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Over Indisch Anders
Indisch Anders, boekenkrant bij het Tong
Tong Festival, richt zich op lezers met
een belangstelling voor (post)koloniale
letteren. Indisch Anders verschijnt onregelmatig in een oplage van 50.000. De
boekenkrant is gratis verkrijgbaar bij de
boekhandel.

medewerkers

Leslie Boon (1978) is geboren in Jakarta en
woont sinds 1993 in Nederland. In 2007
publiceerde zij samen met Siem Boon
Rogier Boon, Indisch ontwerper. Zij studeerde Indonesische Talen en Culturen in
Leiden. Momenteel woont en werkt zij
een jaar in Vancouver, Canada.

Herman Bussemaker (1935) is historicus
met als specialiteit de (militaire) historie
van Nederlands-Indië. In dat kader werd
hem in september 2008 door het Japanse
Ministerie van Defensie verzocht een bijdrage te leveren aan een symposium in
Tokyo over de oorlogsvoorbereidingen
vanaf 1938 in het Verre Oosten. In 2005
verscheen van zijn hand het boek Bersiap!
Opstand in het Paradijs. Hij is co-auteur
van Atlas van de bersiapkampen (2009).

Guus Cleintuar (1924), auteur van
artikelen over Indische onderwerpen,
waaronder ‘Indische identiteit als dynamisch begrip’ (in Wim Willems, Indische
Nederlanders in de ogen van de wetenschap,
1990). Minder bekend is Wisselend Getij.
Geschiedenis van de Zuiderzee Vereeniging
(1982), een standaardwerk van heel ander
karakter, dat hij als econoom, socioloog
en historicus heeft geschreven.

Liesbeth Dolk (1954) werd geboren in Djakarta. Op dit moment werkt zij aan een
beeldroman over de Indische jaren van
F. Springer. Zij publiceerde o.a. Twee zielen,
twee gedachten. Tijdschriften en intellec
tuelen op Java (1900–1957) in 1993. Van
1990–2001 was zij redactielid van het tijdschrift Indische Letteren. In 2002 stelde zij
de jubileumbundel Allemaal gelogen
samen, met verhalen van F. Springer.

Michael Greenberg is schrijver. Zijn verhalen en essays verschenen onder meer in
The Village Voice, The Threepenny Review en
Boston Review. Sinds 2003 is hij columnist
voor de Times Literary Supplement. Bij Uitgeverij Ambo verscheen vorig jaar de
Nederlandse vertaling van zijn boek Hurry
Down Sunshine, onder de titel De dag
waarop mijn dochter gek werd.

Vilan van de Loo studeerde Indische
letterkunde. Haar eerste biografie ging
over mevrouw J. Kloppenburg-Versteegh.
Daarna verschenen biografieën over Beata
van Helsdingen-Schoevers en Lin Scholte.
Momenteel werkt ze aan een promotie
onderzoek over de eerste grote Indische
romancière van Nederland, Melati van
Java (1853–1927). Haar meest recente boek
is Familie gebleven; Hulp aan Landgenoten
in Indonesië (2008).

Pamela Pattynama (1948) is Bijzonder
Hoogleraar Indisch-Nederlandse Literatuur en Cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam. Zij doet onderzoek naar persoonlijke, collectieve en culturele herinneringen aan Nederlands-Indië en bestudeert daarvoor Nederlandse culturele
praktijken zoals literatuur, films en herdenkingsrituelen. Zij is vooral geïnteresseerd in generationele overdracht van
herinneringen en erfgoed.

Remco Raben (1962) studeerde geschiedenis in Leiden. Hij was jarenlang werkzaam
bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Momenteel doceert hij
niet-westerse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Recente boeken zijn De
oude Indische wereld (met Ulbe Bosma) en
de bundels Van Indië tot Indonesië (met Els
Bogaerts) en Het koloniale beschavings
offensief (met Marieke Bloembergen).

Sanne Ravensbergen (1985) doet de
geschiedenismaster European Expansion
and Globalisation aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij werkzaam bij de
communicatie-afdeling van het Tong Tong
Festival. Ze schreef eerder voor het blad
Internationale Samenwerking en de universiteitskrant Mare.

F. Springer (1932) werd geboren in Batavia.
Van 1958 tot 1962 was hij bestuursambtenaar in Nederlands Nieuw-Guinea. Daarna
werkte hij als diplomaat in o.a. New York,
Brussel, Dhaka, Teheran, Straatsburg en
Berlijn. Hij debuteerde als schrijver in
1958. In 1995 ontving Springer de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele
oeuvre.

Anneloes Timmerije (1955) is schrijver. Zij
publiceerde o.a. Gemengde gevoelens, erfe
nis van twee culturen, Indisch zwijgen en
de verhalenbundel Zwartzuur. Op dit
moment werkt zij aan een roman.

Een partner-uitgave is de festivalkrant van
de Tong Tong Fair (opl. 185.000 ex.) met
o.a. een volledig programmaoverzicht.

Indisch Anders ontvangen?
Indisch Anders verschijnt onregelmatig.
Wilt u het volgende nummer thuis ontvangen? Mail uw adresgegevens naar
anders@indisch.nu of stuur een briefkaart naar Indisch Anders, Bezuidenhoutseweg 331, 2594 AR Den Haag. Wilt u
Indisch Anders steunen en zo meehelpen
de verschijningsfrequentie te verhogen?
Maak dan een donatie over op bankrek.
606 59 19, t.n.v. St. Tong Tong, Den Haag.
Lees meer op www.tongtong.nl.

Adverteren ?
Wilt u adverteren in Indisch Anders?
Bel Rapti Golder-Miedema, 070 – 338 2775
of mail naar advertenties@tongtong.nl.
Wilt u nog dit jaar adverteren op het Tong
Tong Festival? Bel of mail dan snel.

Tong Tong Festival
Het Tong Tong Festival biedt de beste mix
van oost en west in een modern en origineel programma. Het brengt artiesten,
auteurs en wetenschappers van (inter)
nationale faam naar Den Haag.
Het Tong Tong Festival produceert eigen
multidisciplinaire producties en mengt
muziek- en danstradities.
De naam van het festival verwijst naar
Stichting Tong Tong. Deze organisatie zet
zich al tientallen jaren in voor het behoud,
de overdracht en het stimuleren van de
Indische (Euraziatische) cultuur.
Waar? Het Tong Tong Festival vindt plaats
in vijf theaters en een expositieruimte op
de 51e Tong Tong Fair in Den Haag.
Wanneer? Van 21 mei t/m 1 juni 2009.
Passe-partout: Een dagkaart voor de Tong
Tong Fair is inclusief een passe-partout
voor de theaters waarin het Tong Tong
Festival plaatsvindt.
Dagkaart: norm. doordeweeks € 11,50;
norm. za of zo € 14,50; 65+ doordeweeks
€ 7,50; 65+ za of zo € 9,–; kind. 2 t/m 11 jr
€ 4,50; studenten € 9,50; CJP € 8,50. Korting
voor groepen en personeelsverenigingen.
Meer info: www.tongtongfestival.nl en
0900 – 72 72 762 (€ 0,45 p.min.).
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Over de Tong Tong Fair
De Tong Tong Fair is het grootste Eurazia
tische festival ter wereld. Het evenement
bestaat uit de Grand Pasar, de beroemde
oost-west-beurs, en de Eetwijk, met tientallen Aziatische restaurants en waroengs. De
Tong Tong Fair is ook gastvrouw van het
Tong Tong Festival.
Tong Tong Fair is de nieuwe naam waaronder
de Pasar Malam Besar verder gaat. Het
bestaat sinds 1959 – en begon onder de naam
Pasar Malam Tong Tong – en komt voort uit
de Tong-Tong-beweging rondom de schrijver, journalist en activist Tjalie Robinson.

Met de opbrengst van de recette en standverhuur van de Tong Tong Fair wordt het
Tong Tong Festival gefinancierd; sinds
enkele jaren ontvangt Stichting Tong Tong
ook projectsubsidies voor onderdelen van
het festival. De Tong Tong Fair heeft geen
winstoogmerk. Al een halve eeuw zijn de
beursactiviteiten het middel om Indische
cultuur te financieren. Later deze maand
verschijnt De Pasar Malam van Tong Tong,
een Indische onderneming door historicus
Florine Koning (zie pag. 10) over de eerste
vijftig jaar.

De Tong Tong Fair vindt plaats op het Malieveld, Koningskade, Den Haag, op 5 minuten
lopen van station Den Haag Centraal.
Op www.tongtongfair.nl zijn online toegangskaarten verkrijgbaar: e-tickets, direct
toegestuurd in uw mailbox.

educatief
Geen speciale voorkennis vereist

Bijspijkeren in de
Indische School
De Indische School is een educatief programma rond de
Indische (cultuur)geschiedenis en (post)koloniale geschiedschrijving. De Indische School is een initiatief van Stichting
Tong Tong en wordt georganiseerd in het Bibit-Theater van
de Tong Tong Fair in Den Haag. Dagelijks worden twee
lessen gegeven.

In 2008 ging de eerste editie van De Indische
School van start, mogelijk gemaakt door een
subsidie van Stichting Het Gebaar. Deskundige docenten gaven lessen op het gebied
van (kunst)geschiedenis, taal en letteren,
muziek en economie. Zoveel mogelijk kanten van de Indische maatschappij & geschiedenis werden belicht. Er was geen speciale
voorkennis van de leerlingen vereist; iedereen vanaf vijftien jaar kon de lessen volgen.
Ongeveer 3.000 mensen bezochten De Indische School in het Bibit-Theater.
De docenten van De Indische School hebben
allen een wetenschappelijke opleiding genoten en vrijwel allen hebben wetenschappelijk
onderzoek verricht op het gebied van de
(post)koloniale geschiedenis. De meesten
zijn wetenschappelijk onderzoeker, docent
aan universiteit, hogeschool of middelbare
school, of zijn promovendus.
Op de website vindt u de samenvattingen
van alle lessen van De Indische School 2008;
de uitgebreide versie kunt u downloaden.
Toegevoegd zijn leeslijsten, als leidraad voor
verdere studie. Na iedere les wordt een korte
versie van deze samenvattingen uitgedeeld.

Nie u we less en

Van de in totaal vierentwintig lessen zijn er
dit jaar acht nieuw:
• drs Martin Elands: ‘Politionele Acties, niets
meer of minder dan gewoon oorlog’
(geschiedenis)
• drs Mark Loderichs: ‘Het Britse tussenbestuur in Indië, 1811–1816’ (geschiedenis)
• dr ir Margaret Leidelmeijer: ‘Rijkdom vergaren en technisch vernieuwen; De Javasuikerindustrie tijdens het Cultuurstelsel’
(economie)
• drs Judith Reindersma: ‘Het KNIL, midden
in de Indische maatschappij’ (maatschappijleer)
• dr Ton Kappelhof: ‘Zendelingen en missionarissen in Nederlands Indië 1800–1960;
Culturen die elkaar ontmoeten’ (godsdienst/levensbeschouwing)
• drs Nico van Horn, ‘De ‘bola’ is rond; Sport
in Indië’ (gymnastiek)
• dr Pieter Drooglever: ‘Nieuw-Guinea, land
voor Indo-kolonisten en Papoea’s?’
(geschiedenis)
• dr Paul Storm: ‘Op zoek naar de ‘missing
link’ in Indië’ (biologie)

Een vo orbe e l d l es :
Sta atkund e

G e l ijkst e l l ing m e t Euro p e an e n :
Sta atsbl a d - Euro p e an e n

Aangezien de Inlanders en de met hen gelijkgestelden in vergelijking tot de groep Europeanen en de met hen gelijkgestelden minder
rechten en tegelijkertijd meer plichten hadden, bestond er behoefte om van de ene groep
(Inlanders en de met hen gelijkgestelden) over
te gaan tot de andere groep (de met Europeanen gelijkgestelden). Die overgang noemde
men ‘gelijkstelling met Europeanen’.
De behoefte tot gelijkstelling kon ook
bestaan bij kinderen geboren uit relaties van
Europese mannen met Inlandse vrouwen.
Wanneer deze kinderen niet op wettige wijze
door de vader waren erkend, waren zij juridisch Inlanders, al leefden zij als Europeanen
in de Europese samenleving. Wilden zij
dezelfde juridische positie verkrijgen als die
van de Europeanen, dan moest gelijkstelling
worden aangevraagd.
Die gelijkstelling kon verkregen worden door
een verzoek te richten tot de GouverneurGeneraal en te voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het goed kunnen spreken en schrijven van de Nederlandse
taal, of door christen te zijn. Werd gelijkstelling verleend dan volgde publicatie daarvan
in het Staatsblad van Nederlands-Indië. Personen die op deze wijze gelijkstelling hadden
verkregen werden dan vaak ‘StaatsbladEuropeanen’ genoemd.

Als voorbeeld volgt hier de korte samenvatting van een de spraakmakendste lessen
van vorig jaar, door dr Patricia Tjiook-Liem,
binnen het vak Staatkunde: ‘De rechtspositie van de verschillende bevolkingsgroepen
in Indië tot 1942; Over de classificatie,
gelijkstelling en het onderdaanschap van de
bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië’.
Dr Tjiook-Liem geeft deze les dit jaar weer,
op zondagmiddag 24 mei.
De juridische of rechtspositie en de staatkundige positie zijn twee verschillende
begrippen die het best begrepen kunnen
worden aan de hand van twee vragen. Bij de
rechtspositie gaat het om de vraag: welke
rechten en plichten heb ik als inwoner van
een bepaald land? (Dus: wat mag ik doen en
wat moet ik doen.) Bij de staatkundige positie gaat het om de nationaliteit. Dan luidt de
vraag: bij welke staat hoor ik (welk paspoort
heb ik), zodat ik bij moeilijkheden met een
andere staat de hulp en bescherming van
mijn eigen staat kan inroepen.
De juridische stat us of de
r echtspo sitie

De rechtspositie in het voormalig Nederlands-Indië was, zoals de wet luidde, afhankelijk van de etnische afkomst en (tot 1920)
van het geloof. In de wet was de bevolking
van Nederlands-Indië verdeeld in twee
hoofdgroepen, de Europeanen en de Inlanders. Nederlanders noemden zich Europeanen. Met Inlanders werd de inheemse bevolking genoemd. Ondanks zijn negatieve klank
wordt in deze les het woord ‘Inlanders’
gebruikt vanwege het gebruik ervan in weten regelgeving.
Iedere hoofdgroep had zijn eigen subgroep,
de met Europeanen of de met Inlanders gelijkgestelden. Met Europeanen waren gelijkgesteld christenen en zij die geen Inlanders
waren of met Inlanders waren gelijkgesteld.
Met Inlanders waren gelijkgesteld Arabieren,
Moren, Chinezen en anderen die mohammedanen waren of geen geloof hadden. Iedere
hoofdgroep (tezamen met zijn subgroep) had
zijn eigen rechten en plichten.

D e sta at kun d i ge p osi t i e : h e t N e d erl a nd s on d e rda ansc h a p

De bevolking van Nederlands-Indië kon de
staatkundige positie hebben van Nederlander, Nederlands onderdaan of vreemdeling.
Nederlanders waren zij die de Nederlandse
nationaliteit bezaten. Bezaten zij niet de
Nederlandse nationaliteit, dan waren zij
Nederlands onderdaan wanneer zij in Nederlands-Indië waren geboren uit ouders die
daar gevestigd waren. Tot deze Nederlandse
onderdanen, ook wel genoemd Nederlandse
onderdanen niet-Nederlanders, behoorden
aldus de inheemse bevolking en degenen die
meerdere generaties in Nederlands-Indië
woonden. Vreemdelingen waren die personen, die in Nederlands-Indië verbleven, maar
noch het Nederlanderschap, noch het Nederlands onderdaanschap bezaten.

Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische
cultuur en geschiedenis is een doorn
in het oog van veel (Indische) Nederlanders. Ervaringsverhalen uit de Indische gemeenschap worden door
gebrek aan voorkennis niet altijd in de
juiste context geplaatst waardoor de
beeldvorming blijft steken in clichés.
Stichting Tong Tong wil dit veranderen en heeft het initiatief genomen
tot De Indische School, een educatief
programma rond de Indische (cultuur)geschiedenis en (post)koloniale
geschiedschrijving, georganiseerd in
het Bibit-Theater van de Tong Tong
Fair.

credit: Foto privécollectie

Bedoeling

Stichting Tong Tong werd in 2008 bij dit
project terzijde gestaan door een advies
commissie bestaande uit dr Tom van der
Geugten, prof. dr Bert Paasman, en prof. dr
Wim Willems. In 2009 was onze adviseur dr
Margaret Leidelmeijer. De Indische School is in
2008 mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van Stichting Het Gebaar. De
herhaling in 2009 komt tot stand met
financiële bijdragen van M.A.O.C. Gravin van
Bylandt Stichting, het Nationaal Fonds voor
Vrijheid en Veteranenzorg, Fonds 1818, Pasar
Malam Besar BV en Stichting Tong Tong.
Het lesrooster van 2009 en meer informatie
over de Indische School vindt u op de website:
www.tongtong.nl.

Indische klassefoto uit 1922, Makasser, Celebes, gemaakt ter ere van het Sinterklaasfeest. Linksvoor, met de
donkere jurk, zit Ems Grizèl. Bovenaan, uiterst links, staat haar oudere broer Cor. Ems Grizèl was jarenlang
bestuurslid van Stichting Tong Tong en werkte tot aan haar dood in 1998 als vrijwilliger in de organisatie van de
Pasar Malam Besar (nu Tong Tong Fair). Op de Tong Tong Fair wordt sindsdien jaarlijks de Ems Grizèl Trofee
uitgereikt aan de best verzorgde stand.
indisch anders Nº 01 ~ mei 2009
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in memoriam
De meisjes Mondt

blijven
Troelie (links) en Noesje op de Oranje, met
de kinderen

door Pamela Pattynama

.. De zusjes Mondt zijn dood. Mijn moeder
en haar oudste zus zijn een maand na elkaar
overleden. Ze hadden Indische roepnamen:
Henriette Elly (1921, Batavia) werd Troelie
genoemd en Helena Armanda (1919, Tandjong
Pandan) heette Noesje. De korte tijd tussen
hun overlijdens kan geen toeval zijn. De
meisjes Mondt kenden elkaar al zolang zij
leefden en trokken hun hele leven samen op.
In mijn moeders verhalen kwam Noesje
zijdelings of op de voorgrond altijd voor. Mijn
moeder was degene die van honden en sport
hield. Ze was de nuchtere. Tante Noes hield
van lezen en puzzelen. Zij was de kritische.
Met smaak kon mijn moeder vertellen hoe
verschillend ze waren en hoe ze kibbelden en
bakkeleiden. Door alle verhalen schemerde
hun verknochtheid aan elkaar.
Ze trouwden met twee boezemvrienden.
Rein Pattynama en Nico Elenbaas kenden
elkaar van de marine. Als krijgsgevangenen
tijdens de Japanse bezetting werden zij
samen van kamp naar kamp gesleurd en
sleepten elkaar de oorlog door. Zij bleven
vrienden voor het leven. Mijn moeder kende
mijn vader al van voor de oorlog. Ze vond
hem wel leuk omdat hij niet ‘vervelend’ deed,
maar ze had talrijke andere aanbidders. In
1942 vielen de Japanners Indië binnen en de
Mondtjes waren Indisch genoeg om tijdens
de bezetting buiten het kamp te blijven.
Ergens in die buitenkampse jaren besloot
mijn moeder dat ze zou nemen wie van haar
bewonderaars het eerst terug zou keren uit
de oorlog. Mijn vader zocht het meisje op op
wie hij al vóór de oorlog verliefd was en nam
zijn vriend mee. De zusjes zagen twee broodmagere maar aantrekkelijke jongens uit de
oorlog komen. In de na-oorlogse roes gingen
~4~
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ze gevieren uit dansen, de jongens steeds
met hun stenguns om vanwege aanvallende
pemoeda’s. In 1946 trouwden beide stellen
en zo zijn de families Pattynama en Elenbaas
met elkaar verweven geraakt. In elkaars
gezelschap reisden ze de wereld over: van
Indië naar een kil ontvangend Nederland,
vervolgens naar Nieuw Guinea en weer terug
naar Holland. Samen trokken ze naar Indo
nesië voor een weerzien met hun jongste
zusje dat warga negara was geworden. In
Amerika werden familiereünies georganiseerd met hun doorgemigreerde broers John
en Frans.
Tijdens onze jeugd in Nieuw Guinea vormden
de Pattynama’s en de Elenbaasjes een soort
grootfamilie met langdurige logeerpartijtjes
en regelmatige koempoelans. Later, in
Holland, waren we niet meer zo hecht als van
Indo-families wel verwacht wordt. Toch is er
altijd een verstandhouding blijven bestaan
die te danken moet zijn aan onze gedeelde
familiewaarden. Misschien geldt ook wel de
gedeelde geschiedenis van onze families.
Onze ouders zijn lotgenoten. De grote
gebeurtenissen van de twintigste eeuw –
Tweede Wereldoorlog, dekolonisatie,
migratie, diaspora – hebben niet alleen
onherroepelijk hun levensloop, maar ook de
overgeleverde familieverhalen bepaald.

zaam geworden na mijn vaders dood vijf jaar
eerder. Na een paar tia’s was ze ook niet meer
in staat zich goed uit te drukken. Machteloos
zat ik naast haar wanneer zij vocht om de
woorden te vinden, wanneer zij aan het stamelen was, wanneer zij niet meer wist wat zij
de dag ervoor had gedaan en zij het stikkend
van onmacht opgaf en stil bleef. Zo kende ik
haar niet.
Mijn moeder was het tegendeel van het stereotype Indo-meisje. Ze was niet op haar
mondje gevallen en slikte niet gauw iets in.
Ze zocht zelfs de gelegenheid, tot ontsteltenis van mijn vader, om iemand goed de waarheid vertellen. Zoals veel Indo’s van de eerste
generatie verkoos mijn vader te zwijgen.
Nooit heb ik hem stampij horen maken over
de bemoeizucht, het onbegrip of de vernederingen die hij ondervond, en met berusting
droeg hij zijn ongeluk: het Jappenkamp, de
dood van zijn tweede zoon, de hartinfarcten.
Dan mijn moeder! Haar huzarenstukje
speelde zich af in het Gelderse contract
pension waar wij verbleven. We kwamen in
1962 uit Nieuw Guinea en er was geen huis.
Het was de koudste, barste winter sinds
decennia. Wij kleumden bijeen in een houten
vakantiehuisje in De Steeg. Tochtig, vochtig
en niet bepaald proper. We mochten niet
douchen, niet hard stoken, en het eten was
vies. Dat zou allemaal, misschien, nog te
dragen zijn als de eigenaar medelevend en
vooral wellevend was geweest. Maar wij
hadden het ongeluk in te wonen bij een kasar
Hollandse plebejer die zich ver verheven
voelde boven de Indo paupers aan wie hij vet
verdiende. Moet je net mijn sombong moeder hebben! Er ging geen dag voorbij of zij
ging wel tegen hem tekeer. Dan rechtte zij
haar rug, hief haar hoofd fier op en las hem
met steeds donkerder wordende ogen de les.
Op een dag werd er in paniek op onze deur

Mi jn moede r

“Ze heeft nog een week”, had de dokter ons
een paar maanden voor mijn moeders dood
laten weten. In oktober 2008 bleven we
dagen- en nachtenlang bij haar en ze veerde
op. Ik vermoed dat mijn moeder weer zin in
het leven kreeg toen zij als vanouds veel
bezoekers om zich heen zag. Zij was een-

Troelie Mondt (rechts) met vriendinnetje

gebonsd. Mijn vader deed open: “Meneer,
meneer”, riepen ze, “uw vrouw heeft de eigenaar de trap af geslagen!” En zo was het. Bij
één van de dagelijkse ruzies had de ploert
mijn moeder bij de arm gegrepen. Witheet
sloeg ze met zoveel kracht zijn hand weg dat
hij achterover het trapgat induikelde. Zo was
mijn moeder. Strijdvaardig, trots op z’n
Indisch en ze wist wat haar toekwam.
Die trotse moed had ze meer dan nodig. Het
leven heeft haar niet gespaard. Terwijl mijn
vader met gelaten zwijgen reageerde, ging zij
overal onverschrokken op af en zette net
zolang een grote mond op tot ze kreeg wat ze
wilde. Vooral toen ze jonger was en vers uit
Nieuw Guinea, heeft ze menige Hollandse
ambtenaar tegen zich in het harnas gejaagd.
Als kind wilde ik wel door de grond zakken
als ze het weer eens op haar heupen kreeg en
een of andere druiloor de mantel stond uit te
vegen. Pas later ben ik gaan inzien hoe onversaagd dapper ze was. Per slot van rekening
stond zij er op een gegeven moment alleen
voor. Als gevolg van zijn kampjaren leed mijn
vader aan een hartkwaal en moest ontzien
worden. Mijn moeder verzorgde hem, voedde
haar vier kinderen op, verloor een zoon, en
verdiende de kost. Hoewel zij de kastanjes
uit het vuur haalde, heeft ze mijn vader altijd
het gevoel gegeven dat hij de zaken beheerde.
Tot mijn grote ongenoegen was haar vaste
antwoord als ik bij haar kwam om een gunst:
“Vraag maar aan je vader, hij is het hoofd van
het gezin.”
Ik ging mijn eigen leven leiden en vertrok.
Mijn moeder had niet veel zicht op mijn
leven in Amsterdam. Tussen haar en mij zat
een generatieverschil, maar ook een migratieverschil. Als eerste generatie migrant was
zij in Indië opgegroeid met vooroorlogse
Indische familiewaarden. Als Indo van de
tweede generatie heb ik mijn puberjaren in

Nederland doorgebracht. Ik ben beïnvloed
door de tijd waarin feministen, homo
seksuelen en zwarten hun stem lieten horen.
Makkelijk heb ik het haar niet gemaakt. Vaak
heb ik haar verdriet aangedaan met de
manier van leven die ik verkoos en stonden
wij vol onbegrip tegenover elkaar. Maar hoezeer zij mijn levensstijl ook afkeurde, nooit
heeft ze mij laten vallen. Zonder dat wij veel
praatten wist mijn moeder onze verschillen
in gedrag en visie te overstijgen. Ze wist nauwelijks wat mij bezighield, en toch zei zij mij
een paar keer out of the blue iets dat mij met
stomheid sloeg. Haar opmerkingen waren zo
trefzeker dat ze niet alleen mijn zorgvuldig
opgebouwde redenaties onderuithaalden,
maar mij ook in een flits mijn eigen leven
lieten doorvoelen. Mijn moeder raakte mij bij
die gelegenheden in het diepst van mijn
bestaan, maar wat ze zei was niet makkelijk
te verteren. Juist daarom koester ik het als
kostbaar erfgoed. Dit waardevolle erfgoed en
vooral de intuïtieve manier waarop mijn
moeder mij haar erfenis heeft nagelaten verkies ik Indisch te noemen.
In de dagen na haar dood zocht ik haar in
mijn chaotische archief. Mijn ouders hadden
niet veel foto’s van hun omzwervingen meegenomen. Uit Indië zijn er wat geposeerde
familiefoto’s, hij hurkend bij een kapotte
Harley Davidson, zij elegant in badpak. In
Nieuw Guinea kochten ze pas laat een fototoestel. Maar gelukkig had tante Noes
albums vol. Op jeugdfotootjes zie ik dat mijn
moeder al jong niet geneigd was tot glimlachen. Op de oudste foto kijkt ze recht de
camera in: zwarte pony, donkere blik, fronsend.
Ta nt e N o es

Toen stierf tante Noes, 12 maart 2009. Op een
zondag zou ik haar gaan bezoeken in Den

Haag, maar zat opeens naast een ziekenhuisbed. De zondag daarop lag zij opgebaard in
een rouwcentrum. Plotseling, veel te snel. Ik
wilde nog zoveel met haar doen! Mijn tante
Noes leek het eeuwige leven te hebben. Ze
was zo vol levenslust en energie, zo gedreven, zo leergierig, en geïnteresseerd in alles.
Ik kwam haar op elke 15 augustus herdenking
tegen en op elke Pasar Malam op het Malieveld zag ik haar rond scharrelen met haar
stok. Ze probeerde al mijn lezingen bij te
wonen en zat dan op de voorste rij. Ze zal mij
nooit meer opbellen: “Pam, Pam, zet nu de
radio aan, ga nu naar de tv kijken, Nederland
1, nu meteen, doen, hoor.” Ze belde dan ’s
ochtends vroeg of ’s avonds laat, terwijl ik
tot over mijn oren in het werk zat, maar dàt
deerde niet; er was een programma over
Indië, dat ik móést zien. Tante Noes wist dat
ze mij geen groter plezier kon doen, dan over
Indië te vertellen.
“Vertel nog eens tante? Hoe zat het nou weer
met die familie van ons, tante, welk jaartal
was dat, tante?”, vroeg ik, en dan begon tante
Noes met zeggen dat ze nu helemáál geen
zin had in vertellen, hoor! Vervolgens begon
ze een lang, lang verhaal, ze meanderde naar
her en der, en weer verder, begon over iets
anders, sloeg een zijweg in en verdwaalde in
een bepaalde plaats, vertelde het kleinste
detail over een gebeurtenis, kwam terug op
een familielid of rakelde een vergeten anak
mas op. Ongeduldig gaf zij uitleg als ik iets
niet snapte. Ze was geestig en kritisch en
wist verbazingwekkend concrete details van
vroeger te vermengen met hedendaagse
opinies. Ik zat ademloos te luisteren en
genoot. Als ik schaterde om iets wat ze zei,
snauwde ze: “Stil nou, luister nou!”
Tante Noes had een fenomenaal geheugen
waar menig jongere niet aan kon tippen. Ze
had alles onthouden, van de kleur van de jurk

van haar oudtante, tot zo ongeveer de
minuut waarop de trein te laat wegreed naar
de school van de zusters Urselinen in Batavia. Tante Noes liet me kijken in de wereld
van onze oudooms en verdonkeremaande
overgrootouders. Ze gaf me toegang tot het
Indië waar zij en mijn moeder vandaan kwamen, en dat ik nooit had gekend. Het is de
wereld van sinjo’s en bedak, van kampoengs
en anaks Betawi, van mijn oma Dien, van de
suizende wind in waringins, en van bau kelek,
van de terrassen van Hotel des Indes waar de
zusjes air djeroek dronken, de wereld van Tjies
en Tjoek en sloffen, van neerkijken op wie te
donker was en van het derde oog dat tante
Noes bezat, maar waar ze bang voor was.
Ik wilde alles weten. Tante Noes gaf me haar
verhalen in geur en kleur, wanordelijk op z’n
Indisch verteld. Ze vertelde niet alleen over
een wonderlijke samenleving, maar ook liet
ze voelen hoe het voelde, voor haar, voor
mijn moeder. Door haar kon ik er ook een
beetje zijn. “Ja”, zei ze soms met kritisch misprijzen in haar stem, “jullie, jullie tweede
generatie hebben het over identiteit, en
proberen er steeds maar achter te komen hoe
Indisch jullie wel niet zijn, maar voor ons is
dat geklets niet nodig: wij zijn gewoon
Indisch.”
Ko stbar e erfe nis

Een groot, onbekend soort van verdriet
steekt in mijn hart. Ik ben uit het lood geslagen op een wijze die ik nooit eerder heb ervaren. Mijn ontreddering gaat over het verlies
van mijn moeder en tante, maar ook moet ik
huilen omdat de eerste generatie Indische
migranten aan het uitsterven is. Wie ben ik
zonder hen?
Ik ben ontwricht en losgeslagen, en toch voel
ik me, gek genoeg ook gekoesterd. Mijn
moeder en tante hebben mij een kostbare

erfenis nagelaten: ‘Iemand is pas echt dood,
wanneer ook de herinnering aan die persoon
is weggevaagd’. Het Indische erfgoed duikt
op in mijn gedrag, en vormt de bodem van
mijn gedachten en herinneringen. In mijn
werk onderzoek ik herinneringen waarin de
Indo geschiedenis is bezonken. Die geschiedenis gaat niet alleen over het vroegere Indië
van onze erflaters: ook wij, juist wij, de volgende generaties Indo’s in het hier en nu
schrijven mee aan die geschiedenis. Wij dragen nu de verantwoordelijkheid voor het
voortbestaan van ons eigen Indisch erfgoed.
Ik betuig hormat aan mijn moeders intuïtie
en mijn tantes meanderende verhalen door
ze een plek te geven in die grotere geschiedenis. Onze moeders en ooms, onze tantes en
overgrootouders mogen niet vergeten raken.
Zolang wij hun herinneringen oppakken en
ze kneden en omvormen zodat wij onszelf
herkennen kunnen wij onze herinneringen
doorgeven aan volgende generaties.
Maar voorlopig heb ik alleen maar verdriet.
pemoeda’s jonge Indonesische nationalisten
koempoelan gezellig samenzijn
air djeroek ijskoude drank van geurige
citroentjes
anak mas lett. gouden kind, meestal werd er
een aangenomen kind mee aangeduid
warga negara iemand die bij de dekolonisatie
Indonesisch staatsburger werd
kasar onbeleefd, onbeschoft
sombong trots, arrogant
bedak poeder die soms ook werd aangewend
om het gezicht lichter te maken
bau kelek kwalijke transpiratie odeur: meestal
gebruikt als klasse onderscheid.
Tjies en Tjoek titels van befaamde verhalen
van Vincent Mahieu (Tjalie Robinson) waarin
de Indo gemeenschap wordt beschreven
hormat eer, respect, waardigheid

Verder kijken en luisteren
In 1995 werkten ‘de meisjes Mondt’ mee
aan de documentaire Geschiedenis van
een keuze, samen met Pamela Pattynama.
Een andere familie die in de documentaire geportretteerd wordt, is die van Rick
van den Broeke uit de perkeniersfamilie
van Banda en bekend van zijn website
Indisch Informatiepunt. Zijn Oom Guus,
destijds vrijwilliger bij het Indisch Wetenschappelijk Instituut, vertegenwoordigt
de eerste generatie van de Van den Broekes. De derde geportretteerde familie is
die van Ellen Derksen en Siem Boon van
de Pasar Malam Besar (nu Tong Tong Fair)
in Den Haag. De documentaire is gemaakt
door Liane van der Linden en Joop de
Jong. Hij wordt zondagmiddag 24 mei
vertoond in het Bibit-Theater.
Die avond besteedt Pamela Pattynama in
datzelfde theater aandacht aan docu-

mentaire films van de Indische en
Molukse tweede generatie. De vragen die
zij zal proberen te beantwoorden zijn
o.a.: Welke beelden brengen ze naar
voren en wat voor waarde hebben die
beelden? Hebben de films een boodschap? Bestaat er een relatie met Indische identiteit? Ter verduidelijking zullen
er steeds bijpassende clips uit de films
worden getoond.
Op zaterdag 31 mei geeft prof. dr. Pamela
Pattynama een les in de Indische School
voor het vak Taal & Literatuur: ‘Max
Havelaar of de invloed van de populaire
media op de herinnering aan Indië’.
Diezelfde dag wordt ’s avonds de recente
documentaire Het jaar 2602 over kinderen in de Japanse kampen vertoond, met
na afloop een gesprek over de film o.l.v.
Pamela Pattynama.

Troelie Mondt met vrienden
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column
Eten aan
de straat

door Michael Greenberg

.. Mijn vader kon geen genoeg krijgen van
hotdogs, vooral hotdogs die op straat werden
verkocht. In mijn meest levendige herinneringen op culinair gebied zie ik mezelf achter
mijn vader aan lopen op zoek naar straatverkopers bij wie hij zijn honger kon stillen.
“Streetdog?” vroeg hij dan en voor we het
wisten waren we op weg naar de Coney Island
Boardwalk of Central Park, we bleven soms
uren weg. Een aantal verkopers kende hij bij
naam en zijn lievelingsverkopers benaderde
hij met zo veel ontzag dat je zou denken dat
ze heuse chef-koks waren. Zijn favoriet was
een Oekraïense vrouw die op Flatbush Avenue stond en een wollen muts droeg met
oorkleppen die tot aan haar schouders reikten. Zij maakte haar worstjes zelf en op de
onderste plank van haar handkar stond een
vat met paprika’s en halfzure augurken in
pekelwater.

Mijn vader benaderde haar met een enthousiasme en hoffelijkheid die mij lichtelijk
zorgen baarden. Het was een kant van hem
die ik zelden zag. Haar gezicht was rood van
het buiten werken en zij leek broos en klein
onder de lagen kapotte kleding die ze droeg.
Onze bezoeken aan haar riepen een vage
sfeer van ontrouw op, alsof ze mijn moeders
geslaagde pogingen om zich te ontwikkelen
tot een volleerde kokkin teniet deden. Thuis
stortte mijn moeder zich op een reeks experimenten – slakken, Turkse lampasteitjes,
paprika-, saffraan- en Mexicaanse mole
sausjes (mole uitgesproken als ‘mo-lee’). Op
aanwijzingen van een Chinese chef-kok
droogde zij een eend aan de lucht door hem
aan een haak buiten het venster van het
appartement te hangen. Mijn vader nam er
wat van en ging dan naar buiten. Zogenaamd
om een pakje sigaretten te gaan halen, maar

Indonesische snackverkopers in Jakarta. Overgenomen uit het boek Rogier Boon, Indisch ontwerper (2007,
uitg. Stichting Tong Tong), dat ook een katern met vnl. straatfoto’s uit het Indonesië van de jaren zeventig
bevat.

~ 6~

indisch anders Nº 01 ~ mei 2009

ondertussen ging hij naar de handkar van de
Oekraïense om zich daar verder te goed te
doen.
Ik raakte net zo verzot op haar hotdogs als
mijn vader en keek naar haar kleine, met
littekens van brandwonden gehavende vingers terwijl ze de broodjes aan één kant met
een stukje boter roosterde, met een tang een
worstje uit de ketel met warme bouillon nam
en er een streep zelfgemaakte mosterd op
spoot uit een spuitzak met een smalle metalen tuit. Ze maakte het geheel af met een
plukje eveneens zelfgemaakte scherpe, bijna
metaalachtige zuurkool. Mijn vader en ik
namen dan gelijktijdig de eerste hap en wierpen elkaar dan stralend een goedkeurend
knikje toe. Hij nam er dan nog één en spoelde
die weg met een flesje bier dat zij in de
warme maanden koel hield in een metalen,
met ijs gevulde wasteil. Na afloop bood hij
haar een sigaret aan en rookten ze er samen
ontspannen eentje, als kameraden. Hij leek
graag haar kooktechnieken te bespreken,
een onderwerp waarover ik hem nooit hoorde
praten met mijn moeder.
Hij was vooral geïnteresseerd in hoe de zaken
gingen. Hoeveel worstjes verkocht ze? Hoe
verhield zich dat aantal tot het aantal van de
week daarvoor? Moest ze aan het eind van de
dag worstjes weggooien en kon een dergelijke verspilling niet worden voorzien en
voorkomen? Hij berekende haar winst na
aftrek van de kosten voor de verkoopvergunning en de eetwaar en spoorde haar aan de
prijs van de worstjes te verhogen van een
kwart dollar tot dertig dollarcent. Dat was
weliswaar meer dan haar concurrenten vroegen maar hun hotdogs waren dan ook taaie,
in massa geproduceerde dingen die eruitzagen als gerimpelde vingers die te lang in het
water hadden gelegen. “Jouw worstjes zijn
van een andere orde. Mensen merken het
verschil. Ze zijn bereid meer te betalen voor
kwaliteit. Je moet voor jezelf opkomen. En
geef niet al je geld aan je man. In een huwelijk zijn kleine geheimen net zo onmisbaar
als liefde.” Hij stimuleerde haar om nieuwe
kleren te kopen. En waarom zou ze niet ook
cornedbeef op het menu zetten? “Je kunt die
bij de hotdogs in dezelfde bouillon warm
houden. Mensen zouden elkaar in de rij verdringen voor jouw cornedbeef.” Hij leek te
vergeten dat ik er ook nog was. “Waarom
open je geen overdekte delicatessenzaak
voor mij?” lachte de Oekraïense, terwijl ze
deed alsof ze zijn aanhoudende adviezen en
gemopper zat was. Hij gaf haar altijd een fooi
voordat hij wegging, het bankbiljet zorgvuldig vier keer gevouwen tot het bijna onzichtbaar was, voordat hij haar deze over de kar
aanreikte alsof het smokkelwaar was.
Pas later begreep ik waarom hij zo gehecht
was aan de Oekraïense en een paar andere
straatverkopers. Nadat mijn opa vanuit Rusland in New York was aangekomen, had hij
een handkar waarmee hij geen eetwaar maar
ruw ijzer en vuilnisbakken verkocht. Mijn
vader groeide op in een tijd waarin straathandelaren voor een groot deel het ritme van
New York bepaalden, net als in Oost-Europa,
dat hij zich niet echt meer herinnerde maar
dat wel een cultureel sentiment bij hem
opriep. Volgens historicus Suzanne Wasserman verdienden ruim 30.000 New Yorkers in
1925 de kost als straatverkopers en verkoch-

ten de meesten van hen groente, bloemen,
fruit, desserts en brood. De handkarren hadden een standaardformaat – 1,2 bij 2,4 meter
– en degenen die geen eigen kar hadden,
huurden er een voor twintig dollarcent per
dag. In de Italiaanse en Joodse wijken van
Manhattan krioelde het van de karren.
Mijn vader was negentien jaar toen burgemeester LaGuardia in 1936 besloot “alle
handkarren van straat te halen en ze onder te
brengen in geschikte marktgebouwen”. Hij
kreeg steun van de winkeliers die, zoals
Wasserman in haar essay ‘Hawkers and
Gawkers’ in het boek ‘Gastropolis: Food and
New York City’ schrijft, van mening waren
dat “de handkarren zorgden voor een waardedaling van de panden en oneerlijke concurrentie met ‘echte winkels’”. Het idee was
om overdekte markten te bouwen met de
stimuleringsgelden die in het kader van de
New Deal werden verstrekt. Toen die markten
eenmaal klaar waren, sloegen ze echter niet
aan. De handkarren kwamen tot voor het
gebouw waar mensen woonden of werkten,
terwijl de overdekte markten een paar straten verderop lagen. “Het werd straatverkopers voortaan ‘verboden’ handelswaar op
straat te verkopen en degenen die zich geen
overdekte plaats konden veroorloven hadden
pech.” Omstreeks 1940 klaagden dezelfde
winkeliers die zich eerder hard hadden
gemaakt voor een verbod van handkarren,
dat de handel was gekelderd door het verdwijnen van de handkarren. LaGuardia zei
dat hij “het overdreven sentimentele gepraat
over de verwijdering van de schilderachtige
handkarren” niet meer wilde horen van
“mensen die zelf een penthouse hadden”.
In 1981 verkocht ik korte tijd cosmetica op
straat en werd ik achterna gezeten door de
politie tot ik in contact kwam met een winkelier die mij voor een redelijk bedrag aanbood zaken te doen onder de luifel van zijn
zaak. Het was een van de weinige baantjes
die ik in die jaren had die mijn vaders goedkeuring kon wegdragen. Hij leek de zelf
exploitatie die ervoor gedaan moest worden
wel te waarderen. Net als bij de Oekraïense
vrouw vond hij het leuk details over de handel te horen. Waarom cosmetica? Wie was
mijn leverancier? De stad gaf nog een klein
aantal vergunningen voor straatverkopers af,
de meeste voor ijs en bereid voedsel. Hoe
groot was de kans dat ik een vergunning zou
krijgen als ik er een zou aanvragen?
Tien jaar later, toen zijn leven ten einde liep,
stortten wij ons op het testen van de shishkebab- en falafelkarren die toen net in de
stad opdoken. Zijn voorkeur ging uit naar
een kar op Sixth Avenue waar zich rond
lunchtijd lange rijen kantoorbedienden verzamelden. ’s Avonds bediende de kar islamitische taxichauffeurs in hun auto’s. “Een
chef-kok van een handkar is een eerlijke
chef-kok”, zei mijn vader. “Je ziet wat hij
doet. Hij kan zich nergens achter verschuilen.”
Deze column werd eerder gepubliceerd in de
Times Literary Supplement van 27 februari
2009.

recensie
Idealisme, inburgering en identiteit

Een kompas vooR HET

bestaan
buiten Indië
Wim Willems doet al een aantal jaren zijn best om Tjalie
Robinson onder de aandacht van breed publiek te brengen.
Kroon op dit werk is de biografie, die hij oktober vorig jaar
kon presenteren. Voor de meeste recensenten betekende
het boek inderdaad een welkome kennismaking met de
Indische schrijver, journalist en activist. Maar ook voor
‘oude bekenden’ biedt het boek aanknopingspunten voor
interessante bespiegelingen.
Tjalie Robinson halverwege de jaren zestig

door Guus Cleintuar

.. De biografie begint met een Tjalie Robinson van vóórdat ik in 1956 met hem kennis
maakte en later bevriend raakte. De verzamelde informatie verraste mij en ik was onder
de indruk van de manier waarop die werd
gepresenteerd. Wim Willems heeft Tjalie persoonlijk nooit gekend. Daarom complimenteerde ik hem met zijn inlevingsvermogen.
Het duurde daarna even voordat ik bij het
jaar 1956 was aangeland. Wat Willems vervolgens schreef kon ik vergelijken met mijn
eigen achttienjarige ervaring met Tjalie. Daar
begonnen voor mij de problemen. Willems
schijnt gaandeweg te schrijven over een Tjalie waarmee hij zich vereenzelvigen kan. En
de biografie gaat lijken op raadgevingen bij
huidige multiculturele migratieproblemen.
Of dit dan nog de Tjalie is die gekend moet
worden, is de vraag. Maar met het oog op
dat multiculturele, is dan toch iets belangrijks van de toenmalige Indische immigratie
gemist. Indo’s spraken en schreven immers
al Nederlands, vaak nog beter dan veel ingezetenen? Hun kennis van de ‘vaderlandse
geschiedenis’ en van de Nederlandse aardrijkskunde mocht er ook zijn. Ze hadden
ervaring met cultuur en opvattingen van
Nederlanders. Ze kenden het Wilhelmus uit
hun hoofd en hadden eerbied voor de vlag
en het koningshuis. Indo’s waren dus eigenlijk al in Nederland ‘ingeburgerd’ voordat ze
hier voet aan wal hadden gezet.
Wat dus uit de biografie valt te leren, is dat
het kunnen voldoen aan inburgeringseisen
lang niet toereikend is. Er ontbrak toen (en
er ontbreekt nu weer) iets belangrijks. En dat
moet van de andere, de autochtone kant
komen. Acceptatie en de ruiterlijke erkenning dat je een goede Nederlander kunt zijn
zonder je eigenheden te moeten opgeven.

En daarbij dan vooral een omgangspraktijk
die daarvan blijk geeft.
Ik hoorde van Tjalie wel eens: “Ik hou maar
op het ze telkens opnieuw uit te leggen; ze
begrijpen er toch geen bal van.” Een verzuchting, gericht tegen ‘belanda’s’ die telkens
opnieuw wilden weten wat hij nou bedoelde.
Maar soms toch ook tegen Indo’s die hem
niet konden of wilden volgen.
Tjalie zag niet of wilde niet zien, dat voor vele
Indische migranten uit de eerste generatie
werk (en dus inkomsten) en een woning toen
de hoogste prioriteit hadden. Er was in het
begin weinig ruimte om te ‘filosoferen’ (en
soms dat niet eens) over zaken als integratie,
assimilatie of cultuur. Tjalie begreep ook niet,
dat hij zijn eigen leven heel anders dan de
meeste anderen had ingericht en daarvoor
grote persoonlijke offers heeft willen brengen. Mensen met zijn idealistische levens
instelling en levenspraktijk zijn er echter
maar weinig, waar ook ter wereld. Voortdurend geneigd anderen te meten met de bijzondere maatstaven die hij zichzelf aanlegde,
miste hij ze in het vooroorlogse Indië en later
ook onder Indische mensen in Holland.
Tjalie vertelde over Indo-levens die eerder
zelden of nooit waren beschreven. Dit blijft
een onmiskenbare verdienste van hem. Maar
er waren Indo-levens waar hij niet over
schreef. Over de tangsi-Indo’s bijvoorbeeld,
waar Lin Scholte later over verhaalde. Maar
Indië telde ook veel verburgerlijkte Indo’s.
Nederlands-Indië was vóór de oorlog eindelijk op weg naar een burgersamenleving die
later alle bevolkingsgroepen zou hebben
kunnen omvatten. Maar burger-Indo’s kom
je in de verhalen van Tjalie alleen tegen als
mensen die buiten zijn ideaalbeeld vallen.
Daarom is het eigenlijk niet waar, dat hij ‘de

stem van Indisch Nederland’ vertegenwoordigde. Er waren veel méér Indo-stemmen dan
Tjalie liet horen. Niet iedereen herkende zich
in wat hij schreef. Vermoedelijk was hij wel
– maar dat is al heel wat – voor die verscheidenheid van Indo’s een kompas. Een instrument waar ze allemaal voor hun bestaan
buiten Indië gebruik van konden maken.
Maar zijn koers volgen deden ze doorgaans
niet en dat maakte hem moedeloos.
Ik mis in de biografie het inzicht, dat wat we
identiteit noemen niet bepaald wordt door
maar één aspect, het Indo-zijn. We zijn altijd
méér dan enkel Indo, al was het alleen maar
door het beroep dat we uitoefenen. Maar een
Indo kan ook een vrouw zijn en zou dan niet
passen in Tjalies Indo-karakteristiek.
Verder mis ik het inzicht, dat identiteit een
dynamisch begrip is. Dat ze voortdurend verandert en niet anders kan dan veranderen.
Omdat mensengroei ook toename van zelfkennis veronderstelt en met de voortgang
van de geschiedenis de maatschappelijke
omgeving verandert. Dus ook de reacties op
die verandering van de individuen daarin.
Weinig oog had Tjalie voor de bijzonderheid
van het koloniale kader waarbinnen Indo’s in
Indië opgroeiden. Dat kader viel weg, waarna
Indo’s in Nederland (maar ook daarbuiten)
aan heel andere invloeden werden blootgesteld. Toch lijkt het of Tjalie van de Indo’s in
Nederland hetzelfde verwachtte als toen zij
nog in Nederlands-Indië waren.
Bij Indo-identiteit moet het biologische
aspect (het gemengdbloedige) en het
koloniaalpolitieke aspect (de maatschappelijke en psychologische onderscheidingen)
goed uit elkaar worden gehouden. Als de koloniale samenleving er niet (meer) is, ontbreekt
weliswaar de koloniaalpolitieke schil, maar de

biologische kern blijft over. En die kern kan
zich beslist nog steeds Indo noemen. Gewoon
omdat de gemengdbloedigheid hem of haar
op een andere manier in het leven doet staan
dan niet gemengdbloedigen. Dit gebeurt
soms onbewust. We zien het bij Anneloes
Timmerije die, blank en blond als ze is, in haar
boek Gemengde gevoelens (1993) beschrijft,
hoe ze ontdekt dat haar ‘anders voelen’ berust
op haar gemengdbloedigheid.
Ik merkte slordigheid bij Willems’ beschrijving van de episodes ‘El Atabal’ en ‘Miralmonte’. Omdat ik bij die ondernemingen
intensief betrokken ben geweest, weet ik dat
sommige mededelingen feitelijk onjuist zijn.
‘Miralmonte’ bijvoorbeeld heb ik, na tien
moeizame maar succesvolle jaren, spijtig
genoeg moeten verlaten; maar het is zeker
niet failliet gegaan (p. 448). Over ‘El Atabal’
zwijg ik hier liever.
Het zinnebeeld landdier/waterdier (p. 540)
wordt hier aan Tjalie toegeschreven. Ik
gebruikte het al in 1956 in mijn eerste brief
aan Tjalie. Hijzelf had er vreemd genoeg lang
moeite mee. Zeventien jaar later pas gaf hij
toe “dat het wel iets had”. Hij scheen toen
vergeten te zijn, dat hij en ik er in 1961 over
hadden gediscussieerd.
Willems weet kennelijk niet dat Maleise
woorden vaak meer dan één betekenis hebben. Zo vertaalt hij sekolah door school, terwijl het hier gaat om een ‘Inlandse’ conciërge
(p.100). Ook de woorden boewaja (p. 84) en
badjing (p. 481) vind ik niet vertaald conform
de betekenis in Tjalies verhalen.
Ondanks mijn bedenkingen, vind ik het goed
dat deze biografie er nu is.
Tjalie Robinson, biografie van een Indoschrijver, door Wim Willems, uitg. Bert Bakker
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Belangrijke studie van Reggie Baay

de njai

Tineke Hellwig:

pionier Indonesische

foto: arenda oomen

literatuur in Canada

Koningin Beatrix bezocht de expositie De Njai; Portret van een vergeten oermoeder vorig jaar tijdens het Tong
Tong Festival

D e nja i o p m u z i ek

Tijdens zijn onderzoek voor deze publicatie
kwam Reggie Baay ook gedichten tegen over
de njai. Ze zijn tachtig tot honderd jaar geleden geschreven door grotendeels onbekende
(Nederlandse) dichters. De gedichten geven
een gevarieerd en realistisch beeld van het
leven van de njai. Onthullend en ontroerend.
Wouter Muller, de bekende Indisch singersongwriter, heeft een aantal daarvan op
muziek gezet. Zijn zang en muziek brengen
deze oude gedichten indringend tot leven.
Samen met de toelichtingen van Reggie Baay
en de accordeonbegeleiding van Bert Kuipers
is het een bijzondere voorstelling geworden
voor het Bibit-Theater, op maandag 25 mei en
zondag 31 mei, om 20.15 uur.
D e N ja i b es pr ok e n

Omdat Baay’s boek De njai vorig jaar gepresenteerd werd op de eerste festivaldag, had~ 8~

indisch anders Nº 01 ~ mei 2009

den tijdens het evenement nog maar weinig
bezoekers de studie gelezen. Nu, een jaar en
enkele drukken verder, is dat anders. Auteur
Reggie Baay gaat zondagmiddag 31 mei graag
met de lezers van De njai in gesprek. Welke
vragen hebt u nog over de geschiedenis van
de njai in het algemeen of Reggie’s boek in
het bijzonder? Welk aspect heeft u het meest
geraakt? In workshoptheater De Bengkel
bent u zondag 31 mei om 13.30 uur van harte
welkom.

door Leslie Boon

Sta nd beeld

Een heel bijzonder gevolg van het boek De
njai is wel de actie die Ronald Pino op poten
zette om tot een standbeeld voor de oer
moeder van Indo te komen. Hij wist al een
flink Comité van Aanbeveling op poten te
zetten met niet alleen schrijvers als Reggie
Baay en Marion Bloem, maar ook musici als
Ernst Jansz en Wouter Muller, politica Mei Li
Vos en ADO-trainer André Wetzel. Op donderdagmiddag 21 mei vertelt Pino er meer
over onder de titel ‘Een beeld voor onze oermoeder als symbool voor de emancipatie van
de Indische gemeenschap’.

foto’s: Leslie Boon

.. Onder de titel De njai; Het concubinaat in
Nederlands-Indië verscheen vorig jaar een
belangrijke studie door Reggie Baay. Het
boek, een uitgave van Athenaeum, werd
gepresenteerd op de eerste dag van het Tong
Tong Festival. Daar was ook twaalf dagen
lang een bijzondere tentoonstelling van
Stichting Tong Tong te zien, gemaakt door
Reggie Baay en vormgever Arthur Meyer, die
onder andere door Koningin Beatrix is
bezocht. Met name de persoonlijke verhalen
van individuele njais stonden hierin centraal.
Voor veel bezoekers was de tentoonstelling
een confronterende eye-opener. Gelukkig was
Reggie twaalf dagen lang in de stand van
Stichting Tong Tong, naast de expositie, aanwezig om iedereen die vragen had of
‘gewoon’ zijn hart wilde luchten, te woord te
staan. Ook dit jaar treedt de auteur weer op
tijdens het Tong Tong Festival.

De vakgroep Talen en Culturen van Indonesië aan de
Universiteit Leiden is per september jongstleden afgeslankt. Gelukkig kun je ook elders Indonesische talen en
culturen studeren, zoals aan de westkust van Canada.
Precies twintig jaar geleden arriveerde Tineke Hellwig, na
een studie in Leiden, in Canada om binnen de vakgroep
Asian Studies aan de University of British Columbia (UBC),
een nieuwe afdeling Zuidoost-Azië op te zetten. Vandaag
de dag is zij “associate professor” in Asian Studies en zij
was hoofd van het Women Studies Programme op UBC in
Vancouver.

Tineke Hellwig

De Og en van Solo

Voor De njai schreef Reggie Baay de prachtige
verhalenbundel De Ogen van Solo (2005), een
uitgave van Stichting Tong Tong. Adriaan van
Dis schreef de volgende aanbeveling: “De
Ogen van Solo is de geschiedenis van een
vader verteld door een zoon, soms pijnlijk,
dan weer ontroerend. Maar het is meer dan
een persoonlijk verhaal, door detail en toon
is het zeer herkenbaar, niet alleen voor lezers
die een band met de oude kolonie Nederlands-Indië hebben, maar voor iedereen die
geïnteresseerd is in migratie en ontworteling. Reggie Baay raakt een snaar uit het verleden die vandaag nog natrilt en ons opnieuw
bezig houdt. Een roman die je aankijkt en
meesleurt.”

.. Kunt u iets meer over uw achtergrond ver
tellen, en uw motieven om Indonesisch te stu
deren?
Tineke Hellwig: “Ik ben geboren in Soerabaja
in 1957 en ben in 1958 naar Nederland verhuisd. Ik ben een kind van een Nederlandse
vader en een Indonesische moeder. Mijn moeders familie maakte geen deel uit van de koloniale samenleving zoals de Indische mensen
deden. Ze leefden eerder in de voor de koloniale samenleving ‘onzichtbare wereld’.
Toen ik achttien jaar oud was ging ik voor het
eerst met mijn moeder naar Indonesië – het
was voor haar het eerste keer na de emigratie
naar Nederland. Dat bezoek naar Indonesië

was mijn eye-opener. Ik vond het daar overweldigend. Maar het was ook frustrerend dat
ik niet met mijn sepupu, nichten en neven,
kon praten. Dat moderne Indonesië dat ik in
1975 heb bezocht was mijn persoonlijke
motief om Indonesisch te studeren.
In 1976, een jaar later, ging ik Indonesisch
studeren in Leiden. Het was een bijzonder
jaar, want de twee jaren voor ons kwamen er
maar drie studenten aan, en daarvoor waren
er ook niet zo veel studenten. In ons jaar was
dat anders, we waren met ons vijftienen. Het
kwam toen mede, denk ik, door de tweede
generatie Indische mensen, die meer wilden
weten over hun achtergrond. Ik zat in het-

Aziatisch straatbeeld in een suburb van Vancouver

zelfde jaar als Pim Westerkamp [tot voor
kort conservator van Museum Nusantara,
momenteel werkzaam bij het Tropenmuseum], Bruce van Rijk [directeur Instituut
Indonesische Cursussen] en ook Ellen Derksen [directeur Tong Tong Fair]. Ik merkte toen
dat ik niet Indisch ben opgevoed. Woorden
die studenten met Indische achtergrond
gebruiken zoals ‘ketimoen’ kende ik niet;
ondanks dat mijn moeder Indonesisch was
kende ik het alleen als ‘komkommer’. Ik ben
wel van gemengde afkomst, maar, zo zie ik
het, niet van Indische afkomst, en mijn
motief om deze studie te kiezen was ook
juist het moderne Indonesië en niet Indië.”
Hoe bent u in Canada terechtgekomen? En wat
zijn de verschillen met Nederland?
“In 1982 ben ik afgestudeerd en in 1984 ben ik
begonnen aan mijn promotieonderzoek. Ik
moest mijn dissertatie nog afronden toen er
in 1989 een vacature was bij Asian Studies aan
de University of British Columbia, in
Vancouver, Canada.
Asian Studies hier in Canada richt zich vooral
op China, Japan en in mindere mate op Korea.
Daarnaast is er belangstelling voor India. De
reden daarvoor is zonder twijfel de grote aantallen immigranten uit die landen aan
Canada’s westkust.
Er was helemaal niets over Zuidoost-Azië. Ik
weet niet precies waarom UBC uiteindelijk
voor Indonesië heeft gekozen; want die
discussie ging vooraf aan mijn benoeming.
UBC is een openbare universiteit, gefinancierd door de provinciale overheid, en wilde
meer aandacht besteden aan de Pacific Rim.
Er werden dus nieuwe posities gecreëerd. En
waarom de keuze is gevallen op Indonesië? Ik
denk omdat de University of Washington in
Seattle [ten zuiden van Vancouver, in de Verenigde Staten] al Vietnam en Thai studies
had. Maar ook omdat Indonesië één van de
grootste en belangrijkste landen van Zuidoost-Azië is.
Behalve mijn positie heeft ubc ook financiën
gereserveerd voor de bibliotheek omdat er
daarvòòr simpelweg geen Indonesischtalige
boeken waren.
Het is treurig hoe het nu in Nederland met de
vakgroep Indonesisch gaat, het betekent
zeker een enorm verlies aan expertise. Als Lei-

den had gezegd, “het maakt niet uit hoeveel
studenten er zijn, deze vakgroep moet blijven
bestaan”, ja misschien had dat verschil
gemaakt. Maar het werkt eenmaal niet zo.”
Wat zijn de verschillen met Asian Studies in
Nederland?
“Het verschil is dat ik hier heel veel moet uitleggen aan de studenten, vooral aan de
eerstejaars. Dit komt doordat Canada, in
tegenstelling tot Nederland, helemaal geen
historische band heeft met Indonesië, en er
is geen grote groep immigranten uit Indo
nesië in het land. Alle voorkennis die de
Nederlandse studenten hebben, hebben de
Canadese studenten helemaal niet. Ze weten
niet dat Jakarta vroeger Batavia heette, wie
J.P. Coen was, wat de voc was. Zulke historische feiten moet ik doceren.
Terwijl in Nederland de eigen Indische of
Indonesische achtergrond nog meespeelt bij
de studiekeuze, is voor Canadese studenten
die Indonesisch kiezen vaak een reis door
Zuidoost-Azië het motief. Als zij bijvoorbeeld
interesse in Thailand, Vietnam of de Filippijnen hebben, moeten zij toch Indonesisch
kiezen omdat dat de enige Zuidoost Azia
tische taal is die wij aanbieden. En dat terwijl
Thai of Tagalog en Indonesisch erg verschillen van elkaar.”
Wat is nu uw onderzoeksgebied?
“Tijdens mijn studie realiseerde ik me al snel
dat ik de kant van de literatuur op wilde. Daarnaast was de vrouwenbeweging in bloei in de
jaren zeventig. Ik had een bijvak vrouwenstudies gevolgd bij Antropologie. Die combinatie
mondde uit in de studie naar het beeld van de
vrouw in de Indonesische literatuur.
Na mijn kandidaats, de zomer van 1980, was
ik in Indonesië voor een taalcursus in Malang
en daarna bleef ik vier maanden in Jakarta.
Daar deed ik onderzoek in het Documentatie
centrum voor Literatuur ter voorbereiding
van mijn scriptie over het werk van N.H. Dini.
Zij is een Indonesische schrijfster, die toen
veel besproken werd omdat zij schreef over
een vrouw die bewust voor een buitenechtelijke affaire koos. Het was spraakmakend
omdat het autobiografische elementen
bevatte zodat men dacht dat het over haar
echte leven ging.

In dat najaar kwam het boek Bumi Manusia
[in het Nederlands: Aarde der Mensen] van
Pramoedya Ananta Toer uit. Een medewerker
van het Documentatiecentrum begeleidde
me naar Pramoedya’s huis en ik heb hem
geïnterviewd. Het was onduidelijk wat de
status van dat boek was, de overheid wilde
het verbannen. Alle studenten van de
Universitas Indonesia praatten erover, maar
niemand durfde er openlijk over te discussiëren.
Ik was toen 23 jaar, zo groen als wat… en ik
was toen eigenlijk meer gefocust op het werk
van Nh. Dini. Pas toen ik terug was in Leiden,
begin 1981, heb ik Pramoedya’s boek gelezen.
Toen zag ik hoe daarin een njai als een strijdvaardig persoon werd afgebeeld. Nyai Ontosoroh, hoofdfiguur van Bumi Manusia, was
het begin voor mijn verdere onderzoek naar
het beeld van de vrouw in de literatuur. Het
was voor mij voor het eerst dat ik las dat een
njai anders werd afgebeeld dan bijvoorbeeld
in werken van Daum en andere boeken van
Nederlandse schrijvers. Vanuit Nederlands,
blank, mannelijk perspectief worden de njais
zodanig afgebeeld, dat ze (Europese) mannen verleiden voor materiële welvaart. En
niet zoals Ontosoroh, die ten eerste wordt
verkocht door haar vader en daarna ontmaagd, of eigenlijk verkracht, door de Europese werkgever van haar vader en hem vervolgens moet dienen. Toch blijft zij
strijdlustig haar rechten beschermen. Via
Nyai Ontosoroh, kwam ik bij Nyai Dasima
terecht, en ben ik bij de Maleise literatuur
uitgekomen, die in het begin van de twintigste eeuw vooral door Chinezen werd geschreven. Het interessante van Chinees-Maleise
verhalen is dat het de samenleving van dat
moment reflecteert. Je ontkomt niet aan de
sterke intertekstualiteit. Je ziet voortdurend
dat Chinees-Maleise literatuur gebaseerd is
op Nederlandse teksten. Maar meestal werd
zo’n tekst niet letterlijk vertaald, maar
bewerkt en aangepast, vaak echter zonder
vermelding dat het een bewerking en/of vertaling was. Een voorbeeld hiervan is Nyai

Belanda, dat een bewerking was van een
Nederlandse roman. Alleen de toon werd
minder melodramatisch gemaakt, en
bepaalde scènes werden geschrapt. Indonesiërs werden veel sympathieker afgebeeld dan in de Nederlandse versie. Ook al
behoorden zij niet tot dezelfde ‘bevolkingscategorie’ als de Chinezen, waarschijnlijk was dit hun manier om de oppositieplaats in te nemen tegenover de
Nederlanders of de Europeanen.”
Bent u al gehecht aan Canada?
“Ik ben hier komen wonen omdat hier werk
was en was die baan in Australië geweest
of ergens anders, dan zou ik daar naar toe
zijn gegaan.”
Maar op de vraag of ze ooit terug zal gaan
naar Nederland, weet zij het antwoord nog
niet: “Ik ben hier wel gehecht aan de ruimte
en het landschap. Ik weet niet waar het
leven me naar toe brengt.”

Het atrium van de bibliotheek van UBC

Verder lezen, verder luisteren
In 1985 verscheen Djataju; Verhalen uit
Indonesië, een bundeltje verhalen van
Nh. Dini, vertaald en van een nawoord
voorzien door Tineke Hellwig. Uitgever
was Thomas & Eras; tweedehands is het
boek nog verkrijgbaar.
In 1994 publiceerde Hellwig bij de Canadese uitgever Netherlandic Press Adjust
ment and discontent; Representations of
women in the Dutch East Indies. Hierin
bespreekt zij de manieren waarop vrouwen zijn afgebeeld in literaire teksten uit
de jaren 1890–1930, geschreven door
Nederlandse en Chinese auteurs.
Voor meer over Pramoedya Ananta Toer,
zie ook de leestips van Remco Raben verderop in dit nummer van Indisch Anders.

In d i sc h e S c h o o l

Zie voor diverse programma-onderdelen
over de njai de pagina hiernaast.
Daarnaast wijzen we nog op twee lessen
uit de Indische School van dit jaar:
• 21 mei, 19.00 uur: Maatschappijleer:
‘De kolonie als multiculturele samenleving; Maatschappelijke verhoudingen in Nederlands-Indië 1850–1953’, les
door drs. Humphrey de la Croix
• 24 mei, 13.45 uur: Staatkunde: ‘De
rechtspositie van de verschillende
bevolkingsgroepen in Indië tot 1942;
Over de classificatie, gelijkstelling en
het onderdaanschap in NederlandsIndië’, les door dr. Patricia TjiookLiem.

indisch anders Nº 01 ~ mei 2009

~ 9~

voorpublicatie

Uit: De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische onderneming

De mediareceptie van

het Indisch
perspectief
Op 21 mei verschijnt De Pasar Malam van Tong Tong, een
Indische onderneming van historicus Florine Koning. Zij
werkte enkele jaren aan deze studie over de Haagse Pasar
Malam, die vorig jaar voor de 50e keer plaats vond. Dit is
een fragment uit hoofdstuk 3.

door Florine Koning

– zo vrij u erop te wijzen dat...’ leidde tot boze
reacties, juist van journalisten die het verschil tussen Indisch en Indonesisch wèl kenden. In de Pasarkrant van 1997 ging Stichting
Tong Tong zelfs uitleggen wat de Pasar wel en
wat de Pasar niet was, in het artikel ‘Pasar
Malam Besar voor beginners en gevorderden.’ Jaren achtereen zou dit artikel met veel
gestelde vragen in de festivaleditie van de
Pasarkrant verschijnen. Een van de vragen
provoceerde licht: ‘Ik heb dat programma
bekeken en vind het eigenlijk erg mooi en
uitgebreid eruit zien. Waarom lees ik hier zo
weinig over in mijn dagblad, en komen jullie
nooit op tv?’ Het antwoord, kort: ‘Dat begrijpen wij ook niet!’
Eind jaren ’90 ging Stichting Tong Tong de
Pasar Malam Besar vaker omschrijven als
‘Euraziatisch festival’ vanuit de gedachte

foto’s: siem boon

.. Diverse keren hadden Dick Slootweg en
later Siem Boon in de Pasarkrant lucht gegeven aan hun frustratie over de mediareceptie
van de Pasar Malam Besar. De kern van hun
kritiek was dat de Pasar Malam Besar nog te
veel in oude clichés werd beschreven en er
buiten Den Haag nauwelijks inhoudelijke
belangstelling bestond voor de culturele programma’s. Stichting Tong Tong vond dat
onderdelen van het culturele programma in
aanmerking kwamen voor voorbeschouwingen en recensies. Dat zou pas een teken zijn
dat de Pasar Malam Besar als Indisch cultureel festival werd geaccepteerd, meende zij.
In 1994 ging Stichting Tong Tong nadrukkelijk in haar persbericht schrijven dat de Pasar
Malam Besar geen Indonesisch festival was
maar een Indisch. Vooral de openingszin ‘wij
zijn – uit jarenlange ervaring wijs geworden

Reading van De paria van Glodok in het
Bibit-Theater
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Expositie Thuisvaart op de Pasar Malam Besar

dat deze definitie het mengaspect duidelijker zou maken. Ook lanceerde zij een
nieuwe omschrijving voor Den Haag: de
Indische hoofdstad van de wereld. Stichting
Tong Tong vond dit begrip beter aansluiten
op de grote vitaliteit van de Indische samenleving. ‘Weduwe van Indië’ had voor Stichting Tong Tong een veel te negatieve connotatie.
Dat de media weinig inhoudelijke aandacht
gaven aan de Pasar Malam Besar had ook te
maken met het Indische perspectief van
waaruit Stichting Tong Tong haar programma
samenstelde. Dat werd te meer duidelijk
toen in 1995 in Den Haag het nieuwe festival
Indië-Indonesië (de voorloper van Winternachten) werd georganiseerd, waarvoor
o.a. Ellen Derksen als adviseur optrad. In verschillende zalen in Den Haag en Scheve
ningen traden schrijvers, wetenschappers en
artiesten op die voor een deel óók in de thea
ters van de Pasar Malam Besar hadden
gestaan. Er was een expositie te zien en
boekhandel Van Stockum had er een stand;
er was dans uit Yogya en er waren wayang- en
gamelanvoorstellingen. Wat wel anders was,
waren de toneelvoorstellingen die tijdens het
festival in première gingen.
De aandacht van de landelijke pers voor het
nieuwe festival was overweldigend; de organisatie kon achteraf een knipselmap sturen
waarvan Stichting Tong Tong alleen maar kon
dromen. De hoofdsponsors de Volkskrant en
Vrij Nederland gaven het festival de meeste
aandacht, daarnaast schreven NRC Handels
blad, Trouw, Het Parool, het Algemeen Dagblad,
De Telegraaf, HP/De Tijd, VPRO Gids en andere
bladen uitgebreid vooraf, tussentijds en achteraf, maakten ze nieuwsberichten, interviews, achtergrondverhalen en recensies.
En niet alleen de media hadden hun enthousiasme getoond, ook de subsidiegevers
waren genereus geweest. Het budget van het
festival bedroeg ongeveer 800 duizend gulden. De belangrijkste financiers waren de
gemeente Den Haag, het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het
Fonds voor de Podiumkunsten en het Prins
Bernhard Fonds.
Waarin verschilde dit elfdaagse festival van
de eveneens elfdaagse Pasar Malam Besar en
waaruit kon die afwijkende mediareceptie
worden verklaard? Behalve in de afwezigheid
van een beurs en eetwijk school het verschil
hoofdzakelijk in het perspectief van waaruit
het Festival Indië-Indonesië geprogrammeerd werd. Dat was niet Indisch-centrisch,
het perspectief van Stichting Tong Tong,
maar hoofdzakelijk Hollands. Binnen dit perspectief werd met name ruimte gegeven aan
tegenstellingen: goed versus fout, Indonesië
versus Nederland. Dàt perspectief sprak de
media aan, wat duidelijk bleek uit de enorme
aandacht die zij de toneelproducties gaven.
In de voorstelling Linggadjati bijvoorbeeld
speelden vijf kamerleden de rollen van de
Nederlandse en Indonesische onderhandelaars bij de besprekingen over de onafhankelijkheid van Indonesië. ‘De Nederlandse regering en politieke elite moeten erkennen dat
hun koloniale politiek tussen 1945 en de
onafhankelijkheid van Indonesië eind 1949
achteraf bezien fout was en dat deserteurs
en dienstweigeraars het destijds bij het
rechte eind hadden.’ Aldus deed dagblad

Trouw verslag van de uitspraken die emeritus
hoogleraar H.W. Van der Dunk ter begeleiding
van het stuk deed.
Ook het toneelstuk Soekarno van Jan Blokker
werd geschreven vanuit de idee ‘nu eens te
laten zien wat de Indonesiërs hadden doorstaan’. Eveneens veel media-attentie trok het
stuk De witte bergen dat Graa Boomsma
schreef over de omstreden mensenrechtenactivist Poncke Princen. Die laatste had het
plan opgevat dit toneelstuk in Den Haag te
komen bekijken hetgeen de regering belette
door Princen, die Indonesiër was geworden,
een visum te weigeren. Die rel werd breed
uitgemeten in de pers.
Linggadjati, Soekarno en De witte bergen over
Poncke Princen, het waren vooral Hollandspolitieke onderwerpen. Natuurlijk waren
deze toneelstukken óók premières, dus
nieuwswaardig, maar de massaliteit waarmee de kranten de toneelstukken ontvingen,
suggereert een verband met de inhoud en
het perspectief. Stichting Tong Tong had
immers óók premières gehad, zoals de exposities Thuisvaart en Het verborgen verhaal.
Voor deze tentoonstellingen had de pers zeer
weinig belangstelling getoond terwijl de
inhoud nieuw en onthullend was. Soekarno
ging over politieke machinaties terwijl Het
verborgen verhaal individuen zonder macht
centraal zette.
Zoals in hoofdstuk IV wordt beschreven, zou
het eigen, on-Hollandse, decor waarbinnen
de Pasar Malam Besar culturele programma’s
aanbood, een beletsel blijken voor de acceptatie van die programma’s. Illustratief is het
optreden van tv-journalisten van de NCRV
die in 1992 de Pasar Malam Besar bezochten.
Achteraf bleek dat zij niet voor de tentoonstelling Thuisvaart kwamen maar algemene
beelden hadden gemaakt van saté-bakkers.
Deze beelden werden gemonteerd in een
item over de slechte kwaliteit van barbecuevlees in Nederland.
Voor Stichting Tong Tong was Festival IndiëIndonesië evenwel een eye-opener. Nu
maakte eens een àndere organisatie een programma over de Indische en Indonesische
cultuur en kon de stichting zien hoe dit werd
opgepikt. Het festival was ook een inspiratiebron want beweringen die daar waren gedaan
– dat de Nederlandse toneelliteratuur nauwelijks stukken bevatte over Indië – waren de
directe aanleiding voor Stichting Tong Tong
om het tegendeel aan te tonen. Historicus
Esther Tak, die net in dienst was gekomen bij
de stichting, was afgestudeerd op Europees
toneel en kleinkunst in Nederlands-Indië.
Een eerste onderzoek in de archieven leverde
veertig stukken op. In 1997 programmeerde
Stichting Tong Tong enkele toneelstukken in
de vorm van een reading: De paria van Glodok,
Tropenadel, Dolle Hans en Blank en bruin. Alle
stukken werd wetenschappelijk ingeleid. Zo
ontsloot een groep enthousiaste amateuracteurs weer een ander deel van de Indische
cultuurgeschiedenis.
De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische
onderneming, door Florine Koning, uitg.
Stichting Tong Tong, 280 blz., rijk geïllustreerd, in kleur. ISBN 978–90–78847–06–9.
Verschijnt 21 mei a.s. en is uiteraard verkrijgbaar op het Tong Tong Festival, maar ook via
iedere goede boekhandel.

recent gelezen

Anneloes Timmerije

OPGEMERKT
door de kenners
foto: serge ligtenberg

Indisch Anders is slechts bescheiden van
omvang en kan helaas geen uitputtend overzicht
bieden van alle titels die haar lezers mogelijk
zouden interesseren. Hoe te kiezen? Een aantal
eminente lezers van Indisch Anders is gevraagd
welke recent herlezen boeken zij bij hun mede
lezers onder de aandacht zouden willen brengen.

Anneloes Timmerije tijdens een Tong Tong Leeskring op het Tong Tong Festival van 2007

F. Springer signerend in de stand van Stichting Tong Tong na zijn enige openbare optreden van 2007: op het
Tong Tong Festival

.. Uit de boeken die ik recentelijk las/herlas heb ik voor Indisch Anders drie geselecteerd die liefhebbers van geschiedenis en
literatuur naar mijn bescheiden mening niet
ongelezen mogen laten.
J.P. Graaf van Limburg Stirum, tegendraads
landvoogd en diplomaat, door Bob de Graaff
en Elsbeth Locher-Scholten (Waanders Uitgeverij, 2007). Een ‘geleerde’ biografie die toch
prettig wegleest, dat vind je niet elke dag.
Voor ons van Indisch Anders zijn natuurlijk
vooral de jaren dat ‘John’ van Limburg Stirum
G.G. was van Nederlands–Indië interessant:
1916–1921. Zijn wapenspreuk was ‘Je marche
droit’, hier vrij vertaald: ‘ik zeg altijd waar het
op staat’. De biografie maakt duidelijk dat hij
aldus menige ministers en diplomatieke
tegenspelers met de oren liet klapperen.
Het Laatste Uur, door Albert van der Hoogte
(Uitgeverij Contact, eerste druk 1953). Een kro
niek uit het na-oorlogse Indonesië, luidt de
ondertitel. Dit is een meeslepend menselijk
document dat ieder die daar overzee de

jaren 1945–1950 bewust heeft meegemaakt,
zal aangrijpen. Misschien is de stijl wat verouderd, maar de schrijver ving de machteloosheid, angst, bitterheid, weemoed en ontluistering, die de nadagen van de kolonie
tekenden, in een onvergetelijk tijdsbeeld. Het
boek verdient een onmiddellijke heruitgave.
Adonis, Bel-Ami, door Guy de Maupassant
(Athenaeum–Polak & Van Gennep, 2004). Dit
is de mooie, eigentijdse vertaling door Hans
van Cuijlenburg van een van de beroemdste
Franse romans uit de 19e eeuw. Als 15-jarig
knaapje, vers uit ‘Indië’ gerepatrieerd, ontdekte ik dat meesterwerk op de Haagse
boekenmarkt. Het kostte twee kwartjes. Speciaal punt van aandacht: Maupassants cynische visie anno 1885 op de zacht gezegd
dubieuze relaties tussen politiek en journa
listiek klinkt ons ook vandaag actueel in de
oren. Als levenslange ‘fan’ van Maupassant
kon ik de verleiding niet weerstaan om aan
het ‘chef-d’oeuvre’ van de Meester als
‘nawoord’ een bescheiden eerbetoon vast te
plakken.

genieten. Dus: dag vrij nemen, telefoon uitschakelen, en lezen, lezen.
De Afghaans-Franse auteur Atiq Rahimi
(Kabul, 1962) is eveneens cineast, en dat is te
lezen. In Syngué sabour - Pierre de patience
(P.O.L., 2008), dat vorig jaar de Prix Goncourt
won, is hij vaak dermate zuinig met taal dat
je wel móét verbeelden. Dat werkt betoverend voor wie ijlheid kan waarderen.
Rahimi vertelt met zijn filmerspen het verhaal van een vrouw die waakt over haar
gewonde, in coma geraakte man. Plaats van
handeling: een kale kamer. De buitenwereld:
oorlogsgebied. De vrouw bidt, waakt en
wacht. Tot haar man weer bijkomt. Ondertussen blikt ze terug op haar leven en vertelt
hem dingen die geen enkele Afghaanse
vrouw haar man kan vertellen. Ze praat tegen
hem als tegen een syngué sabour, een geduldsteen waaraan je ellende en geheimen kunt
toevertrouwen.
Rahimi’s vierde roman telt slechts honderdvijftig pagina’s, maar dendert nog dagen
door.

foto: elena seibert

foto: arenda oomen

F. Springer

.. Unaccustomed Earth (Random House,
2008) van Jhumpa Lahiri las ik op kousenvoeten, en met ingehouden adem – bang dat het
te mooi was om waar te zijn. Achteraf gezien
nergens voor nodig, want bijna elk verhaal in
deze bundel overtreft het vorige.
Jhumpa Lahiri (1967) werd geboren in Londen
uit Indiase (Bengalese) ouders, en groeide op
in de Verenigde Staten. Ze schrijft over de
geschiedenis van haar familie, ver weg van
het land van herkomst, en raakt daarmee alle
thema’s die de levens van migranten en hun
kinderen bezoeken. Streelt ze, want dat is wat
zo opvalt in haar stijl en benadering. Ontworteling, heimwee, eenzaamheid, vervreemding
en schaamte zijn verweven met het lot van
Lahiri’s personages, maar voeren nergens het
hoogste woord. In glasheldere zinnen zonder
opsmuk vertelt de auteur bijna achteloos, als
een toevallige toeschouwer, hoe een dochter
haar moeder verliefd ziet worden, of opent de
gedachten van een vader en een dochter die
elk een geheim koesteren voor elkaar. Het zijn
de knappe perspectiefwisselingen die ons
verder en verder de verhalen in trekken. Ze
zijn niet gekunsteld, niet uit op effectbejag
– Lahiri heeft dat niet nodig om de spanning
erin te houden.
Haar stijl en vertelkunst doen het goed in het
korte verhaal. Ze duwt haar lezers meteen in
het diepe, blijft trekken tot zij kopje onder
gaan, laat precies op tijd weer los. En dat
alles met natuurlijke gratie. Je wilt niet
anders dan mee gaan, en ontdekt pas
gaandeweg dat het strelen snijdt. Haar
debuut, de verhalenbundel Interpreter of
Maladies (1999) werd gehonoreerd met de
Pulitzer Prize. Met Unaccustomed Earth, bij
Meulenhoff verschenen als Vreemd land, won
ze vorig jaar de deftige Amerikaanse Frank
O’Connor Award. De jury vond een shortlist
overbodig, aangezien geen enkele inzending
kon tippen aan Lahiri’s boek, en ging meteen
over tot de prijsuitreiking. Dat is nog eens
winnen.
De mooiste verhalen van de bundel, gevat in
een trilogie over Hema en Kaushik, staan aan
het eind. Tegen die tijd heeft de auteur ons
geschoold in haar wereld en zo betoverd dat
er geen belemmeringen meer zijn voor het

Jhumpa Lahiri
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project “Afscheid van Indië” door het Nationaal Archief. De interviews worden afgewisseld door korte beschrijvingen van historische gebeurtenissen. Het niveau daarvan is
wisselend, maar veel wordt goed gemaakt
door de bijzondere foto’s en reproducties van
documenten.

foto: henriette guest

Herman Bussemaker

Herman Bussemaker (2e v. r.) nadat hij een les heeft gegeven in De Indische School, napratend in de stand

Een niet zo evenwichtig beeld van de ontwikkeling van de Indische cultuur in het Nederland van na de oorlog biedt het boek van
Lizzy van Leeuwen: Ons Indisch Erfgoed; Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit (Bert
Bakker, 2008). Het is een zeer leesbaar boek.
Helaas is de auteur vrijwel alleen afgegaan
op geschreven bronnen van soms twijfelachtig waarheidsgehalte. Enkele interviews met
hoofdrolspelers had het boek beduidend
genuanceerder gemaakt. Jammer, een
gemiste kans.

van Stichting Tong Tong naast het Bibit-Theater

genoten in Indonesië (Orange House, 2009).
Het vlot geschreven en goed leesbare boek
geeft de levensverhalen van acht door haar
geïnterviewde Warga Negara’s, afgewisseld
met korte hoofdstukken over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië, die deze
verhalen in historisch perspectief plaatsen.
Duidelijk komt naar voren de sterke band, die
deze mensen nog hebben met het moederland, dat hen toch liet vallen. Hun levensverhalen zijn inspirerend. Het boek is te bestellen bij de Stichting Halin in Den Haag.

.. We mogen gelukkig constateren, dat de
laatste jaren het koloniale verleden veel aandacht heeft gekregen. Het lezen van alle de
laatste tijd verschenen publicaties is inmiddels dagwerk geworden.
Zelf werd ik getroffen door het boek van Vilan
van de Loo: Familie gebleven; Hulp aan Land-

Van een andere aard zijn de interviews van
een aantal betrokkenen bij historische
gebeurtenissen welke betrekking hebben op
de roerige periode 1941 – 1949 in NederlandsIndië in Verhalen in documenten; Over het
afscheid van Indië 1940–1950 (Moesson,
2008), door Mark Loderichs e.a. Deze publicatie verscheen bij de afsluiting van het

foto: serge ligtenberg

Vilan van de Loo

Vilan van de Loo tijdens een van haar Eerste
Generatie Shows in het Bibit-Theater
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.. Elk voorjaar, wanneer weet ik niet precies, komt het Vrouwenkorps knil op Bronbeek bijeen. De rijen dunnen uit, want zelfs
knilva’s, zoals ik ze voor mezelf noem, zijn
sterfelijk.
Dankzij Het Vrouwenkorps-knil (Dutch University Press, 2004), het fascinerende boek
van Sophia Kruyswijk-van Thiel, leerde ik
hen kennen. Meteen wilde ik met terugwerkende kracht ook dienst nemen. Een flatteus
uniform, kloeke stappers en voor Koningin
en Moederland strijden. Dat is een nuttig
leven. Maar men was ervan overtuigd dat
aangezien een vrouw niet in staat was een
muis te doden, er aan het front niets van
haar te verwachten viel. Daarom mochten ze
er niet heen, wat een historische domheid is
geweest. Desalniettemin begreep ik via de
knilva’s weer iets meer van het knil. Vrouwen kijken toch anders naar de wereld. Gingen ze maar in grote getale hun herinneringen opschrijven. Dwingen kun je ze niet.

Hoe je een gedegen wetenschappelijk-historisch boek schrijft, toont Katharine McGregor
in haar boek History in Uniform: Military
Ideology and the Construction of Indonesia’s
Past (University of Singapore, 2007). Het
boek verklaart hoe het generaalsregime van
Suharto erin slaagde, de geschiedschrijving
over Indonesië te monopoliseren. Veel aandacht is er voor de rol van de militaire musea
daarin. Een aanrader, ook voor de argeloze
toerist, die deze musea bezoekt.
Ook een aanrader is het boek van Rita Young
en Zwaan de Vries: Oorlog en overleven buiten
Japanse kampen: drie generaties vertellen...
(Uitgeverij Flanor, 2008). Over de geschiedenis van de Nederlanders op Java, die niet in
Japanse kampen werden geïnterneerd (de
meerderheid) is vrijwel niets bekend, en nog
minder gepubliceerd. Dit boek vult dat gat.
Het beschrijft de historie van de werkgroep
bkk (Buitenkampkinderen), die later opging
in de vereniging kjbb ’45–’49. Middels interviews met een aantal leden van de werkgroep

Gelukkig zijn er enkele knil-dochters, die
wel schreven.
Lin Scholte (1921–1997) schreef over de
tangsi, waar zij geboren werd. Haar moeder
Djemini woonde er, evenals haar tantes Soe
en Koetis, en haar vader: knil-man Piet
Scholte. Ik had de eer om de dochter van Lin
Scholte te ontmoeten. Asta vertelde me veel
over haar bijzondere familie en ze liet me
foto’s zien. Een deel daarvan staat in de Verzamelde romans en verhalen van Lin Scholte
(Stichting Tong Tong) die vorig jaar verscheen. Daar zitten ook vier romans in: Anak
Kompenie, (1965), Bibi Koetis voor altijd
(1974), Takdiran en andere verhalen (1977) en
een teruggevonden verhaal: Fientje de
Feniks. In deze romans gaat het niet over
grote heldendaden, maar over het kleine
leven van alledag. Wassen. Eten. Slapen.
Ruzie. Verzoening. En de liefde van een
groeiend gezin, dat elkaar vast probeert
vast te houden door bezetting en Bersiap
heen. Dat was de grote kracht van Lin: een
levenswijze van vroeger oproepen, het leven
in de kazernes.

wordt duidelijk gemaakt, wat de leefomstandigheden buiten de kampen waren. Maar ook
hun kinderen, de tweede en zelfs de derde
generatie, komen aan het woord. Het boek is
rijkelijk geïllustreerd. Zeer aanbevolen.
Alhoewel al wat ouder, heeft de NIOD-publicatie: Van Indië tot Indonesië, onder redactie
van Els Bogaerts en Remco Raben (Boom,
2007), te weinig de aandacht ontvangen die
zij verdient. Het betreft hier de resultaten
van het Breed Historisch Onderzoek dat op
verzoek van het Indisch Platform als onderdeel van Het Gebaar tussen 2002 en 2007
door het niod is uitgevoerd. Een aantal
onderzoekers beschrijft daarin hun bevindingen betreffende onderwerpen als het
structurele geweld binnen de Indonesische
maatschappij, de evolutie van de steden, de
arbeidsverhoudingen, de economische
dekolonisatie. Het zijn in feite samenvattingen van de te verschijnen of verschenen
wetenschappelijke publicaties. Voor de Indische gemeenschap springen daarbij uit de
hoofdstukken over Backpay en Roof en Oorlogsschade door respectievelijk dr. H.Meijer
en dr. P. Keppy. Het hoofdstuk over de back
pay is ronduit onthutsend. Keppy contrasteert bij roof en oorlogsschade de maatregelen van de Amerikaanse regering voor haar
onderdanen in de Filippijnen met die van de
Nederlandse regering. Nederland komt daar
niet zo goed van af.
Enkele maanden geleden verscheen een facsimile-uitgave van Scheepspraet: reisgids
voor Nederlandse Militairen die gedurende de
politionele acties naar Nederlands-Indië
voeren (Elsevier, 2009), het boekje dat aan
elke militair werd uitgereikt bij inscheping
naar Nederlands-Indië. De tekst is van Piet
Bakker, de illustraties van Eppo Doeve, en het
werd tussen 1947-1949 uitgegeven door de
Legervoorlichtingsdienst. Het is zonder meer
een collector’s item.

Dat doet Wies van Groningen ook in haar
fotoboek Mijn vader zat ook bij het knil
(eigen uitgave, ISBN 90–809395–1–X, 2005).
Ze laat het leven van haar vader zien. De foto
van de jonge Barend, te midden van zijn
Hollandse familie. Hij is klaar om naar Indië
te gaan. Degene die hem het meest zal leren,
ontmoet hij later: de Molukse Clara Hukom.
Op de foto’s is te zien dat zijn sterke kaaklijn
dan verzacht. Elk heeft een eigen leven in
het KNIL, zeker in het kampement op Blan
kedjerèn, de militaire buitenpost op
Sumatra. Clara is trots. Barend moet gehoorzamen aan reglementen. Ze redden het,
door hun sterke liefde voor elkaar. Eigenlijk
is het boek van Wies een love story, maar dat
staat nergens.
Deze twee dochters laten ons toe in hun
leven. Dat werd beheerst door het knil, zonder dat ze zelf dienst mochten nemen. Ze
waren dochter, echtgenote, tante, zuster en
moeder. Maar nooit soldaat. Die keus had ik
ze gegund, gewoon, uit eerlijkheid. En stiekem denk ik, dat er dan heel wat meer Willems-Ordes waren uitgegeven. Of werden
dat dan Wilhelmina-Ordes?

Remco Raben

Remco Raben (rechts) interviewt Peter Keppy in het Bibit-Theater over Keppy’s Sporen van vernieling

.. Waarom toch al die bewondering voor
Soekarno? Natuurlijk, wie raakt er niet onder
de indruk van het idealisme, de heroïek en de
charmes van Indonesië’s eerste president?
Toch: hoe langer je naar hem kijkt, hoe meer
vlekken zijn blazoen vertoont: de besluiteloosheid op cruciale politieke momenten, de
chaos van zijn late regeringsjaren, en dat
voortdurende gedoe met vrouwen. Maar de
status van een held bestaat juist in weerwil
van, of zelfs dankzij zijn zwakke kanten. Voor
veel Indonesiërs is Soekarno de vader des
vaderlands, een icoon. Voor een generatie
intellectuelen is Soekarno zelfs meer dan
dat: de bezieling van de natie.
Tot het einde van zijn leven heeft Pramoedya
Ananta Toer zijn bewondering voor Soekarno
behouden en gekoesterd. Dat is opmerkelijk,
omdat Soekarno hem in 1960 een jaar heeft
gevangengezet vanwege zijn kritiek op de discriminatie van Chinese Indonesiërs. Recent
verschenen enkele boeken van en over de
grote schrijver. De journalisten Andre Vltchek
en Rossie Indira spraken niet lang voor zijn
dood uitgebreid met Pramoedya en publiceer-

den de gesprekken in Exile (Haymarket Books,
2006). Het laat de schrijver zien zoals we hem
kennen uit de jaren na zijn vrijlating: getraumatiseerd door zijn jarenlange gevangenschap onder Suharto en verbanning, verbitterd over het lot van Indonesië en teleurgesteld
in de ontidealiseerde medemens.
Kleiner en aangrijpender zijn de herinneringen
van Pramoedya’s jongere broer Koesalah Soebagyo Toer, die in zijn boek Pramoedya Ananta
Toer dari dekat sekali (KPG, Jakarta 2006)
inderdaad heel dichtbij komt. Als een Eckermann heeft hij de dialogen met zijn broer
opgetekend na diens vrijlating in 1979, gelardeerd met eigen herinneringen uit vroeger
jaren. In een mooie, bondige en levendige stijl
verhaalt Koesalah van de contrasten en wrijvingen tussen de kleine en geïsoleerde wereld
waar Pramoedya in leefde, van familie, sigaretten en het nachtelijk plassen, en de grote
wereld van de eindeloze stroom uitnodigingen
uit het buitenland en de miskenning in eigen
land. Het laat zien hoe kwetsbaar, ontgoocheld en dwars Pramoedya in zijn laatste jaren
was, maar ook hoe hij zijn geloof uit vroege

(advertentie)
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jaren had geconserveerd. Op een vraag van
Koesalah hoe hij over Soekarno dacht, antwoordde hij dan ook beslist: “O, belum ada
tandingannya!” Soekarno had geen gelijke.
Indonesië is een land van essayisten, veel
meer dan van romanciers. Zelfs Pramoedya’s
romans zijn niet zelden wat houterig en
gekunsteld. Maar Indonesië heeft een aantal
grote journalisten en essayisten voortgebracht. Waarom dat zo is, mag joost weten.
Hoe dan ook, schrijvers als Ong Hok Ham,
Goenawan Mohamad, Ajip Rosidi en Rosihan
Anwar worden gekenmerkt door een messcherpe stijl en een brede blik. Van de laatste
verscheen enige jaren geleden de bundel
Sejarah kecil; Petite histoire Indonesia (Buku
Kompas, 2004). Rosihan Anwar, 87 jaar
inmiddels, begon zijn loopbaan, net als
P ramoedya, onder de Japanners en hij
groeide uit tot een van de groten van de
Indonesische journalistiek. Net als Pramoedya werd hij door de Nederlanders gevangengezet – een toen geconfisqueerd album
met jeugdfoto’s ligt nog in een Haags archief
– en net als Pramoedya werden zijn opinies
niet altijd op prijs gesteld door de zittende
macht – al is hij er nooit voor vastgezet.
Het bijzondere aan Sejarah kecil is dat Rosihan voortdurend afwijkende perspectieven
zoekt. Een mooi voorbeeld is zijn relaas van

de stranding van Duitse gevangenen op Nias
in januari 1942. Zij werden in de begindagen
van de oorlog tegen Japan door de Nederlanders gedeporteerd, maar het schip werd door
een Japanse torpedo getroffen. De Duitsers
aan boord werden aan hun lot overgelaten.
De meesten verdronken, maar enkele tientallen wisten het eiland Nias te bereiken; ze
grepen er de macht en wisten het uit te houden tot de komst van het Japanse leger in
april 1942. Rosihan brengt een Indonesische
geschiedenis die is bevolkt door mensen van
heel verscheiden afkomst en lotsbestemming: Javaanse regenten, Indonesische presidenten, Nederlandse geïnterneerden en
Indische schrijvers als Tjalie Robinson en
Willem Walraven maken deel uit van zijn
Indonesische geschiedenis. We zijn allen
bannelingen, lijkt hij te zeggen. In deze
kleine geschiedenis is er dan ook plaats voor
Soekarno. In een stuk bezoekt Rosihan het
ballingsoord van Soekarno in Bengkulu van
1938 tot 1942. Hij geeft er Javaanse les aan
een planter, die hem twee teckels schenkt:
Tuktuk Een en Tuktuk Twee. Soekarno bezat
de grootste bibliotheek van de stad, waaruit
hij boeken leende aan de zoon van de resident. Toen deze vroeg waarom Soekarno zo
studieus was, antwoordde hij: “Omdat ik
insya Allah president van dit land word.”

Pramoedya Ananta Toer (links) met de Sumatraanse dichter en essayist Sitor Situmorang. Scène uit de film
Van Indië tot Indonesië – het leven van Sitor Situmorang, die donderdagavond 21 mei op het Tong Tong Festival
vertoond wordt, ingeleid door de maker John Albert Jansen

Eerste Generatie Show
Bijzondere gasten uit de eerste generatie
Indische Nederlanders betreden het
podium in het Bibit-Theater waar gastvrouw Vilan van de Loo hen interviewt.
Hannie Kleinbos (78) schreef het boek
Naast het gelijk over haar verleden als
Indisch kind van een NSB-vader. Ze
beschrijft haar jeugd in Indië en waarom
haar vader daar lid werd van de NSB. Het
is een beladen onderwerp, waarover
Hannie Kleinbos nooit eerder openlijk
sprak (maandagmiddag 1 juni).
De tweede gast is Eduardo (88). Deze exKNIL’er heeft een enerverend verleden,
maar heeft ook in het heden nog een
druk schema als evangelist en als zanger
van evergreens, country en gospels. In

het Bibit-Theater vertelt hij over zijn bijzondere leven (maandagmiddag 25
mei).
Ook Leo van Maarseveen is een druk
bezet man. Hij heeft inmiddels de leeftijd van 84 jaar bereikt, maar demonstreert nog altijd vol overtuiging met de
Stichting Japanse Ereschulden (JES). Deze
zomer verschijnt zijn boek Pukul Terus.
Tijdens de Eerste Generatie Show vertelt
Leo van Maarseveen over zijn levensboek
en over het belang van ‘blijven vechten’
(donderdagmiddag 28 mei).
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tong tong festival
Dalang Ki Ledjar Soebroto

Wayang revolusi live

.. De beroemde dalang en poppenmaker Ki
Ledjar Subroto komt evenals vorig jaar over
uit Yogykarta voor wajangvoorstellingen en
workshops. De dalang speelt zowel wajang
kantjil als ‘wayang revolusi’.
De poppenspeler mag zichzelf de heruitvinder van de wajang kantjil noemen; deze oude
vorm van schaduwtheater met dierfiguren
werd niet meer beoefend in Indonesië tot
Ledjar het spel oppakte. Hij ontwierp zelf
nieuwe poppen en begon het poppenspel. De
dalang uit Midden-Java hoopt dat Indonesische jongeren weer meer wajang gaan spelen
en kijken. De wajang kantjil is vier keer in het
Bibit-Theater te zien.

Ledjar geeft ook voorstellingen ‘wayang
revolusi’. Dit schaduwpoppenspel vindt zijn
oorsprong in 1947, tijdens de revolutie.
Wajang was een goed propagandamiddel om
de revolutionaire boodschap te verkondigen,
in een tijd dat er nauwelijks radio of televisie
was. De hoofdrolspelers zijn bekende figuren
uit die strijd: de Nederlandse generaal Spoor
en de Indonesische vrijheidsstrijder Soekarno. De wayang revolusi is vier keer in het
Bintang-Theater te zien, begeleid door live
gamelanmuziek van ensemble Widosari.
Ledjar neemt ook zijn kleinzoon mee, Ananto
Wicaksono. Ook deze vernieuwt het wajangspel. Hoewel hij nog aan het begin van zijn
artistieke carrière staat, won hij onlangs een
eerste prijs voor een film waarin hij moderne
animaties maakt met wajangfiguren. Deze
zogenaamde ‘wayang animasi’ is tweemaal
in het Bintang-Theater te zien.
Ledjar en Ananto geven ook diverse workshops in de Bengkel; in het Bibit-Theater
geven Nederlandse deskundigen lezingen
over wajang.
In Museum Bronbeek te Arnhem is t/m 27
december 2009 een expositie te zien, die
gewijd is aan de Wayang-Revolusi-poppen
van Ledjar.

reportage
Volgens de journalisten van toen en de inwoners van nu

De Peniwen

affaire
19 februari 1949
Nieuwe informatie over de Nederlandse massa-executie van
1947 in Rawagede zorgde afgelopen herfst voor hernieuwde
aandacht voor Nederlandse oorlogsmisdaden. Rawagede is
niet de enige beschuldiging van oorlogsmisdaden aan
Nederlands adres tijdens de politionele acties. In 1949
haalde ook de Peniwen-affaire de voorpagina’s van alle
grote kranten. In het dorp Peniwen waren Javaanse medewerkers van een Rode Kruis ziekenhuis doodgeschoten door
Nederlandse soldaten. Tot op de dag van vandaag wordt
het verhaal over de Peniwen-affaire verteld onder de huidige
inwoners van Peniwen. Een monument in het midden van
het dorp herinnert aan de affaire. De slachtoffers worden
herdacht als helden van de onafhankelijkheid.
door Sanne Ravensbergen

Vr 19 + za 20 juni 2009

DEWARUCI Wayang Rai Wong

voorstelling uit Indonesië door
poppenspeler Ki Enthus Susmono &
acht ster gamelan spelers en zangers
o.l.v. componist A. Dedek Wahyudi
Sutrisna

EXCLUSIEF IN NEDERLAND!
Aanvang 20.30 u | entree € 25,-

TENTOONSTELLING WAYANG SUPERSTAR

de theaterwereld van Ki Enthus Susmono
nog t/m 28 juni 2009 in Tropenmuseum
Amsterdam. Info www.tropenmuseum.nl
Tropentheater | Tickets: 020 – 5688500 | www.tropentheater.nl
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Her inne ring

.. Het is 23 mei 2008. Ik zit al een tijdje zwetend onder een afdakje als Philipianto (24)
komt aanrijden op zijn brommer. Hij stapt af
en overhandigt een herdenkingsboek. Keurig
uitgetypt in een aantal hoofdstukken staat
alles nauwkeurig beschreven. ‘They came
into Panti Husada Hospital and damaged it,
even murdered the members of the Youth
Red Cross who was in charge at that hospital
(...) The next day they went westward and
murdered five Peniwen peoples. (...) Not only
slaughtering and killing, the Dutch violated
[raped women].’
Peniwen is een kleine desa. Het dorp ligt een
uur rijden ten zuidwesten van Malang en is
een oase van rust. Er wonen 3.500 mensen,
vijfhonderd meer dan zestig jaar geleden. De
jongeren dromen allemaal van een baan in de
stad, maar dat is niet gemakkelijk. Niet zonder trots vertelt Philipianto dat het hem wel
is gelukt. Vijf dagen in de week werkt hij bij
de Pizza Hut in Malang. Zijn ogen lichten op
als ik vertel dat we de Pizza Hut ook in Nederland hebben. “Ja, het is internationaal.”
Dan neemt hij ons mee naar het midden van
het dorp waar een groot monument staat.
‘19 februari 1949 Peniwen-affaire’ staat erop.

Het monument heeft vier schilderingen op
de zijkanten van een fusillade en bovenop
staat een standbeeld van een gewonde RodeKruis-medewerker en een militair. Voor het
monument zijn de graven te vinden van de
slachtoffers. Ik verbaas mij over de grootte
van het monument en over de details in het
herdenkingsboek. De Peniwen-affaire van
bijna zestig jaar geleden is in Peniwen zelf
nog springlevend.
Tijdens een rondgang door het dorp kunnen
we geen mensen vinden, die de Peniwenaffaire zelf hebben meegemaakt, maar de
vader van Philipianto, sinds vier jaar de dominee van het dorp, vertelt wat hij van zijn
vader heeft gehoord. “De mensen die in het
ziekenhuis aanwezig waren werden met de
handen op de rug gebonden naar buiten
gebracht en doodgeschoten. De kerkenraad
schreef een brief naar de World Church Coun
cil en die stuurden drie afgevaardigden. Zij
maakten een resolutie, opdat de Nederlanders de oorlog zouden stoppen.”
De dominee is niet de enige die spreekt over
de Peniwen-affaire als aanleiding van het
einde van de oorlog. Ik word uitgenodigd in
het huis van Ibu Yanti (43), die de tafel met-

een volzet met rijstkoekjes, cake en pinda’s.
Ze vertelt wat zij weet. “Ons dorp had besloten de Indonesische soldaten te steunen. Er
waren meer huizen in Peniwen waar soldaten
zich schuilhielden, maar dit huis was de centrale plaats.” Ibu Yanti wijst naar de woonkamer: “Onder de grond lagen de wapens.” Ik
laat aan Ibu Yanti de stapel krantenartikelen
zien die ik in Nederland heb gevonden over
de Peniwen-affaire. Ze laat ze niet meer los,
ook al kan ze er geen woord van lezen.
O p d e vo o rpag i na

De Peniwen-affaire kwam in 1949 terecht op
de voorpagina in Nederland. Zendingspredikant Hildering uit Soerabaja was de klokkenluider. Hij schreef al eerder over oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse soldaten
in het tijdschrift De Waagschaal en dit werd
hem niet in dank afgenomen door het predikantenconvent in Soerabaja. “De wind van
voren dat ik het gewaagd had zoiets te durven schrijven”, herinnert Hildering zich in
1969 in het tv-programma Achter het Nieuws.
Hij laat zich echter niet tegenhouden. Zo ook
niet als hij een jaar later in 1949 een rapport
ontvangt over ‘het drama van Peniwen’.
Het is 23 maart 1949. De lezers van het Vrije
Volk worden geconfronteerd met gruwelijk
nieuws. Groot op de voorpagina staat:
“Slachting op Oost-Java bij zuiveringsactie.
Tragedie in Peniwen’s kraamkliniek.” De
krant vindt dat het bericht “schreeuwt om

een onderzoek”. Het Parool is ook geschokt
en zet het persbericht niet eens meer tussen
aanhalingstekens. De feiten, want dat zijn
het daardoor geworden, spreken voor zich.
“Een Nederlandse troepenafdeling is bij een
zuiveringsactie op Oost-Java de polikliniek
en kraamverpleging van de protestantse
gemeente Peniwen binnengedrongen.”
Trouw gelooft er echter weinig van. Ze nemen
het persbericht over, maar schrijven eronder:
“In Den Haag heeft het bevreemding gewekt
dat het genoemde persbureau dit bericht,
dat een blaam werpt op het Nederlandse
leger in Indonesië, wereldkundig heeft
gemaakt zonder de officiële instanties te
vragen of de inhoud ervan bekend of juist is.”
De NRC is ook niet overtuigd en de Volkskrant
zet vraagtekens achter de gebeurtenis met
de titel “Wreedheden door Nederlandse troepen?”.
De verzuiling van het Nederlandse krantenbestel is van grote invloed op het verhaal dat
de lezer voorgeschoteld kregen over de
Peniwen-affaire. In een verzuilde samenleving was trouw aan de politiek een groot
goed. Kranten volgden de lijn van de politieke partij waaraan zij verbonden waren.
Toen in 1949 de weerstand tegen het geweld
in Indonesië onder partijaanhangers van de
PvdA groter werd, werd de PvdA en daarmee
ook het Vrije Volk fanatieker met het aan de
kaak stellen van misstanden. De Volkskrant
daarentegen was over dit onderwerp extra

voorzichtig, omdat hun KVP in de regering
zat en groot voorstander was van het voortzetten van de oorlog.
Ge brek a a n zelf r es pect

Ook de lezers van de Nederlands-Indische
kranten kregen eind maart 1949 het nieuws
over de Peniwen-affaire onder ogen. De toon
van de berichtgeving in de Nederlands-Indische kranten over Nederlandse oorlogsmisdaden is emotioneel. Uit de artikelen is af te
lezen dat het hier ging om een onderwerp
dichtbij huis in een periode, waarin de toekomst van de Europese gemeenschap erg
onzeker was. Dit kwam tot uiting in ongeloof
over het persbericht en het gebruik van
krachtige termen.
Als Nederlandse kranten kritisch schreven
over geweld door Nederlandse soldaten, dan
zag de Nederlands-Indische krant de Vrije
Pers dit bijna als landverraad: “…natuurlijk
geen woord over de moorden op planters,
over de vermiste Nederlandse soldaten, over
de massagraven van kinderen en vrouwen
die overal in Indonesië zijn gevonden. Wij
walgen van dit soort journalistiek (…) een
ontstellend gebrek aan zelfrespect.”
In het geval van de Peniwen-affaire is het
wantrouwen over de betrouwbaarheid van
de klacht van dominee Hildering opvallend.
Het Dagblad uit Batavia schrijft: “Wij willen
zeker niet ontkennen dat de Nederlandse
soldaten niet allen zachtzinnige mensen zijn

(..) maar het wil er bij ons niet in dat zij tot
die dingen in staat zijn.” En De Vrije Pers vindt
dat “deze daden [van het Nederlandse leger]
wegvallen tegen de duizenden daden van
onnoemelijke wreedheid en zinloze terreur
die in de laatste jaren zijn begaan door hen,
die zich strijders van de vrijheid noemen.”
Zo werd het verhaal van de Peniwen-affaire
in 1949 beïnvloed door de standpunten van
de vertellers. De zendingspredikant, het verzuilde krantenbestel in Nederland en de in
het nauw gedreven Nederlands-Indische
pers. Allemaal hadden zij een eigen waarheid. Na een paar maanden ophef in de pers,
na Kamervragen en na een militair onderzoek zonder duidelijke conclusie raakte het
voorval echter in de vergetelheid.
Nu koesteren alleen de inwoners van Peniwen het verhaal nog. Tot op de dag van vandaag vertellen zij over hun aandeel in de
onafhankelijkheid van Indonesië. In het herdenkingsboek lees ik: ‘Young generation is
the rising generation, that are suppose to
heritate the yield of the old’s struggle. The
independence which we have at this time is
the result of their struggle, of which our gravely heroes never gave up.’ Het geheugen van
de oude generatie is de geschiedenis geworden van de nieuwe generatie. Die geschiedenis is gekleurd, vervormd en in een bepaalde
richting gestuurd. Maar het is en blijft hun
geschiedenis.

Verder lezen, verder luisteren

Het monument in Peniwen

De Indische School biedt dit jaar een les
aan die geheel gewijd is aan de politionele
acties, onder de titel: ‘Politionele acties,
niets meer of minder dan gewoon oorlog’
(zondag 24 mei, 19.00 uur). De docent is
drs Martin Elands (1967); hij studeerde
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Utrecht (1986-1992) met als specialisatie
Internationale Betrekkingen. Na zijn militaire diensttijd bij de Sectie Militaire
Geschiedenis (SMG) van de Koninklijke
Landmacht (1992–1993) is hij bij de SMG
werkzaam gebleven als wetenschappelijk
medewerker. Zijn specialisaties zijn
Nederlands-Indië (1942–1950), Nederlands
Nieuw-Guinea (1950–1962), Korea (1950–
1954) en het Nederlands veteranenbeleid.
Vrijdagavond 29 mei geven Stef Scagliola,
Annegriet Wietsma en Jean Hellwig een
presentatie van het project ‘Oorlogs
liefdekind’ onder de titel ‘Tuan Papa, soldatenvaders en soldatenkinderen’. Het
onderzoeksproject ‘Oorlogsliefdekind’
reconstrueert de liefde ten tijde van oorlog. Tussen 1945 en 1949 werden 150.000
Nederlandse militairen naar Indië gezonden. De onderzoekers schatten dat hier
een paar duizend oorlogsliefdekinderen
uit voort zijn gekomen. In het Bibit-
Theater komt een van deze kinderen aan
het woord. Militair historica Stef
Scagliola maakte indruk met haar proefschrift Last van de oorlog; De Nederlandse

oorlogsmisdaden in Indonesië en hun ver
werking (2002, uitgeverij Balans). Van
Annegriet Wietma ging in 2006 in het
Bibit-Theater de documentaire De dans
van de Paradijsvogel in première, het ontroerende verhaal van een verboden liefde
tussen een Nederlandse pater en een
Papoeameisje in Nieuw-Guinea. Van Jean
Hellwig vertoonden wij al diverse documentaires tijdens het festival, vnl. over
muziek en dans in West-Java.
Wie meer wil weten over wat er aan de
politionele acties vooraf ging, kan op
donderdagmiddag 28 mei in De Indische
School een geschiedenisles volgen van
dr. Herman Bussemaker: ‘Na de oorlog:
van bersiap tot Linggadjati, 1945–1946’.
Vlak na de capitulatie van Japan op 15
augustus 1945 was de Indonesische vrijheidsstrijd zeer gewelddadig. De gebeurtenissen tijdens deze periode, bekend als
Bersiap, zijn complex, o.a. doordat er vier
onafhankelijke grootheden in het spel
waren, die verbonden waren met elkaar,
maar ook van elkaar verschilden: Indonesiërs en Japanners aan de ene kant, en
Nederlanders en Britten aan de andere
kant. De Bersiap, die in vergaande mate
de Indische identiteit bepaalde, leidde
tot de onverwachte exodus van 300.000
Indische Nederlanders naar een onbekend vaderland in de jaren vijftig en
zestig.
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voorpublicatie
De zeereis van F. Springer met H.M.S. Venerable in december 1945

Een tijdloze tocht

door het paradijs

De roman Kandy, een terugtocht van F. Springer (pseudoniem
van Carel Schneider) is gebaseerd op een bootreis die de
auteur als jongen maakte, van Batavia naar Ceylon. Liesbeth
Dolk werkt op dit moment aan een beeldroman over de
Indische jaren van F. Springer. Dit artikel is een voor Indisch
Anders speciaal bewerkte voorpublicatie van een hoofdstuk
uit het boek, dat naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar
door Querido zal worden uitgegeven.

.. Java, december 1945. De oorlog is voorbij,
maar op Java heerst chaos. De NederlandsIndische autoriteiten besluiten tot een spoedige evacuatie naar Ceylon, het huidige Sri
Lanka, van een groep vrouwen en kinderen
uit interneringskampen in Batavia. Deze evacuatie gaat niet zonder slag of stoot. Van de
kant van de lokale Ceylonese autoriteiten
zijn er politieke bezwaren om repatrianten
uit de kolonie Nederlands-Indië op het eiland
toe te laten. Ook de Britse Generaal Wetherall,
gestationeerd op Ceylon – op dat moment
Hoofdkwartier van het Southeast Asia
Command – kan naar zijn zeggen niet voldoen aan het verzoek van de Nederlandse
RAPWI1 om de ex-geïnterneerden op te vangen: hij heeft er het personeel niet voor. De
reactie op deze berichten van de Opperbevelhebber van de Geallieerde Strijdkrachten,
Lord Louis Mountbatten, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Ik begrijp jullie
problemen”, schrijft hij in een spoedtelegram
aan Wetherall, “maar onze positie zou in de
ogen van de wereld onaanvaardbaar zijn als
we zouden weigeren om deze beklagenswaardige vrouwen en kinderen van Java naar
Ceylon te vervoeren, waar immers accomodatie voor hen aanwezig is. Dit is slechts een
daad van medemenselijkheid en staat los
van elke politieke overweging”.
V ene ra ble

door Liesbeth Dolk

Het toeval wil dat het Britse vliegdekschip
H.M.S. Venerable begin december Batavia
aandoet. Mountbatten laat deze kans niet
voorbij gaan om een eerste groep van 650
Europese vrouwen en kinderen weg te halen

uit de brandhaard die Batavia inmiddels
geworden is. Carel Schneider, op dat moment
in Batavia, behoort met zijn moeder en twee
broertjes tot die eerste groep. Op Ceylon – zo
was althans het plan – zouden de vrouwen en
kinderen tijdelijk worden ondergebracht in
voormalige Britse legerbarakken rond de
plaats Kandy, in de bergen. Vervolgens zou
dààr de hereniging plaatsvinden met hun
mannen en vaders, ex-krijgsgevangenen uit
Siam, die daarvoor dan weer vanuit Bangkok
naar Ceylon zouden worden verscheept. Aansluitend zou iedereen vanuit Ceylon naar
Holland gerepatrieerd worden. Er is wat afgesleept met deze zogeheten displaced per
sons.
De reis met H.M.S. Venerable van Java naar
Ceylon duurt slechts vier dagen en nachten,
maar voor de dan 13-jarige Schneider worden
ze tot een tijdloze tocht door het paradijs. De
zeereis maakt een diepe, onuitwisbare indruk
op hem. En niet op hem alleen! Enkele medeopvarenden – kinderen van toen – die ik
mocht interviewen over hun Venerable-ervaringen, herinneren zich de enorme blijdschap
dat de oorlog was afgelopen en men spoedig
herenigd zou worden met geliefden, het
plezier en het overvloedige eten aan boord
maar vooral de ontroerende toewijding van
de Britse matrozen op die korte reis. Zij doen
werkelijk alles wat in hun vermogen ligt om
de Nederlandse kinderen, in alle leeftijden,
de tijd van hun leven te bezorgen. Op het
immense dek – 200 meter lang en 25 meter
breed – worden schommels gefabriceerd en
een wip. Spelletjes en kinderpartijtjes worden georganiseerd, en voor de vrouwen zijn

Stoker First Class Danny Graham op de cover van
foto: scheepsfotograaf venerable

Kandy, een terugtocht (1998)

H.M.S. Venerable in de haven van Tandjong Priok, 6 december 1945. De inscheping van vrouwen en kinderen uit interneringskampen in Batavia is begonnen
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er dansavonden en concerten. Carel Schneider schrijft er opgetogen over in zijn dagboekje uit die dagen: “Iedere middag word je
uitgenodigd voor een ‘teaparty’, of een of
ander fuifje in een matrozenmess. De eetzaal
is helemaal versierd met vlaggen en slingers.
Het is net als vroeger met gedekte tafels en
stenen borden en mokken. Geen blikken en
bakjes zoals in de kamptijd!” De Britse
matroos die Carel Schneider tijdens de
zeereis onder zijn hoede neemt, is Stoker First
Class Danny Graham. Bij aankomst in de
haven van Colombo in de vroege morgen van
de 11de december hebben de vrouwen en kinderen, maar ook de matrozen, moeite met
het afscheid. Danny Graham geeft als aandenken een foto van hemzelf in matrozenuniform mee. ‘Ship now like a ghost ship.
Everyone miserable’, schrijft een matroos die
ochtend in zijn dagboek als alle evacuees van
boord zijn.
V i j f t ig ja a r l at er

In 1996, ruim vijftig jaar na de tocht met de
Venerable, reist Springer naar Duitsland. Hij
gaat er naar toe om in alle rust een roman
over zijn jaren in de ddr te kunnen schrijven,
maar komt terug met iets heel anders. In een
grote studio in een villa aan de Starnbergersee, nabij München, omringd door een dik
pak sneeuw en zonder enig geluid van buitenaf, springen daar ineens de beelden uit
een ver verleden te voorschijn: Venerable,
Danny Graham, Kandy. Puur uit zijn herinnering puttend, is Springer toen aan de personages voor een nieuwe roman begonnen,
vertelt hij in 2002 in de bundel Allemaal

Zeereizen
Het Tong Tong Festival wijdt een
groot aantal programma-onderdelen
aan het thema De Zee: o.a. muziek en
dans uit Polynesië, kookdemonstraties van gerechten met zeevruchten
en lezingen over de flora en fauna
van de zee.
Ook zeereizen zijn onderwerp van
gesprek. Op zaterdagmiddag 23 mei
spreekt historicus Kirsten Vos van
weblog Indisch 3.0 (http://indisch3.
wordpress.com) met ‘ex-passagiers’
over hun repatriëring per schip, als
kind. Zaterdagavond 30 mei geeft
Kirsten Vos een les in de Indische
School over de repatriëring, het
onderwerp waarop zij is afgestudeerd.
Maandag 25 mei nemen de rasvertellers Desirée van Keulen, Carla Sluys
en Esmeralda Zee-Hilal plaats op het
podium van het Bibit-Theater voor
‘De oversteek: verhalen van de zee’.

 elogen. “Ik zag ze allemaal heel goed voor
G
me, ik heb met ze geleefd kun je wel zeggen,
een aantal weken. Ik praatte zelfs tegen ze.
En zo heb ik alles in een eerste versie achter
elkaar door geschreven. Ik was dat helemaal
niet van plan, maar ik moest er blijkbaar toch
nog iets mee doen”.
In de roman Kandy, een terugtocht die in 1998
verschijnt, wordt de reis met de Venerable
beschreven vanuit de 13-jarige hoofdpersoon
Fergus Steyn. Hij leidt ons met bussen door
Batavia naar de haven van Tandjong Priok.
Op de brandend hete kade kijken hij en de
andere ex-geïnterneerden tegen een vele
meters hoge, grijze scheepswand op: een
echt vliegdekschip! Eenmaal aan boord wordt
Fergus onder de hoede genomen van...jawel,
de Britse matroos en Stoker First Class Danny
Graham. Feit en fictie schuren bij F. Springer
ook in deze roman voortdurend langs elkaar
heen: Danny Graham, Fergus’ guardian angel
op de zeereis van Java naar Colombo, heeft
zoals we hierboven al lazen echt bestaan. De
foto van Danny, aan Carel Schneider geschonken bij het afscheid in de haven van Colombo,
komt zelfs op de cover van het boek te staan.
Als Schneider ten slotte via veel omwegen in
augustus 1946 naar Nederland repatrieert,
zal hij vanuit zijn nieuwe standplaats Rotterdam nog enige tijd met Danny Graham corresponderen, maar dan verwatert het
contact.
No g een te rug tocht

In april 2005 reizen Springer en ik af naar een
typisch Engels buitenhotel, zo’n tien minuten van de stad Coventry. Het is ons gelukt
contact te leggen met oud-matrozen van de
Venerable, nu vrijwel allen hoog-bejaard. We
zijn uitgenodigd om de jaarlijkse reünie bij te
wonen van de Venerable Association; niet
zomaar een avondje waar oude mannen wat
bij elkaar zitten, maar een reünie van drie
dagen, met een formal dinner en culturele
uitstapjes in de omgeving. Zo’n vijftig oudmatrozen zijn aanwezig. Van hen blijken er
achttien daadwerkelijk de reis van Java naar
Colombo in december 1945 meegemaakt te
hebben. We krijgen gelegenheid uitgebreid
met hen te praten. Carel Schneider is de eerste van de toenmalige Venerable-evacuees
die ze na al die jaren terugzien. Ook voor hen
was de reis een gebeurtenis die ze intens
hebben beleefd en nooit hebben kunnen vergeten, knikken ze. Grote afwezige op dit evenement is Stoker First Class Danny Graham.
Hij overleed in 2003.
Als Springer de volgende dag tijdens het
diner naar de microfoon loopt en begint te
vertellen over zijn herinneringen als 13-jarig
jongetje aan de reis die in zijn geheugen
staat gegrift, wordt het langzaam doodstil
en haalt menig oude zeebonk een zakdoek te
voorschijn. Aan het eind van de avond neemt
Springer ontroerd een geschenk van de
matrozen in ontvangst: een aquarel van de
Venerable, geschilderd door een van hen.
De boeken van F. Springer worden uitgegeven
door Querido.
1.

RAPWI = Recovery Allied Prisoners of War and
Internees

Top 5 van
Tong Tong-boeken
april 2008–maart 2009
(Tussen haakjes de stand van de vorige Top
5, die de periode oktober 2007–maart 2008
besloeg.)
1.	(4) De Ogen van Solo (3e druk), door
Reggie Baay
ISBN 90–801433–9–1, 184 blz., € 14,50
Sfeervolle autobiografische verhalen over
het leven van Indische Nederlanders op
Hollandse bodem, in zorgvuldige stijl
genoteerd door Reggie Baay. Adriaan van
Dis: “Een roman die je aankijkt en meesleurt.” (Zie ook pag. 8 van deze krant.)
2.	(1) Het Verborgen Verhaal; Indische
Nederlanders in oorlogstijd 1942–1949,
door Beatrijs van Agt, Florine Koning,
Esther Tak, Esther Wils
ISBN 978–90–78847–01–4, 144 pagina’s,
€ 14,50
Op 15 augustus wordt, ook in Nederland,
de capitulatie van Japan in 1945 herdacht.
Maar weten we wel welke geschiedenis
precies herdacht wordt? Weten we bijvoorbeeld dat tijdens de Japanse bezetting de meerderheid van de Nederlanders
in Nederlands-Indië niet geïnterneerd
was? Het Verborgen Verhaal vertelt meer
over deze onbekende feiten. Een belangrijk boek, want zoals NIOD-directeur Marjan Schwegman in het voorwoord kort en
bondig stelt: “Ervaringen kunnen pas
geschiedenis worden als zij gedeeld worden met anderen.”
3.	(5) Wonen in Indië; House and Home in
the Dutch East Indies (2e druk), door
Esther Wils, kleurenfotografie Rugier
Timmer
Bevat een Engelse vertaling van de
hoofdteksten. Paperback, ingenaaid,
los omslag, ruim 300 foto’s in kleur en
zwart/wit. ISBN 90–801433–7–5, 192
blz., 24 x 30 cm, € 32,50
Wonen in Indië opent met een beeldessay
van vormgever Arthur Meyer: schitterende
collages waarin kleur en zwart/wit, herinnering en ‘nu’ elkaar afwisselen, via associaties en beeldrijm. In de tekst van Esther
Wils hebben ‘Wonen’ en ‘Bouwen’ ieder
hun eigen deel gekregen. ‘Bouwen’ is verdeeld in de hoofdstukken ‘De bouwpraktijk rond 1900’ en ‘De komst van de architect’. ‘Wonen’ bestaat uit de hoofdstukken
‘Ontvangen’, ‘Verpozen’, ‘Slapen’, ‘Eten’,
‘Wassen’ en ‘Spelen’. Haar tekst wordt
geïllustreerd met kleuren- en zwart/wit-

foto’s en citaten uit brieven, romans en
handboeken.
4. (2) Verzamelde romans en verhalen van
Lin Scholte, met een biografische
inleiding door Vilan van de Loo
ISBN 978–90–78847–02–1, 576 pagina’s
incl. fotokatern, € 24,50
Lin Scholte (1921–1997) is een belangrijke
schrijfster voor de Nederlandse letterkunde. Als een van de weinigen beschreef
zij met groot oog voor detail het leven in
de tangsi (kazerne) in Nederlands-Indië,
waar KNIL-militairen dikwijls samenleefden met hun Indonesische vrouw en hun
kinderen. In al haar boeken klinkt luid en
duidelijk de stem van de Indische vertelster door, die intens betrokken is bij haar
drie werelden: de Indische, de Javaanse en
de Hollandse. Bevat ook een onuitgegeven
manuscript van Lin Scholte, dat Vilan van
de Loo ontdekte in het Letterkundig
Museum.
5.	(3) Rogier Boon, Indisch ontwerper
(hardcover en paperback), door Siem
Boon & Leslie Boon
160 pagina’s geheel fullcolour, groot
formaat: 24 x 33cm
ISBN 978–90–78847–03–8 (gebonden),
€ 26,–
ISBN 978–90–78847–04–5 (paperback),
€ 18,50
Rogier Boon probeerde zijn leven lang het
Indische een eigentijds gezicht te geven.
Altijd zocht hij naar een moderne, echtIndische, nieuwe stijl. Dankzij een groot
artistiek talent kon hij inderdaad in beeld
vertalen, wat zijn vader Tjalie Robinson in
woorden uitdrukte. Vooral voor Indisch
tijdschrift Tong-Tong en de Haagse Pasar
Malam Tong Tong, later Pasar Malam
Besar, maakte Rogier gewaagde en verfijnde ontwerpen. Bij het grote publiek
werd de ontwerper bekend met zijn kinderboekje Wim is weg. Rogier was een
veelzijdig kunstenaar die kalenders, affiches, decors en boekomslagen ontwierp.
Later legde hij zich meer toe op foto
grafie.
Verkrijgbaar via iedere goede boekhandel en
straks twaalf dagen lang op het Tong Tong
Festival. Bekijk alle boeken van Stichting
Tong Tong in haar eigen stand in het
Cultuurpaviljoen van de Tong Tong Fair of
surf naar www.tongtong.nl.
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PASAR BOEKOE VAN STOCKUM
De Indische boekhandel

DE MOOISTE TV-SERIES
ZIJN VERKRIJGBAAR TIJDENS
DE TONG TONG FAIR!

Tong Tong Fair Grand Pasar, standnummer 1131
De nieuwste boeken over Indië
en Indonesië en heel veel leuke
aanbiedingen.
Enkele duizenden antiquarische
en 2e hands boeken!
Iedere dag verschillende auteurs
aanwezig in de stand.

WWW.VANSTOCKUM.NL

Herengracht 60, Den Haag.

5 miljoen boeken en DVD’s
2560.Adv.Ind.anders :2560.Adv.Ind. anders

03-04-2009

15:00

Pagina 1

Herinneringen uit Nederlands-Indië

verkrijgbaar bij

TOKO TONG TONG
de stand van

stichting tong tong



Tanda Mata 1 en 2

Eerder verschenen: Lied van een Tokèh,
Neffer Kambek en De jaren van asal oesoel

Prachtige verhalen en foto’s van Indische
Nederlanders, door Tjaal Aeckerlin
Nu in de boekhandel
€ 24,50 per stuk

www.kitpublishers.nl



Yvonne Keuls
‘Liefdevol portret van een
overlever.’ – g p d
‘Lekker leesvoer waar je
vrolijk van wordt.’
– Noordhollands Dagblad

Yvonne Keuls signeert tijdens de Tong Tong Fair
bij de stand van boekhandel Van Stockum.
Voor alle optredens en signeersessies zie
www.yvonnekeuls.nl

www.amboanthos.nl

tong tong festival

FAMILIEGESCHIEDENISSEN

der goed aanvoelen, en voelde me gesteund
door haar ‘gezelschap’. Het was heerlijk om
zo in een verhaal te duiken en het je helemaal
eigen te maken. Het beheerste mijn gedachten en zette al het andere in een nieuw perspectief.
Ik weet zeker dat mijn oma het graag gewild
had dat haar levensverhaal nu verschijnt.”
Leer mij je liefhebben verschijnt 7 mei bij uitgeverij Athenaeum.
Yvo nne Ke ul s al s de r es idents wed uwe mev ro uw Van Lee uwenburgh

.. Velen vinden het boeiend om kennis te
nemen van andermans verhalen, anderen
gaan liever op zoek naar informatie over hun
eigen geschiedenis. Wie zijn mijn voorouders, waar woonden ze, onder welke maatschappelijke omstandigheden? Het is maar
een kleine greep uit de vele vragen die bij
steeds meer Indische Nederlanders van de
tweede en derde generatie leven. Vragen die
met het wegvallen van de eerste generatie
steeds moeilijker zijn te beantwoorden. Maar
door betere ontsluiting van informatie kun
je tegenwoordig een heel eind komen in de
zoektocht naar het familieverleden.
Een website die specifiek gericht is op onderzoek doen voor de Indische stamboom is
Voorouderlijke Sporen van Stichting Pelita.
Deze wordt zaterdagavond 23 mei in het
Bibit-Theater gelanceerd en toegelicht. Een
genealoog die al heel veel ervaring heeft in
het doen van Indisch stamboomonderzoek,
is Roel de Neve. Op donderdagmiddag 28 mei
geeft hij u waardevolle tips. En als u vervolgens uw stamboom, memoires of aangeklede familiegeschiedenis in boekvorm
onder familieleden wilt verspreiden, kom
dan zaterdagmiddag 30 mei luisteren naar
het verhaal van Arthur Dijkstra, uitgever voor
kleine oplagen.
B lo e dv e rwan t en L i v e

Voor HP/De Tijd interviewde journalist Ricci
Scheldwacht meerdere ‘bloedverwanten’, in
diverse samenstellingen en van diverse pluimage. Dit jaar maakt hij een korte serie live
in het Bibit-Theater. Op vrijdagavond 22 mei
gaat Ricci in gesprek met de zingende zussen
Julya Lo’ko en Maria Lekransy. Woensdagmiddag 27 mei is de eer aan auteur/columnist Theodor Holman en zijn schrijvende
dochter Marscha om de spotlight van het
theater èn van Ricci’s warme belangstelling
te ondergaan. Vrijdagmiddag 29 mei sluit

Ricci de serie af met een BIN-er, een Bekende
Indische Nederlander, namelijk Riem de
Wolff en zijn al even muzikale zoon Steffen.
Op zaterdagavond 30 mei is Ricci te zien in
een andere gedaante, namelijk als komisch
acteur in de speelfilm Ver van familie, die vertoond wordt in het Bibit-Theater.
Familieve rha al al s tij dsbeeld

Op donderdagmiddag 28 mei is Kristine
Groenhart te gast. Zij vertelt dan over het
aangrijpende levensverhaal van haar oma,
domineesvrouw Jo Liese, dat zij op basis van
familiedocumenten, waaronder veel brieven
en dagboeken, op schrift kon stellen.
Kristine Groenhart bewerkte de unieke documenten van Jo Liese tot een tijdsbeeld van
het vooroorlogse Indië, de oorlogsjaren, de
naoorlogse periode zowel in Nederland als in
Indië, de jaren vijftig en de roerige jaren zestig en zeventig in Nederland tot aan het
einde van de twintigste eeuw.
Kristine Groenhart: “Zoals ik ook in het boek
vertel, heeft de familie het materiaal voor mij
verzameld. Ik heb alles geordend en bij elkaar
gebracht. Ik heb die fragmenten gebruikt die
ik het mooist en het meest indrukwekkend
vond en ook geprobeerd er een lijn in aan te
brengen om het geheel leesbaar te maken.
Het schrijven van dit boek heeft me veranderd. Als je meer over je eigen achtergrond
weet, leer je jezelf ook beter kennen. Ik kreeg,
al lezende en schrijvende, enorme bewondering voor mijn grootouders. Ik leerde mijn
oma beter kennen en mijn opa voor het
eerst.
Ik ben erg dankbaar dat ik dit mocht doen
overigens. Ik heb me voor honderd procent
op dit verhaal gestort, ben er dag en nacht
mee bezig geweest. Het voelde echt als een
onderdeel van mijn leven en heeft mijn kijk
op het leven ook veranderd.
Ik kon de eenzaamheid van mijn grootmoe-

Met familiedrama wordt meestal niet direct
een toneelstuk bedoeld, maar op de laatste
festivaldag, maandag 1 juni, presenteert het
Bibit-Theater een heel bijzonder familiedrama op haar kleine podium: een theatermonoloog gespeeld door Yvonne Keuls,
geschreven door Vilan van de Loo naar
Fernand (1878), de beroemde roman van
Melati van Java.
Het harde leven van de residents-weduwe
mevrouw Van Leeuwenburgh is het levensverhaal van de Indische Antoinette. Zij is rijk,
beeldschoon en ze heeft een zoon, Fernand,
die ze aanbidt. Haar huwelijk met de resident
verliep zo ongelukkig, dat ze opgelucht was
toen hij stierf. Sindsdien leeft ze voor haar
zoon. Voor hem stuurt ze een grote liefde
weg, omdat ze alleen voor hem wil leven.
Hoe reageert Antoinette wanneer Fernand in
opstand komt? Alles waarin ze gelooft, staat
dan op het spel. Iemand zal winnen, de moeder of de zoon, maar wie? Liefde, hartstocht,
wrok en afgunst strijden om elkaar in dit verhaal uit het oude Indië.
In de roman Fernand is mevrouw Van Leeuwenburgh een opvallende Indische vrouw.
Melati, die zelf Indisch was, geeft haar veel
vrouwelijke macht, die ze goed weet te
gebruiken. Mevrouw Van Leeuwenburgh
intrigeert en manipuleert wanneer ze dat
nodig vindt, maar ze doet het voor de goede
zaak. Dat vindt ze tenminste zelf. Zij is ervan
overtuigd dat Fernand alleen bij haar echt
gelukkig kan zijn, en daarom heeft ze haar
grote liefde weggestuurd. Het is een gebaar
van opofferende moederliefde. Tegelijkertijd

Me e r fa m i l i e dr a m a

Vaste bezoekers van het Bibit-Theater kennen Inge Dümpel die daar al jaren gastvrouw
en presentatrice is. De veelzijdige Dümpel is
ook actrice en schrijfster en brengt zaterdagmiddag 23 mei in het Bibit-Theater haar
monoloog Zij wilde niet. De moeder van Anna
loopt haar hele leven lang rond met de
wetenschap dat haar dochter niet gelukkig is
geweest in het huwelijk dat zij voor haar
arrangeerde. Anna zelf heeft zich er inmiddels bij neergelegd, maar heeft wel veel vragen die zij haar moeder zou willen stellen.
Uiteindelijk blijft één vraag over: hield zij van
mij? Pas op het einde van haar leven geeft de
moeder antwoord. Het koor van Johnny
Rahaket verzorgt de muzikale intermezzi.
Het themaprogramma familiegeschiedenissen bevat nog meer interessante verhalen.
Ze staan allemaal vermeld in de festivalkrant
van de Tong Tong Fair en op de website
www.tongtongfair.nl.

foto: caro bonink

Je kunt er meters boekenplanken mee vullen,
avondvullende televisieprogramma’s over maken,
tientallen fotoalbums mee volplakken en uren
over praten… Familiegeschiedenissen zijn en
blijven populair, want familiegeschiedenissen zijn
van alle tijden, van alle mensen. Ze maken je tot
wie je bent. Daarom is ‘familiegeschiedenissen’
zo’n mooi onderwerp voor een thema-programma
in het Bibit-Theater.

is het ongelofelijke bezitsdrang. Deze moeder eist haar kind volledig op. Mag zij dat wel
doen?
Via deze romanfiguur zet Melati van Java ons
aan het denken. Hebben we eigenlijk recht
op een ander, op onze familie, op onze vrienden? Kunnen we elkaar naar onze hand zetten? En wat gebeurt er als alles wat we deden
en dachten opeens in ons gezicht ontploft?
Dat laat Melati van Java zien.
Yvonne Keuls is mevrouw Van Leeuwenburgh. Zittend op een kruk, lezend van
papier, brengt zij de residents-weduwe tot
leven. Het is uitzonderlijk dat Yvonne Keuls
werk van anderen speelt. Voor het Tong Tong
Festival, en voor Melati van Java, maakt zij
graag een uitzondering.
Melati van Java (1853–1927) was de eerste
grote Indische romancière van Nederland.
Gedurende meer dan vijftig jaar publiceerde
zij boeken, die vaak bestsellers werden. Na
de Eerste Wereldoorlog raakte zij langzaam
in de vergetelheid. Momenteel werkt Vilan
van de Loo aan een biografie over deze
schrijfster.

Maandagmiddag 1 juni speelt Yvonne Keuls ‘Het harde leven van de residents-weduwe mevrouw Van
Leeuwenburgh’ in het Bibit-Theater. Zondagmiddag 31 mei presenteert Yvonne Keuls samen met Wieteke van
Dort een programma over “proza en poëzie uit de Gordel van Smaragd” in het Bintang-Theater. Woensdagmiddag leidt Keuls een leeskring over haar recente roman Benjamins bruid in de Bengkel. Lezers welkom!
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kortjes
G er a r d T e rm o rsh u i z e n

U kunt zich misschien voorstellen dat een
boekenkrant die Indisch Anders heet, een
speciale waardering voelt voor een boek over
Indisch-Nederlandse kranten. En des te meer
als het Journalisten en heethoofden heet. Des
te dubbelmeer als het geschreven is door de
onvolprezen Gerard Termorshuizen met de
gouden pen. Zijn trefzekere schrijfstijl lijkt
op vloeiend, moeiteloos spreken – maar dan
veel mooier. Bovengenoemd boekwerk verscheen in 2001. De ondertitel luidde: Een
geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dag
bladpers 1744–1905. Dat klinkt misschien
stoffiger dan het is; het boek staat propvol
mini-biografieën van kleurrijke figuren en
aansprekende anekdotes. Dankzij Gerards
noeste arbeid kunnen wij ons tegoed doen
aan de hoogtepunten uit de Indische dag
bladen.
Maar de Indisch-Nederlandse dagbladpers
stopte niet in 1905, dat klopt. Er is dan ook
een tweede deel onderweg; de verschijning
staat gepland voor over twee jaar en
beschrijft de periode 1905 tot 1942. En nu het
allerbeste nieuws voor dit moment: Gerard

Termorshuizen komt zaterdagavond 30 mei
met een causerie naar het Bibit-Theater,
gebaseerd op dit lopende onderzoek. Hij
koos een aansprekend onderwerp voor deze
gelegenheid: ‘Indonesiërs, Indo’s en totoks:
hun ontspanning en vermaak in Indië’. Gerard
zei in een toelichting: “Pers reflecteert
actualiteit. Dat betekent dat mijn pers
geschiedenis de koloniale samenleving weerspiegelt in al haar facetten.” En, met het oog
op de periode zeer begrijpelijk: “Vooral de
ontwikkelingen van het leefpatroon in Indië
zijn uiterst boeiend.”
Mis de meesterverteller niet!

nesië door een Nederlandse bril. Van de koloniale tijd is in Indonesië al lang geleden
afscheid genomen, maar iedereen weet er
iets over Nederland en bijna iedereen kent er
de naam Jan Pieterszoon Coen. De jongere
generaties spreken geen Nederlands meer,
maar iedereen kent het woord ‘hodver
dommes’. Wat is er nog zichtbaar van de
kolonie? Hoe is de huidige relatie tussen de
Javaan en de Nederlander? Hebben ze nog
wat met of tegen elkaar? Een portret van het
Indonesië van vandaag: hoe dat gegroeid is
uit en nog vergroeid is met het koloniale verleden. Op (uiteraard) vrijdagmiddag 22 mei
komt Max de Bruijn over die special relation
ship vertellen.

Ka rtin i

Sommige beroemde schrijvers en schrijfster
kunnen helaas niet meer zelf te gast zijn op
ons festival, maar van tijd tot tijd neemt een
moderne schrijver of acteur de honneurs
waar en brengt een persoon uit vroeger tijden tot leven. Raden Adjeng Kartini (1879–
1904) is niet alleen een van de beroemdste
vrouwen van Indonesië, ze is ook een van de
beroemdste brievenschrijfsters in de Nederlandse taal. De theatermonoloog Noem mij
maar Kartini van theatermaakster Anita
Poolman werd al eerder in het Bibit-Theater
gespeeld. Maar op dinsdagmiddag 26 mei
speelt Poolman een heel speciale versie van

Max de B ru i jn

We krijgen nog een origineel stilist over de
Bibit-vloer. Max de Bruijn woonde negen jaar
in Jakarta, waar hij werkte als wetenschappelijk onderzoeker en organisator van culturele projecten. Wie in het vorige nummer van
Indisch Anders De Bruijns verhaal ‘Alles heeft
zijn tijd’ heeft gelezen, weet een beetje wat
hij kan verwachten in zijn nieuwe boek Indo
nesië op vrijdagmiddag. Max bekijkt Indo

het toneelstuk, met een gedanste bijdrage
van Romanita Santoso van dansgezelschap
Wisma Ulah Budaya.

N og m a a l s Tja l i e

We spraken op het Tong Tong Festival
natuurlijk al veel vaker over Tjalie Robinson,
een van de mensen aan de wieg van ons
evenement. Dit jaar is de aanleiding de
biografie door Wim Willems, die oktober
2008 verscheen (besproken op pag. 7 van
deze krant). Onder leiding van Sylvia
Dornseiffer, tot enkele maanden geleden
directeur van het Fonds voor de Letteren,
bespreken o.a. vriend en recensent Guus
Cleintuar en blogger/historicus Kirsten Vos
de rol en betekenis van Tjalie in het Nederland van vandaag de dag. Is hij ook voor de
Indische jongeren een kompas voor Indisch
leven? En kunnen Nederlandse beleids
makers nog iets opsteken van Tjalies vele
wijze woorden? Zondagmiddag 31 mei in
het Bibit-Theater.
Genoten van boekenkrant Indisch
Anders? Misschien is donateur van
Stichting Tong Tong worden iets voor
u! Surf naar www.tongtong.nl of vraag
meer informatie in de stand van Stichting Tong Tong in het Cultuurpaviljoen
van de Tong Tong Fair.

Vragen aan (bewoners van) Indische interieurs
het vooral de woordeloze scènes die de film
zijn gouden glans gaven. Kun je je voorstellen dat je moet huilen om een scène zonder
acteurs, met slechts een kamer? Maar wat
voor een: zo Indisch, zo herkenbaar. En de
camera die zo liefdevol langs de meubels
glijdt, de muren met foto’s, de kleine spulle
tjes op het dressoir. Fenomenaal.”
Stichting Tong Tong vroeg aan Marion
Bloem of het mogelijk zou zijn om de sfeer
en typerende kenmerken van zo’n herkenbaar Indische interieur op een of andere
manier naar het Cultuurpaviljoen te brengen. Marion vroeg haar nichtje Dewi van
den Heuvel, art director van de film, en

foto: kris de witte

In september van het vorig jaar ging de
speelfilm Ver van familie van Marion Bloem
in première. Een bijna-voltooide versie van
deze film werd in het vorige nummer van
Indisch Anders besproken door Pamela
Pattynama. Het andere periodiek van Stichting Tong Tong, relatiemagazine De Sobat,
publiceerde in het winternummer een verslag van de premièremiddag door Siem
Boon: “Eigenlijk kun je je niet op deze film
voorbereiden, omdat je nog nooit zoiets
gezien hebt. Het is echt de eerste grote Indische speelfilm: overdonderend in zijn
breedte en ontroerend in zijn ontelbare
goedgetroffen details. Maar voor mij waren

Indisch interieur in Ver van familie
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kunstenares Margot Annuschek, verantwoordelijk voor de levensgrote stamboom
in de film, om medewerking. Gezamenlijk
schreven ze een plan; de Mondriaan Stichting zegde een financiële bijdrage toe.
Centraal in de tentoonstelling is de vraag:
Waarin verschilt het Indische interieur van
de andere Nederlandse interieurs, en waarin
komen zij overeen?
En hoe is deze Indische huiskamer in de
loop der jaren veranderd? Direct na de repatriëring hadden de meeste Indische mensen
slechts een paar spullen uit Indië; men kon
immers niet veel meenemen. Welke rol
speelt de verandering in de woonsituatie,
bijv. van het pension of inwonen bij familie
tot het bewonen van een eigen huis? En is
het al dan niet aanpassen aan de Nederlandse cultuur te zien in de verandering van
het interieur? Welke rol speelt de Dienst
Maatschappelijke Zorg hierin, die de repatrianten in de pensions begeleidde?
Is het ‘niet kunnen weggooien’ iets typisch
Indisch of hoort het bij de generatie die de
oorlog heeft meegemaakt, of eerder bij
migranten?
Wat werd er vanaf de jaren tachtig na
vakantiereizen meegenomen uit Indonesië
en hoe veranderde de Indische huiskamer
dientengevolge?
En als straks de expositie in het Cultuur
paviljoen van de Tong Tong Fair staat opgebouwd, zal hij naar wij hopen ook weer
nieuwe vragen oproepen, bij de kijkers.
Sommigen zullen misschien beginnen met
de vraag: wat doen die kitsch-spullen in Cul-

tuurpaviljoen?! Zo denken velen ook over
het interieur van hun eigen (groot-)ouders.
Maar is dat wegwerp-oordeel terecht? En
doet het iets af aan de ontroering die je
voelt als je het terugziet? Wat is het dan dat
je ontroert?
Ken je de geschiedenis van de voorwerpen
en van de stijl wel? Ken je de geschiedenis
van je eigen (aangeleerde) oordeel? Als je die
geschiedenis leert, kijk je er dan anders
tegenaan? Kun je de Indische interieurs in
een ruimere context zien, bijvoorbeeld die
van migratie? Wat betekent dat voor je oordeel: over Indisch, over authenticiteit?
En als je alles hebt bekeken en gelezen en
tot je hebt laten doordringen, hoe kijk je
dan naar je eigen woning als je thuis komt?
Wat zegt je eigen huis over jou en de
geschiedenis van je familie?
Wat zegt je huis over jouw plaats in de
wereld? En wat zegt de fluïditeit van je oordeel over jou en je plaats in Nederland?
Zoveel vragen, naar aanleiding van één
scène in een film. Geen wonder dat De Sobat
de film ook “een mijlpaal in de Indische
kunstgeschiedenis” noemde. De dvd van de
film wordt zaterdag 23 mei in het BintangTheater gepresenteerd in aanwezigheid van
de regisseur en veel acteurs, onder wie
Terence Schreurs, Anneke Grönloh en Riem
de Wolff. En om de belevenis compleet te
maken, wordt de film ook eenmaal integraal
vertoond in het Bibit-Theater: zaterdagavond 30 mei, 20.00 uur. Samen kijken,
samen lachen, en samen een zakdoek
pakken.

