
bijgebleven en ik heb het gevoel dat ik daardoor minder vaardig met mijn sociale 

contacten om ga. Dat ik ook niet weet als er bij mij bezoek komt hoe ik mij precies moet 
houden.”88 

 
Meneer Bouwman past vier typen maskerade toe. In de eerste plaats heeft 
deze situatie een tijdelijk karakter van een bezoek buiten de deur. Er vindt 
een tijdelijke aanpassing van het navolgen van de verwachte diner etiquette 
plaats. Het navolgen van etiquette is een conflict ontwijkende-, praktische- en 
communicatieve aanpassing, zodat er geen verwarring ontstaat tussen het 
bezoek en de gastheer/vrouw. Echter ervaart meneer Bouwman zelf op latere 
leeftijd wel verwarring met betrekking tot zijn eigen houding in bezoek 
situaties. Hierin hint hij op een contrast tussen de binnen- en buitenwereld. 
Hieruit wordt nogmaals duidelijk dat de gedragingsvormen binnenshuis in het 
Indisch-Nederlandse gezin, verschilden van de cultureel sociale opdrachten 
buitenshuis. Meneer Bouwman geeft aan dat de situationele tijdelijke 
gedraging afhankelijk is van de inleving in ‘andermans’ verwachting. In de 
omgevingssituaties wordt veel gesproken over het inlevingsvermogen dat 
volgens de respondenten nodig is. De ‘schaamtecultuur’ beschreven door 
Pattynama is hierin een passend voorbeeld.89 Ook de inleving in de ‘ander’ 
vergt inspanning en lijkt kenmerkend voor de Indische Nederlanders. 
Wanneer niet de verwachtte reactie wordt ontvangen doen deze momenten 
van schaamte zich voor bij Indische Nederlanders. Pattynama stelt dat 
alertheid typerend is voor migranten in het algemeen, die constant bezig zijn 
met het inschatten van hun nieuwe omgeving.90 In de eerste generatie worden 
er gemiddeld 3,4 typen maskerade in omgeving-situaties toegepast in de 

 
86 Adriaan van Dis, ‘Leugenland’ in: Annemarie Cottaar, Indisch Leven in Nederland (Amsterdam 2006) 181-187. 
87 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, boek.  
88 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!, dvd: Peter Bouwman, min: 00.02.42.   
89 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 38. 
90 Bijlage 1: Gesprek met Pattynama, 39. 
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tweede generatie zijn dit 2,8 typen.91 Deze cijfers geven een indicatie voor de 
complexiteit van de situaties, waar meer typen maskerade nodig waren.  
 
 
6.2.  Conclusie analyse omgeving-situaties 
 
In de omgeving-situatieschetsen is gebleken dat in het merendeel van de 
situaties een noodzaak was om maskerade toe te passen. Waarbij het ook in 
merendeel van de gevallen wenselijk was om verschillende typen maskerade 
te combineren binnen een situatie. In het voorbeeld van meneer Bouwman is 
terug te zien dat de eerder door Willems beschreven richtlijnen voor ‘Hollands 
conform gedrag’ door zijn familie in situaties buitenshuis ter harte werd 
genomen. Zijn familie was zich bewust van de heersende verwachtingen en 
paste zich tijdelijk hierin aan. Het tijdelijke karakter van de aanpassing staat 
haaks op de term ‘assimilatie’, dat een gefixeerd karakter heeft. Zoals onder 
andere door Willems beschreven, werd er intensief ingezet op het laten 
assimileren van de Indische Nederlander en werd de mate van ‘assimilatie’ in 
het kader van de ‘Hollandse’ omgangsvormen getoetst.92 In de 
contractpensions werd onder andere aan de mate van ‘assimilatie’ bepaald of 
de Indische Nederlander recht had op een zelfstandige woning buiten de 
contractpensions. Mevrouw ter Kulve-van Os beseft zich goed dat indien ze 
niet de ‘Hollands’ conforme aanpassing laat zien aan de hospita, dat haar 
kans op een zelfstandig leven buiten het pension kleiner wordt. Daarom 
maakt ze een situationele inschatting die haar instaat stelt zich aan te passen 
zonder ‘te veel’ in te leveren.93 In beide voorbeelden komt duidelijk naar voren 
dat er sprake is van tijdelijke situationele aanpassingsvormen die in dit 
onderzoek worden verstaan onder maskerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 46, 50. 
92 Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, 333-334. 
93 Pattynama, ‘Assimilation and Masquerade, 286.   
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Conclusie en Discussie 
 
 
In de conclusie wordt eerst aandacht besteed aan observaties die naar voren 
zijn gekomen in dit onderzoek. Vervolgens wordt gereflecteerd op de 
verschillende uitkomsten van de deelvragen om een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag: Bedienden eerste- en tweede generatie Indische 
Nederlanders in gepubliceerde interviews zich van maskerade strategieën in 
postkoloniaal Nederland? 
 
Van de totaal 111 besproken situaties van de eerste generatie, is in 66 sprake 
van één of meer maskerade strategieën. In de tweede generatie ligt dit aantal 
relatief hoger, van de 79 situaties is in 66 sprake van maskerade.94 In de 
tweede generatie komt meer maskerade voor dan bij de eerste generatie. 
Daarnaast is op deelvraag niveau in de eerste generatie een kleiner aantal 
maskerade situaties dan in de tweede generatie. Een mogelijke verklaring voor 
dit verschil kan de door de tweede generatie beschreven tweestrijd tussen 
‘twee werelden’ die prominent naar voren komt. Typerend hierin is de actieve 
zoektocht naar de juiste balans tussen beide culturele werelden. 
 
De toepassing van maskerade wordt zowel onbewust als bewust toegepast 
door de Indische Nederlanders uit project Aanpassen!. Het gemiddelde aantal 
typen maskerade per situatie is voor de eerste generatie 3,3 typen en voor de 
tweede generatie is dat 2,7 typen.95 Deze cijfers kunnen mogelijk bevestigen 
dat de eerste generatie voor complexe uitdagingen stond in postkoloniaal 
Nederland waar op diverse niveaus, aanpassing werd verwacht. Tevens geven 
meerdere respondenten uit beide generaties aan dat ze vanuit de opvoeding 
mee kregen, niet onder te doen voor de inheemse Nederlandse standaarden.96 
Voornamelijk door de eerste generatie wordt beschreven, dat ervaringen met 
uitsluiting, bijdroeg aan de ‘bewijsdrang’ dat hun Indische achtergrond niet 
hun kwaliteiten op school en in werkzaamheden benadeelde.  Zoals de door 
Willems en andere beschreven inzet op volledige ‘assimilatie’, vergde veel 
aanpassing van de eerste generatie migranten. Deze aanpassing omvatte alle 
gewoonten en gebruiken, die op de proef werden gesteld. 97 Een exemplarisch 
voorbeeld hiervan was het boekje van de CCKP met ‘huishoudelijke wenken’.98  
 
Het meest toegepaste type maskerade is in beide generaties de 
communicatieve aanpassing. In de eerste generatie is van de 66 maskerade 

 
94 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 45, 49. 
95 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 46, 50. 
96 Nijhof en Cousijnsen, Aanpassen!. 
97 Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995.; Bosma, Terug uit de koloniën; Oostindie, Postkoloniaal Nederland. 
98 Comité van kerkelijk en Particulier initiatief voor Sociale Zorg t.b.v. gerepatrieerden, Djangan Loepah, Huishoudelijke 
wenken voor gerepatrieerden (Den Haag 1960). 
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situaties 46 keer type vier toegepast en in de tweede generatie is dit in 39 keer 
van de 66 maskerade situaties.99 Uit deze indicatiecijfers kan worden 
geconcludeerd dat met betrekking tot aanpassing er vaak een ‘frictie’ opgelost 
of ontweken kon worden door middel van een communicatieve aanpassing. 
Tevens geven deze cijfers een indicatie voor culturele communicatieve 
verschillen die door bijna alle respondenten van beide generaties worden 
benoemd.  
 
Het maskerade concept als methodologisch kader is een waardevolle aanpak 
gebleken met betrekking tot het ‘aanpassingsproces’ van de Indische 
Nederlanders. Het concept biedt de mogelijkheid om bewuste en onbewuste 
vormen van aanpassing binnen de context van postkoloniaal Nederland te 
analyseren. De categorisering van de vijf levensloop situaties zijn echter niet 
allemaal representatief geweest voor dit onderzoek. De familie-, werk-, en 
omgeving-situaties bleken in de meeste van de interviews veel besproken. De 
kinder- en liefdes-situaties bleken echter niet veel besproken door beide 
generaties en geven om deze reden een niet voldoende representatief beeld. 
Het geringe aantal besproken kinder-situaties, kan te maken hebben met de 
kleine overlap die deze categorie heeft met de familiesituaties. Een mogelijke 
verklaring van het gering aantal besproken liefdes-situaties is de setting van 
de interviews in de meeste gevallen werden deze bij de Indische Nederlanders 
thuis afgenomen en in sommige gevallen waren de partners aanwezig.  
 
Voor de eerste generatie is gebleken dat het meeste wordt gesproken over 
omgeving-situaties en de familiesituaties met respectievelijk 42 en 35 uit de 
111 totaal besproken situaties.100 Voor de tweede generatie wordt het meeste 
gesproken over familiesituaties en werksituaties met respectievelijk 37 en 17 
uit de 79 in totaal besproken situaties.101 Op de vraag in welke ‘levensloop’ 
situaties worden maskerade strategieën toegepast geldt voor beide generaties 
dat in de omgeving-situaties de meeste maskerade situaties voorkomen. Voor 
de eerste generatie is dat in 30 van de 40 omgeving-situatieschetsen en voor 
de tweede generatie zijn dat in 12 van de 13 schetsen.102 Uit de resultaten van 
dit onderzoek blijkt dat in de totale levensloop van de Indische Nederlanders 
duidelijk sprake is van maskerade strategieën in beide generaties. Op 
situationeel niveau zijn verschillen te detecteren in de frequentie van 
toepassing van maskerade.  
 
Voor toekomstig onderzoek is het wenselijk om gebruik te maken van eigen 
opgestelde interviews, om in de interviews gerichter vragen te stellen en door 

 
99 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 45, 49. 
100 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 46. 
101 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 50. 
102 Bijlage 2: Interview analyse tabellen, 46, 50. 
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te kunnen vragen over een situatie. De situatieschetsen uit het verleden in de 
primaire bron zijn niet te vergelijken met recentere situaties uit de levensloop 
wegens de verscheidenheid van de situaties. Hierdoor kon geen antwoord 
worden gegeven op de vraag over de verandering van de omgang met fricties 
en toegepaste maskerade strategieën door de tijd heen. Voor vervolgonderzoek 
zou het daarom wenselijk zijn om de respondenten opnieuw te interviewen 
met een focus op de ontwikkeling van het ‘aanpassingsproces’.  
In het onderzoek is het maatschappelijke belang van een individuele aanpak 
in het doen van onderzoek naar ‘aanpassingsprocessen’ van de Indisch-
Nederlandse migranten gebleken. De uitkomsten van de analyses wijzen uit 
dat er op individueel niveau veel verschillende vormen van aanpassing worden 
toegepast. Daarnaast blijkt op groepsniveau dat de toepassing van maskerade 
strategieën een inclusievere kijk biedt op een aanpassingsproces ten opzichte 
van de term ‘assimilatie’. De Indische Nederlanders komen in dit onderzoek 
naar voren als ‘culturele entrepreneurs’ zoals Pattynama concludeert in haar 
artikel migrant in eigenland.103 De flexibele inventieve manieren van 
aanpassing komen naar voren, waarin zichtbaar een én-én in plaats van een 
of-of denken wordt gestimuleerd. Je kan én ‘Indische-Nederlander’ én 
‘Hollander’ zijn zonder te kiezen. Dit perspectief is vruchtbaar en wellicht ook 
relevant voor onderzoek naar andere ‘nieuwe groepen’ migranten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103 Pattynama, ‘Migrant in eigen land’, 54. 
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Bijlage 1: Gesprek met prof. Pattynama  
 

Gesprek met Prof. Pattynama 
Datum: Donderdag 7 Mei 2020, 16.00u. 

 
Professor Pattynama over de verscheidenheid van de Indische 
bevolking:  
 
“De migratiegeschiedenis is niet gelijk voor elke Indische Nederlander, zoals 
ook de situatie in het koloniale Indonesië voor elke familie weer anders was. 
Indische migranten kan je met andere woorden niet zomaar op één hoop 
gooien. Dat wordt natuurlijk graag gedaan omdat het makkelijker is. Maar als 
je een béétje onderzoek doet, of je past oral history toe en luistert goed naar 
de betrokkenen, dan wordt duidelijk hoe divers, gevarieerd en pluriform het 
beeld is. Er bestaan enorme verschillen in o.a. gender, etniciteit, klasse, religie 
en welstand die elke situatie weer uniek maakt. Je hebt gelijk; daarom is dit 
onderzoek zo leuk en tegelijkertijd soms ongemakkelijk. Dat mensen zo 
verschillend zijn en helemaal niet over één kam te scheren zijn is het 
interessante ervan.”  
 
 

1. Hoe heeft u destijds de link gelegd tussen het concept van 
maskerade en de Indisch Nederlandse vrouw?  
 
Prof. Pattynama: “Zoals je hebt gelezen komt het concept maskerade 
uit de psycho-analytische en feministische theorie. Ik was actief in de 
feministische beweging, en ben mij pas later gaan verdiepen in het 
Indische veld. Ik kom zelf uit een Indische familie, ben van de tweede 
generatie. Voor de tweede generatie geldt dat veel van ons hier in 
Nederland zijn opgevoed met de boodschap; doe goed je best op school 
en doe het beter dan “de Hollanders”. Daarmee werd de lokale 
Nederlandse bevolking bedoeld. Toen ik bezig was met mijn proefschrift, 
dat trouwens niet over Indië ging, stond ik een keer voor mijn 
boekenkast. Toen viel mij pas op dat ik ontzettend veel Indische 
literatuur had verzameld over de jaren. Dat is heel onbewust gegaan. 
Toen ik dat besefte wist ik ook onmiddellijk dat mijn volgende project 
over het Indische zou gaan én over verhalen. Ik houd erg veel van 
verhalen en bovendien zijn verhalen heel belangrijk als cultureel 
verschijnsel: ze vertellen je alles over beeldvorming en zelfbeelden, over 
hoe mensen met elkaar en met zichzelf omgaan en waarom. Ik ben mij 
gaan verdiepen in de koloniale literatuur, ben lezingen gaan geven op 
de Pasar Malam,104 en ineens kwam alles bij elkaar. Mijn liefde voor 
verhalen, mijn eigen familie- en migratiegeschiedenis, de feministische 
theorie, (post)koloniale studies, de politiek en het migratiebeleid 
kwamen in mijn nieuwe project samen. Ik wilde begrijpen waarom 
mensen, in dit geval Indische migranten van gezicht en van gedrag 

 
104 Pasar Malam: tegenwoordig bekend als de Tong Tong Fair, een festival dat jaarlijks plaatsvindt en draait om de Indische cultuur, de 
cultuur van mensen met zowel een Europese als Aziatische afkomst.  
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kunnen veranderen al naar gelang de wisselende sociaal-culturele 
context en de maatschappelijke eisen waaraan zij moeten voldoen. Zo 
ben ik op de toepasbaarheid van het feministische begrip maskerade 
gekomen.”  
 
Prof. Pattynama: “Je had het over operationalisering…” 
“Operationalisering is een meetbaar begrip. Zo heb ik het concept zelf 
niet gebruikt. Mijn artikel is 20 jaar geleden gepubliceerd, in 2000. Toen 
werd het begrip ‘assimilatie’ veel gebruikt om de sociale situatie van 
Indische migranten te omschrijven. Ik wilde de ideeën die ten grondslag 
liggen aan het concept ‘assimilatie’ nuanceren en ondermijnen. Men 
veronderstelde dat Indische Nederlanders zich ‘geruisloos’ hebben 
geschikt en dat zij aangepaste Nederlandse burgers zijn geworden. Het 
begrip ‘assimilatie’ is beperkend, denkt maar één richting op, en heeft 
geen oog voor de ingewikkelde, pluriforme en zelfs tegenstrijdige 
strategieën van migranten die alles kwijt zijn en een nieuw leven moeten 
opbouwen. Het concept ontneemt mensen ‘agency’ en gaat voorbij aan 
de manieren waarop zij, vaak tegen heug en meug in, grip weten te 
houden op hun eigen leven.  
 
Maskerade is niet hetzelfde als een masker of sluier waaronder iets 
authentieks verborgen zit. Ik zie maskerade als een serie van wisselende 
en veranderlijke ‘identiteiten’, alhoewel het concept ‘identiteit’ ook 
problematisch is. ‘Identiteit’ heeft altijd iets in zich dat al vast ligt, een 
zekere mate van ‘gefixeerdheid’ alsof iedereen een ‘authentiek’ en waar 
karakter heeft. Ik gebruik daarom liever het concept ‘identificatie’ of het 
Engelstalige begrip ‘performance’ als basis van ‘maskerade’.  
‘Performance’, een begrip dat Judith Butler naar voren bracht, is in 
essentie veranderlijk en wisselend. Het drukt uit dat wat wij het ‘wezen’ 
van iemand noemen, eerder gaat om ‘zich voordoen als’, om strategieën, 
gedrag, pose, manieren van doen - wel of niet bewust - in plaats van 
karakter, persoonlijkheid, aangeboren trekken en dergelijke. 
Maskerade is juist zo bruikbaar omdat je daarmee inzicht krijgt in de 
serie van wisselende gedaantes die mensen kunnen aanwenden”. 
 

2. Is het typisch voor Indische mensen?  
 

Prof. Pattynama: “Nee, iedereen doet het, we zijn allemaal bezig met 
een wisselende, ‘serieuze’ performance afhankelijk van de context en je 
publiek. Maskerade omvat de hele serie van manieren van doen die 
iemand tot zijn/haar beschikking heeft of maakt. Je ‘speelt’ 
voortdurend verschillende rollen uit en die rollen tezamen maken jou 
tot jou. Deze rollen heb je maar gedeeltelijk zelfgekozen. De meeste 
rollen die mensen spelen zijn opgelegd of vereist. Wij denken vaak dat 
wij veel vrijheid hebben in het kiezen van ons gedrag, maar vanaf je 
geboorte worden er bepaalde dingen/rollen van je verwacht. Zo wordt 
er van mannen ander gedrag verwacht dan van vrouwen en kunnen we 
niet vrijelijk kiezen wie en hoe je op een gegeven moment bent. In haar 
analyse van vrouwelijkheid’ wijst Judith Butler erop dat de cultuur een 
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bepaald, beperkend gedrag van vrouwen verwacht. Vrouwelijkheid is 
dus niet aangeboren. Wat jou tot vrouw maakt en wat ‘vrouwelijkheid’ 
betekent is een culturele vereiste die je wordt opgelegd. In hoeverre je 
hier van af kunt wijken en welke rol of performance je kiest hangt weer 
af van de context en van de sociaal-culturele opdrachten die je op dat 
moment moet aangaan.”   
 
“Operationaliseren maskerade…” 
“Jij hebt het over ankerpunten. Dan heb je het eigenlijk over bepaalde 
vragen die te maken hebben met de context waarin iemand zich bevindt. 
Wanneer of op welke manier is er sprake van maskerade? Waarmee 
identificeert iemand zich? Welk zelfbeeld komt naar voren? Hoe laat 
iemand zichzelf aan anderen zien, of hoe wenst iemand dat anderen 
haar/hem zien? Als je jouw interviews gaat analyseren zou je dat soort 
vragen moeten stellen.  
Eigenlijk is performance een soort van ‘selfie’, een serie selfies die laat 
zien hoe en waarom iemands communicatie en gedrag verandert. 
Mensen krijgen een heleboel situaties voor hun kiezen die ze niet zelf 
hebben gekozen en die ze niet verkiezen. De samenleving stelt eisen. 
Iedereen heeft bepaalde sociaal-culturele opdrachten te vervullen: zo 
moet je je op een bepaalde manier kleden, gedragen, spreken, anders 
lig je eruit en wordt je op de een of andere manier buitengesloten. Je 
zou in je interviews kunnen traceren in welke situatie mensen zich 
bevinden en hoe zij naar aanleiding van die situatie hun zelfbeeld en 
het beeld dat zij naar buiten uitdragen proberen te performen.  
 
Het sociale leven is lastig omdat van ons voortdurend een andere rol 
wordt gevraagd, terwijl iedereen toch een stevig, bijna eenvormig 
zelfbeeld nodig heeft. Wij zijn niet één soort ‘ik’. Toch is maskerade een 
sociale strategie die ons allemaal helpt.” 
 

3. U noemt in uw tekst het voorbeeld van mevrouw Morjan, waarin 
de schaamte van Morjan als jong meisje ertoe leidt dat ze zich 
maskerade strategieën eigen maakt. Zijn er andere situaties of 
gevoelens naast schaamte te onderscheiden die ook exemplarisch 
zijn voor maskerade?  
 
Prof. Pattynama: “Schaamte is wel heel levens groot aanwezig in de 
Indische (schaamte)cultuur; dat gaat van hele kleine naar belangrijke 
dingen. In Indische families is er met andere woorden vaak een gevoel 
van schaamte. Dat is cultureel bepaald. Er bestaan allerlei vormen van 
schaamte en schaamte is te analyseren vanuit verschillende 
vraagstellingen. Het gaat steeds van familieniveau naar 
maatschappelijk niveau. Zo kan het bijvoorbeeld gaan over hygiëne 
maar ook over beleefdheidsvormen en begrip. Er zijn Indische 
migranten die het, net als Morjan, schaamtevol vinden dat zij iets 
moeten uitleggen. De ander moet genoeg empathie, begrip, 
inlevingsvermogen hebben om te begrijpen wat zij bedoelen. Dat is 
‘Indisch’: de ander moet begrijpen hoe ik mij voel, of wat ik wens, zonder 
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dat ik dat hoef uit te leggen: jij moet mij zonder woorden begrijpen. 
Wanneer dit niet gebeurt, wanneer de ander dit niet oppakt, wanneer 
zij dit niet gedaan krijgen van de ander, dan ervaren zij 
plaatsvervangende schaamte. Dit komt veel voor bij de eerste generatie 
Indische mensen die nog niet zo gehard zijn in de vorm van Nederlandse 
sociale omgang en communicatie waar je juist heel expliciet moet zijn 
in wat je wil.”   
 
Yamilé: “Zou je die plaatsvervangende schaamte ook kunnen zien als 
onderdeel van de maskerade van Indische Nederlanders. Bijvoorbeeld 
op het moment waarin hij/zij voortdurend situationeel aan het 
aanvoelen is wat wenselijk of gebruikelijk gedrag is in een bepaalde 
(nieuwe) context en dat zij niet automatisch weten hoe zich te gedragen. 
Of dat Indische Nederlanders zelf, vanuit hun cultuur, heel erg bezig 
zijn met het analyseren van het moment, dat zij zich dan zo goed 
mogelijk proberen in te leven in de ander en dan verwachten dat dit op 
dezelfde wijze zal worden teruggegeven, en dat er dan een bepaald 
‘schaamte’ gevoel ontstaat wanneer dit niet zo blijkt te gebeuren? 
Mevrouw Morjan schaamde zich immers doordat de ‘ander’ haar niet 
begrijpt.”   

 
Prof. Pattynama: “Ja dat is een goede analyse van jou. Dit geldt 
trouwens ook voor veel niet-Indische migranten die in een vreemde 
situatie komen. Migranten zijn alleen maar bezig met: hoe staat de 
situatie ervoor? Wat moet ik doen? Hoe moet ik mij gedragen? Wat 
wordt er van mij verwacht? Het is een soort alertheid die voorkomt bij 
‘onveilige’ en ‘onbekende’ situaties. Die alertheid wordt een tweede 
natuur waarbij je je gaat richten op wat je nodig hebt in een bepaalde 
context. Het gaat er dan dus niet om wat jij voelt dat goed is, maar meer 
om: wat heb ik in deze situatie nodig om te ‘overleven’ of te ‘shinen’. In 
dit soort situaties wordt maskerade of performance als strategie ingezet.   

 
Yamilé: “Wat mij opvalt, ook uit mijn eigen familie, is dat Indische 
mensen eerst bij zichzelf te rade gaan, van wat schiet ik te kort in deze 
situatie waardoor ik niet uit de voeten kom? Is dat nou Indisch?”  
 
Prof. Pattynama: “Dat is een interessante vraag. Ik zou niet weten of 
dat altijd zo is, maar het lijkt wel vaak zo te zijn dat veel Indische 
Nederlanders meteen de schuld bij zichzelf zoeken. Ik weet niet of dat 
voor andere migranten ook geldt. Er zijn naar mijn weten weinig 
onderzoeken die zo’n soort vergelijking trekken tussen bijvoorbeeld 
Turkse of Marokkaanse migranten en Indische migranten.”  
 
Yamilé: “Zijn de gastarbeider migranten te vergelijken met de 
repatrianten uit Indië?” 
 
Prof. Pattynama: “De ‘home’ situatie van gastarbeiders en Indische 
migranten is natuurlijk heel verschillend.  Gastarbeiders voelden zich 
niet, zoals de Indische migranten gedwongen weg te gaan door politieke 
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omstandigheden, maar door economische omstandigheden. Zij hadden 
ook niet de koloniale achtergrond die voor mensen uit Indië bepalend 
voor hun leven was. In de laat-koloniale tijd voelden veel Indische 
mensen zich ‘second rate citizens’, zij voelden zich vanwege hun 
huidskleur gediscrimineerd. Daarom was bijvoorbeeld het ‘passing for 
white’ een veel voorkomend verschijnsel in Indië. Gastarbeiders 
kwamen voor een baan, dat is iets anders, maar ook zij kunnen uit een 
uitzichtloze situatie zijn gekomen. Veel aspecten van de migratie zijn 
misschien vergelijkbaar, maar toch zijn de groepen op zoveel punten 
verschillend dat een algemene vergelijking niet veel zal opleveren. Je 
zou specifieke, vergelijkbare aspecten moeten selecteren zijn om de 
variabelen minder groot te maken.” 
 

4. U heeft in uw onderzoek specifiek gefocust op Indisch-
Nederlandse vrouwen, hoe kijkt u aan tegen maskerade in de 
bredere scope van migranten?  
 
Prof. Pattynama: “Maskerade zou een hele mooie manier zijn om naar 
migranten en vluchtelingen te kijken. Net als iedereen spelen die ook 
verschillende, en waarschijnlijk specifieke rollen of maskerades. Een 
van die performances is de slachtofferrol. Dat is een soort maskerade 
die migranten of vluchtelingen gedwongen zijn om te spelen omdat je 
daarmee vaak iets voor elkaar krijgt. Binnen het circuit van Indisch-
Nederlandse migranten is de slachtofferrol ook voorgekomen. Omdat 
zij/wij gezien werden als slachtoffer van de geschiedenis kregen wij 
toegang tot allerlei voorzieningen, zoals huisvesting, kleding maar ook 
subsidies. Het gevaar is dat je vast komt te zitten in de slachtofferrol of 
dat in onderzoek alleen maar oog is voor deze specifieke performance.  
Maskerade is dan een geschikt concept om juist de agency van mensen 
en de meerdere, verschillende strategieën waar iemand gebruikt van 
maakt te onderscheiden. Dan kan je zien wat er nog meer is behalve die 
slachtoffer rol.” 

 
5. Zou u maskerade conflict ontwijkend gericht of conflict oplossend 

gericht noemen?  
 
Prof. Pattynama: “Haha, dat is een leuke vraag, het is het natuurlijk 
alle twee. Je kunt niet zeggen dat het om één van de twee gaat: meestal 
gaat het om een mengeling van conflict ontwijkend en conflict 
oplossend. Interessant is dan om die mengeling te ontrafelen. Iedereen 
zoekt naar manieren om zich aan te passen zonder al te veel in te 
leveren. Het eerste kan je conflict ontwijkend noemen, het laatste 
conflict oplossend. Misschien kan je dit in je analyse betrekken. Dan 
zou je het kunnen gebruiken als een onderzoeksvraag.”  
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Bijlage 2: Interview analyse tabellen 
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