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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 25.000. De boekenkrant is
gratis verkrijgbaar bij de boekhandel.

medewerkers

Eveline Buchheim werkt als onderzoeker
bij het NIOD, Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocide Studies. In haar
onderzoek richt zij zich onder meer op de
veranderende genderrelaties als gevolg van
de oorlog in de Pacific. Op dit moment werkt
zij aan een onderzoek naar persoonlijke en
zakelijke connecties tussen Japanners en
Nederlanders tijdens de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië en de nasleep hiervan.

Siegfried Huigen (1959) is als neerlandicus
verbonden aan de universiteiten van Stellen
bosch in Zuid-Afrika en Wrocław in Polen. Hij
is de auteur van De weg naar Monomotapa
(1996), over de geschiedenis van de Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika, en van
Verkenningen van Zuid-Afrika (2007), over
de manier waarop zuidelijk Afrika in Europa
gerepresenteerd werd in de achttiende eeuw.
Beide boeken zijn integraal te lezen op
www.dbnl.nl.

Ena Jansen (1951) was vijftien jaar lang hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Haar boeken
over Elisabeth Eybers en Boerenoorlog
teksten zijn zowel in het Afrikaans als het
Nederlands verschenen. Bijna familie, de
Nederlandse vertaling van haar boek over
representaties van dienstboden in de ZuidAfrikaanse geschiedenis en literatuur,
verscheen in 2016 bij Cossee.

Marjolein Kelderman (1975) is boekverkoper
en kookboekenschrijfster. Voor haar werk
bij Athenaeum Boekhandel in Amsterdam speurt ze de wereld af op zoek naar
bijzondere boeken. Geïntrigeerd door de
geschiedenis van haar in Nederlands-Indië
opgegroeide voorouders, is ze oude Indische
kookboeken gaan verzamelen. Eén dag in
de week werkt ze bij Ap Halen in Rotterdam
waar ze Indische snacks maakt onder de
naam Njonja Halen.

Herman Keppy (1960) is journalist; hij
schrijft en spreekt al decennialang over Indië
en Indonesië. Van zijn hand verschenen
onder meer de boeken De laatste inlandse
schepelingen (1994), Tussen Ambon en Amsterdam (2004) en Pendek (2013). Momenteel
werkt hij aan een boek over het Indisch en
Indonesisch verzet in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Website: www.hermankeppy.com

Vilan van de Loo publiceert over literatuur
en Nederlands-Indië. Zij schreef o.a. biografieën van J.M.C. Kloppenburg-Versteeg,
Beata van Helsdingen-Schoevers en Johannes ‘Pa’ van der Steur. Onlangs verscheen
bij Stichting Tong Tong de tweede druk van
Melati van Java (1853-1927). Dochter van Indië,
de handelseditie van haar proefschrift.
Momenteel werkt zij aan een monografie van oud-GG J.B. van Heutsz (1851-1924).
Verder lezen: www.vanheutsz.nl

Ileen Montijn is historica en schrijfster. Zij
was lang tijd columniste in NRC Handelsblad. Haar boek Leven op stand 1890-1940,
over het huiselijk leven van de Nederlandse
bovenlaag, is vele malen herdrukt. In mei
2017 verschijnt van haar Tot op de draad, de
vele levens van oude kleren (uitgeverij Atlas
Contact). Website: http://ileenmontijn.nl

Frank Okker (1951) is de biograaf van Willem Walraven (Dirksland tussen de doerians. Amsterdam 2000), Madelon SzékelyLulofs (Tumult. Amsterdam 2008, 2e druk
2009) en Gerret Pieter Rouffaer (Rouffaer, de
laatste Indische ontdekkingsreiziger. Amsterdam 2015). Hij publiceerde over literatuur
in De Parelduiker, De Gids, Indische Letteren,
Moesson, NRC Handelsblad en Vrij Nederland.
Daarnaast werkte hij mee aan diverse academische artikelenbundels en (hand)boeken.

Volg ons ook op internet: indisch-anders.nl,
facebook.com/IndischAnders en
twitter.com/IndischAnders.

Indisch Anders ontvangen?
Indisch Anders verschijnt onregelmatig.
Wilt u het volgende automatisch nummer
thuis ontvangen? En wilt u bevorderen dat
Indisch Anders op papier blijft verschijnen?
Word dan Sobat (donateur) van Stichting
Tong Tong en maak € 17,50 of meer (voor
Nederlandse adressen) over op bankrek.
NL86 INGB 0006 0659 19 t.n.v. St. Tong Tong,
Den Haag. St. Tong Tong is een culturele
ANBI.

Adverteren?
Wilt u adverteren in Indisch Anders? Bel
070 - 322 8775 of mail naar advertenties@
tongtong.nl. Er zijn ook advertentiemogelijkheden in De Sobat, relatiemagazine van
Stichting Tong Tong, uitgever van Indisch
Anders, en in de e-nieuwsbrief van de Tong
Tong Fair.
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
op de 59e Tong Tong Fair op het Malieveld,
Koningskade, Den Haag, 5 min. lopen van
Den Haag CS.
Wanneer? 25 mei t/m 5 juni 2017.
Passe-partout: Een dagkaart voor de Tong
Tong Fair is inclusief passe-partout voor het
Tong Tong Festival.
Dagkaart: norm. € 13,50 (online t/m 24 mei
€ 10,50); 65+ op 29 mei € 8,50; kind. 4 t/m 11
jaar € 4,50; (online t/m 24 mei € 4,-).
Korting voor groepen. Zie tongtongfair.nl/
voorverkoop.
Meer info: www.tongtongfair.nl.

Remco Raben (1962) werkt aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam en houdt
zich bezig met koloniale, postkoloniale,
Aziatische en mondiale geschiedenis en
met Indische en Indonesische letterkunde.
Zijn oratie van september 2016 luidde: ‘Wie
spreekt voor het koloniale verleden? Een pleidooi voor transkolonialisme’; ze is te vinden
op http://www.indischherinneringscentrum.
nl/nieuws/oratie-prof-dr-remco-raben.

Ricci Scheldwacht (1965) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien werkt hij
in de journalistiek voor onder meer Esquire,
HP/De Tijd en het Indisch maandblad Moesson. Daarnaast geeft hij voor het Nationale
Theater inleidingen aan het publiek. In 2014
verscheen zijn boek Echte hockeyers douchen
niet, dat doordrong tot de shortlist voor het
Beste Sportboek van het Jaar.

Marischka Verbeek (1966) is boekverkoper,
trainer, coach en publicist. Na haar studie
Literatuurwetenschap en Vrouwenstudies deed zij onderzoek over etniciteit aan
de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij
eigenaar van Savannah Bay (gespecialiseerd
in gender en diversiteit). In deze boekwinkel
organiseert zij talloze activiteiten, zoals de
Indische Salon. Ze publiceert regelmatig
columns en artikelen.

Esther Wils (1964) was jarenlang redactie
secretaris van De Gids en in 2015/2016
medeoprichter en redacteur van De Nederlandse Boekengids. Zij stelde meerdere
tentoonstellingen samen voor Stichting
Tong Tong, waaronder Tropenecht (1996, met
Dorine Bronkhorst), Wonen in Indië (2000) en
Jan Schlechter Duvall, Indo-surrealist (2016),
en werkte mee aan de gelijknamige boeken.
Voor het AD, Focus, www.athenaeum.nl en
www.indisch-anders.nl schrijft zij boek
besprekingen en signalementen.

Het Tong Tong Festival 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Edy Seriese (1950) is directeur van het
Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI),
projectleider van de Stichting Indische
Cultuur (SiC) en beheerder van de digitale IWI-collectie op www.iwicollectie.nl.
Als literatuurhistoricus publiceert ze over
Indische literatuur en de Indische cultuur
in Nederland. In het biografieproject Aan
gespoeld, over Indische mensen na Indië, verzamelt ze de bouwstenen voor een geschiedschrijving vanuit Indisch perspectief, zie:
www.iwi-nu.nl/Aangespoeld.

redactioneel
INDISCH ANDERS

TERUG

OP PAPIER

Helga Ruebsamen (Batavia 4 september 1934 - Den Haag 8 november 2016)
Foto: Henriette Guest

Beste lezer,
Van harte welkom bij de hernieuwde papieren
uitgave van Indisch Anders! Van 2013 tot 2016 is
deze boekenkrant ‘ondergronds’ gegaan op het
www.indisch-anders.nl. Maar hopelijk vindt u
het net als wij erg prettig om drukwerk in handen
te houden. Er is immers geen aantrekkelijker en
bruikbaarder medium om je te verdiepen in
nieuwe — soms tegelijk: voorbije — werelden.
Het blijkt steeds weer dat de stroom van boeken
die de kolonies en hun nasleep betreffen nog
lang niet is opgedroogd. Wij maakten een selectie voor deze editie, waarbij we ons mede lieten
leiden door thema’s in het programma van de 59e
Tong Tong Fair, van 25 mei tot en met 5 juni a.s.
in Den Haag. De onderwerpen en de auteurs die
terugkomen in het theaterprogramma, zijn
opgesomd in de agenda op de achterpagina.
ST RO O M
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MALIEVELD

DEN HAAG

De ‘stroom van boeken’ die niet opdroogt:
Helga Ruebsamen maakte bijna twintig jaar
geleden eenzelfde vergelijking. Sprekend over
Den Haag na de Tweede Wereldoorlog schreef
ze: ‘Het Indische leven hoorde er aanvankelijk
ogenschijnlijk niet bij, maar het stroomde rustig verder. Ondergronds desnoods, niet in verzet
tegen de bestaande orde, maar als een beek die
zijn bedding zoekt waar het uitkomt, zonder
geweld.’ Den Haag is ontstaan bij een beek, en
daar verwijst Ruebsamen ook naar: ‘Als onze
eigen Haagse beek slingerde het Indische leven
zich door Den Haag, niet opvallend en zeker is
het nooit opdringerig geweest. Maar het was
onverbrekelijk ermee verbonden en van veel
groter belang dan iedereen toen zo op het eerste gezicht wilde of durfde geloven. Wat zou
Den Haag zijn zonder Haagse beek? Een heel
stuk armer en kaler. Wat zou Den Haag zijn zonder Indisch leven. Nou? Wat? Ik durf het antwoord niet eens te denken.’
I N D I SCHE WE RE L D

In haar eerste en laatste bijdrage aan Indisch
Anders, over Pulang van Leila S. Chudori in 2015,
maakte Helga Ruebsamen een andere stroom~ 2~
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vergelijking: ‘Gaandeweg drong tot me door dat
ik ten prooi was aan een totaal andere beleving
dan alleen maar rustig hier en daar een stukje
zitten lezen, het leek er eerder op dat ik in een
snel stromende, onbekende rivier was gesprongen die me meevoerde en fantastische uitzichten
bood, boven en onder water, en pas toen besefte
ik ook dat het moeite zou kosten weer op het
droge te komen.’
Helga was behalve een oorspronkelijke schrijfster
ook een fanatieke lezer en een heel aardig mens;
we missen haar! Zij voelde zich thuis in de Indische wereld van Tong Tong; ze schreef waarderend over initiatiefnemer Tjalie Robinson en zijn
roep om de Indische identiteit niet te verloochenen, en als ze aan het festival meewerkte vroeg
ze in ruil geen geld, maar een passe-partout, een
‘Pasarpas’. Ze was in hoogsteigen persoon een
voorbeeld van de manier waarop ‘typisch Haags’
en ‘typisch Indisch’ vaak samenvallen. En toch,
schreef zij in 1998:
Al is dit nu, veertig, vijftig jaren later moeilijk te
geloven, in het gewone openbare leven was er
bijna niets dat herinnerde aan “Indisch leven”.
Heus niet. Den Haag had dan nog wel wat overgehouden uit wat de “betere tijden” heette, al waren
ze dat dan niet voor iedereen. Het sjieke Hotel des
Indes, de deftige restaurants Tempat Senang, of
heette dat toen nog anders, en aan de Kneuterdijk
Garoeda. Zulke statige gelegenheden herinnerden
meer aan vervlogen koloniale sferen, dan dat zij
een kijkje gaven in het huiselijk Indisch leven.
Een enkele toko was er wel, in straatjes achteraf,
zoals ook de kleine huiskamerrestaurantjes als
Soeboer en Semarang al volop draaiden, voor wie
ze wist te vinden.
In ieder geval was er niets of nauwelijks iets
Indisch te beleven in de rest van Nederland, en dat
kleine beetje in Den Haag was eigenlijk niet meer,
maar juist minder geworden dan vroeger, toen er
nog een Ministerie van Koloniën zetelde. Daar
moesten zich voor de oorlog de ambtelijke verlofgangers melden aan het begin van hun verlofperiode, die ze dan verder meestal doorbrachten in een

pension niet te ver daar vandaan. Zo is het gekomen, dat Den Haag gaandeweg de meest Indische
stad van Nederland werd.
Maar van haar Indische kant deed Den Haag zich
toen nog niet overduidelijk kennen, niet in die
moeilijke periode na de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het leek wel of het “verlies van onze
koloniën”, zoals toen de uitkomst van deze strijd
gemeenlijk werd genoemd, te pijnlijk was, alsof
men er niet hardop over wilde praten.
En samenvattend: ‘Het Indische leven, in Nederland, speelde zich jarenlang af in het grotendeels verborgene, ook in Den Haag, al was dat
nog zo’n Indische stad. Niet dat het Indische
opzettelijk aan het oog werd onttrokken, het
hoorde er gewoon nog niet bij.’ *
R IJ KD OM

Vandaag de dag, in 2017, nu er nog maar relatief
weinig getuigen van Indië in leven zijn, lijkt het
alsof Nederland zich een kleín beetje opent voor
zijn Indische verleden. Net als in de voorgaande
jaren blijft de nadruk liggen op de oorlog en het

(eigen) geweld, maar het lijkt erop dat instellingen, media, de regering, deze geschiedenis meer
accepteren als hun éigen geschiedenis, net zoals
voor de oorlog het Indische (niet het Indonesische, maar het Indische, het gemengde) meer als
‘eigen’ werd beschouwd.
Onze wens is dat naast de oorlog ook de rest van
het rijke Indische verleden onderzocht, bewaard
en getoond zal worden, niet alleen omdat er naar
onze overtuiging veel moois en interessants (en
nog onbekends) bij is, maar ook omdat we denken dat het kan inspireren tot veel moois en interessants in de toekomst. Een indruk van die rijkdom geeft de Tong Tong Fair jaarlijks, en hopen
wij ook met Indisch Anders te laten zien.
Veel leesplezier gewenst, en wellicht tot ziens
op de Tong Tong Fair,
Siem Boon & Esther Wils
*

Citaten uit: Helga Ruebsamen, ‘Indisch leven in Den
Haag na 1949 of Het Geheim van Anita’, in In Den Haag
geschied; 750 jaar in verhalen en beschouwingen,
samenstelling Han Foppe, 1998, Sdu Uitgevers

Over de Tong Tong Fair
De Tong Tong Fair is het grootste Euraziatische
festival ter wereld. Het evenement bestaat uit
de Grand Pasar, de beroemde oost-westbeurs, en de Eetwijk, met tientallen Aziatische
restaurants en waroengs. De Tong Tong Fair is
ook gastvrouw van het Tong Tong Festival.
De Tong Tong Fair bestaat sinds 1959 en komt
voort uit de Tong-Tong-beweging rondom de
schrijver, journalist en activist Tjalie Robinson. Ze begon onder de naam Pasar Malam
Tong Tong, kreeg landelijke bekendheid onder
de naam Pasar Malam Besar en heet sinds
2009 Tong Tong Fair.

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. In 2009 verscheen De Pasar Malam van
Tong Tong, een Indische onderneming door
historicus Florine Koning over de eerste vijftig jaar.

historisch
INDISCHE
LEVENS
BIOGRAFIEËN

Sommige levens zijn met de dood nog niet voorbij.
Nijvere en vaak begeesterde biografen reconstrueren uit
boeken, archieven, oude kranten, brieven en het werk van
de gebiografeerden zelf, versies van die levens die in het
goede geval de historische werkelijkheid benaderen.

door Esther Wils

TWEEMAAL COUPERUS
.. Op Louis Couperus raken lezers niet uitgekeken. Na de befaamde Frédéric Bastet, die in 1987
zijn Louis Couperus. Een biografie publiceerde (Uitgeverij Querido, integraal te lezen op
www.dbnl.org), zette ook Rémon van Gemeren
zich aan het karwei. Ook hij schreef met Couperus.
Een leven (Prometheus, 2016) ruim 800 pagina’s
vol, die helaas maar matig bevallen: Van Gemeren haalt bossen grote namen als Benjamin, Descartes, Foucault, Camille Paglia en Plato aan om
Couperus’ leven en werk te duiden maar vat hun
ideeën wat krap en schools samen, zodat ze eerder storen dan helderheid bieden. Als het om
Indië gaat, spreekt hij zonder blikken of blozen
van ‘inlanders’ en zelfs ‘inboorlingen’. Ambitieus
maar een beetje onhandig — je kunt niet overal
alles van weten, maar hier had een redacteur wel
mogen ingrijpen.
Toch is er altijd iets te beleven als het om Couperus gaat, en Van Gemeren koos verschillende
interessante citaten. Zo zie je haar voor je, als de
schrijver zijn nichtje en latere eega Elisabeth
Baud karakteriseert in de vorm van een verwant
personage: ‘een fijn blond kindje, met het fijne
blonde van Indische kinderen, van geheel Hollandsche ouders, alsof het Nederlandsche bloed
in de tropische zon fijner wordt en dunner…’ Couperus zelf had een mestieze betovergrootmoeder, afkomstig uit Malakka, en dier genen zijn
zeker op de portretten van zijn zusters Cateau en
Jeanne onmiskenbaar. ‘Ik durf niet beweren dat
er Indisch bloed in onze familie is, maar Indische
traditie…,’ schrijft Louis, maar dat bloed laat zich
niet loochenen; zijn vriend, de schrijver Frans
Netscher, schreef in een artikel: ‘’t Was soms
broeikasterig heet in zijn kamer, bijna niet om uit
te houden, zoodat de benauwing op de longen
sloeg. Maar dit was juist waar Couperus van
hield; dàn voelde hij zich lekker, in zijn element,
gezelligjes, gestoofd, als liep zijn bloed warmer
en luier door zijn lichaam.’
.. José Buschman, medeoprichtster van het
Louis Couperus Genootschap, brengt een uitge~ 4~
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door het vermeend ‘melancholieke van de islam’,
in zijn reisjournaal voor de krant zijn teleurstelling verbijt over de harde werkelijkheid ter
plekke. Hij is bang anders zijn lezers te verliezen
en heeft de inkomsten nodig — de levensstijl van
de Couperussen is veeleisend. Maar het reizen
put hem uit en doet hem verzuchten dat hij ‘op’
is; hij kan het omtoveren van de werkelijkheid

historisch

niet meer opbrengen. Zijn volgende reis in
opdracht, naar Azië, was dan ook zijn laatste; hij
bezwijkt al op zestigjarige leeftijd.
Dit prachtboek verschijnt mede ter gelegenheid
van de tentoonstelling De Oriënt verkend. Op reis
met Louis Couperus en Marius Bauer die 20 mei
wordt geopend in het Haagse Louis Couperus
Museum en daar te zien is tot 8 oktober 2017.

INDISCHE LEVENS

MOORD &
DOODSLAG

EDDY & BEP
.. Cahiers voor een lezer, aflevering 44, het periodiek van het Du Perron Genootschap, bevat een
voorpublicatie uit de correspondentie van Edgar
du Perron en zijn tweede vrouw Elisabeth de
Roos, gekozen en bezorgd door Du Perrons biograaf Kees Snoek. Het is wat onwennig om de
intieme uitwisseling van een hartstochtelijk stel
— nooit voor vreemde ogen bedoeld — te volgen,
en daarbij leren we Du Perron, die toch veel
humor had, kennen als een gekweld man. Niet
alleen was hij ongeneeslijk, letterlijk tot ziekwordens toe jaloers op de minnaar die Bep ooit had
gehad, hij was ook ongelukkig met zichzelf: ‘Ach
God, Bepje toch, wat een rotmannetje heb je? Ik
walg tegenwoordig van mezelf als ik me in de
spiegel zie: bol, vermoeid, half verpletterd zonder
ìets van de tragische schoonheid van zulke lieden. Had ik tenminste maar holle wangen en een
interessante teringborst, maar het puilt bij me
aan alle kanten. En ik voel me of ik naar mijn eind
loop […] Het is niet alleen Indië, het is of er nergens plaats is voor mij. Geen diploma, geen
gewoonte van loonslavernij, te veel waarde — en
zelfs erkende waarde — op het ene gebied (dat
niet betaalt) en te weinig op ’t andere. Als ik voor
mij uit zie, zie ik niets dan een onontkoombare
reeks van steeds grootere vernederingen. Je kan
je wel, als Multatuli, gaan opsluiten in een soort
gerechte hoogmoedswaanzin, maar wat een
voorland blijft dat!’ Zijn compromisloze kijk op
de dingen, die zijn werk zo sterk maakt, was ook
een kruis; hij was ervan overtuigd dat Bep nooit
zo totaal van hem kon houden als hij van haar, en
legt haar in de brieven regelmatig het vuur aan
de schenen: ‘Enfin, één ding is zeker: je begrijpt
niet hoe ik naar je verlang. Alles wat ik uit je krijg,
zijn een paar vriendelijke schouderklopjes.’
Net als Couperus was Du Perron opgegroeid in
een welgestelde familie en was zijn jeugd in die
zin onbezorgd. Later moesten ook hij en Elisabeth zich in leven houden met schrijfwerk en
andere klussen. Du Perron leed aan angina pectoris, die hem net na de Duitse inval het leven
kostte; ook hij had zichzelf uitgeput. Opmerkelijk is dat ook zijn voorgeslacht deels uit Maleisië

Siegfried Nassuth als dienstplichtig militair

Als je het over Indië hebt, is geweld zelden ver weg:
er is veel bloed gevloeid om de kolonie te ‘scheppen’
en ook om haar af te breken.
lijkheid — een beetje kort door de bocht. De overigens empathisch aandoende Dekker slingert
daarbij als een aap heen en weer tussen tijden en
plaatsen, tot desoriëntatie van de lezer.

Eddy en Elisabeth in Spa, collectie Kees Snoek

stamde; zijn moeder, wier alter ego hij in Het land
van herkomst beschrijft als ‘…mollig en kreools
[…], met kroezig haar en zwoele ogen…’, was
geboren in Penang en zijn grootmoeder heette
Chaulan van haar achternaam — de naam is
moeilijk thuis te brengen maar lijkt te verwijzen
naar Vietnam, toen Indochina, een Franse kolonie. Misschien is het niet politiek correct om
belangstelling te hebben voor het mengbloedig
gehalte van onze grote of anderszins beroemde
schrijvers, maar het is wel interessant om te
weten waar hun voorouders vandaan kwamen,
en hoe zij er zelf tegenover stonden. En het verandert toch het aanzien van de Nederlandse letterkunde; het hedendaagse kopstuk Adriaan van
Dis noemt zich graag ‘het roze varkentje’ van de
familie, maar is met zijn Indische vader natuurlijk genetisch gezien nog een stuk Indischer dan
Couperus en Du Perron bij elkaar.

.. Ook de moeder van Marijke Barend-van Haeften was geïnterneerd in een Japans kamp, en
daardoor zwaar getekend. Onder de titel Matzes
en mie (Uitgeverij Boom, 2017) reconstrueert
Barend-van Haeften de lotgevallen van haar
voorgeslacht en die van haar Joodse echtgenoot,
journalist Frits Barend. Hier komen twee stambomen bij elkaar die door het geweld van de Tweede
Wereldoorlog hevig gehavend zijn — die van Frits
mist hele familietakken. Er zit geen rode draad in
haar verhaal, schrijft de auteur zelf; de reden om
dit tragische verleden uit te zoeken was dat er ‘zo
veel geschiedenis samenkomt’ in de nazaten
Barend. Dat is vaker het geval, en het gemis aan
een sterke bedoeling doet het boek geen goed;
het zou interessant zijn om meer te horen over
de bindende kracht die het delen van een traumatische, of, minimaal, beladen gezinssituatie
oplevert. Frits zegt een gelukkige jeugd te hebben gehad, ondanks een weggelopen vader en
een slovende, gespannen moeder, maar valt wel
op vrouwen met ‘melancholieke ogen’, zoals
Marijke. Daar moeten we het mee doen.

Couperus, circa 1892

TOTOKS OORLOGSLEED
breide editie uit van haar boeiende studie over
Couperus’ reis naar Noord-Afrika: Couperus in de
Oriënt (Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2017), weelderig geïllustreerd met schitterende historische
foto’s, drukwerk en schilderijen, onder andere
van Couperus’ tijdgenoot en mede-Hagenaar
Marius Bauer. De heren hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet — ondanks beider lidmaatschap van de kunstkring Pulchri — maar
deelden het verlangen naar oriëntaalse sferen.
Buschman plaatst Couperus met smaak en kennis van zaken in zijn tijd, met relevante uitstapjes naar andere schrijvers en denkers (Oscar
Wilde, André Gide) en zonder te dwepen — zo
wordt Couperus’ verwende, koloniale inborst
niet verhuld. Zij doet uit de doeken hoe de schrijver, zoals meer mensen in die tijd aangetrokken

.. Geboren uit een Oost-Pruisische moeder en
een Duitse vader die carrière maakte bij de Indische veldpolitie, groeide Siegfried Nassuth op
tussen de palmen op Java. Volgens zijn biograaf
Daan Dekker vormde de wilde natuur waarin hij
in zijn jeugdjaren graag rondzwierf de inspiratie
voor het groene plan dat hij later als architect
tekende voor de Bijlmer. Althans, dat stelt Dekker in een radio-interview voor OVT (VPRO, NPO
Radio 1); in het boek De betonnen droom. De biografie van de Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester (Thomas Rap, 2016) wordt het niet met
zoveel woorden benoemd. Minstens zo vormend
was Nassuths moderne scholing door aanhangers van het Nieuwe Bouwen, in het straatje van
Le Corbusier en diens ideeën over de Functionele

Stad. De architect trouwde met Tine Rups, die
zijn moeder tijdens haar internering in Tjideng
had leren kennen — toen het stel later nog eens
naar Indonesië reisde en Nassuth per se eenvoudig en onder de Indonesiërs wilde bivakkeren,
herbeleefde de volgzame Tine die traumatische
periode en moest de reis worden afgebroken.
Nassuth was ‘geen makkelijke man’, en dat kan
wellicht deels uit zijn oorlogsgeschiedenis worden verklaard; hij werkte als krijgsgevangen
dienstplichtige van het KNIL aan de Birma
spoorweg, een ervaring die hem in nachtmerries
zou achtervolgen.
Van de censor: ook in dit boek is sprake van
‘inlanders’ en ‘een verhuiswoede richting Nederland’ als gevolg van de Indonesische onafhanke-

door Herman Keppy & Esther Wils

KOP P ENS NEL L ER VAN D E VOC

Een Zwitsers leven in de tropen. De lotgevallen
van kapitein Elie Ripon in dienst van de VOC (16181626) (Prometheus, 2016) is zo ongeveer de zwakste titel die je kan plakken op de autobiografische avonturen van VOC-houwdegen Elie Ripon.
Zet dan ook nog een afbeelding van een vaandeldrager van de Haagse schutterij op de cover en de
verwarring is compleet. Het beschrevene,
bezorgd, verbeterd en van annotaties voorzien
door gelouterde historici Leonard Blussé en Jaap
de Moor, is echter de moeite van het lezen waard.
Elie Ripon was een Zwitsers (huur-)soldaat die in
dienst van de VOC en van J.P. Coen orde op zaken
stelde in de kolonie. Van sergeant klom hij op
naar kapitein. Zijn memoires schreef hij op, of hij
heeft ze laten optekenen. Dat manuscript verdween op een zolder, waar het eeuwen later werd
gevonden; het werd uitgegeven in het Frans. De
Nederlandse editie is ongetwijfeld beter want de
bezorgers hebben bijvoorbeeld de echte personen gevonden achter de vaak door Ripon slecht
gespelde Nederlandse namen van collega’s. En
na elk hoofdstuk voegen Blussé en De Moor een
verklarende tekst toe. Het boek, dat leest als een
avonturenfilm à la Indiana Jones, inclusief zaken
die onmogelijk echt kunnen zijn, verandert het
beeld over het VOC-optreden niet. Het geeft een
kijkje in Coens gewelddadige keuken en is ook
onderhoudend door de beschrijvingen van de
mensen en dieren die Ripon aantreft in de Oost.
Niet in de laatste plaats omdat hij daarbij lustig
overdrijft en er van alles bij fantaseert. HK
G U ER R IL L A EN J IH AD

.. Op pagina 19 van deze krant laat Remco Raben
zijn licht schijnen over Graa Boomsma’s Leven op
de rand. Biografie van A. Alberts (Van Oorschot,
2017). De schrijvende ambtenaar studeerde Indologie, werkte korte tijd als bestuursambtenaar op
Madoera en werd toen geïnterneerd in een Japans
kamp. Na de oorlog schreef hij zowel scherpe
journalistieke artikelen over het kolonialisme en
de toestand in Indonesië als indrukwekkend literair werk over zijn tropenervaring.

‘Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis’ luidt de ondertitel
van Atjeh (Prometheus, 2016). Als je de dekolonisatieoorlog niet meerekent klopt dat. Het was
allemaal begonnen om de uiterste uithoek van
Sumatra, die door de opening van het Suezkanaal en het verleggen van de scheepsroute strategisch belangrijk werd voor de handelsvaart op
Azië. In 1873 landden daar de eerste troepen, en
er zouden er nog vele volgen: de langdurige oorlog heeft de Nederlandse staat een fortuin en
veel hoofdbrekens gekost. Neerlandicus en journalist Anton Stolwijk laat zien hoe de kolonialen
zich keer op keer vergisten in de weerbaarheid
van de Atjehers; hun militaire massa en moder-

nere wapens waren vaak niet efficiënt tegen de
Atjehse guerrilla — een gegeven dat zich tijdens
de dekolonisatieoorlog ook op Java opnieuw
voordeed en westerse eenheden in hedendaagse
oorlogen nog altijd parten speelt.
Ook de mentale volharding van hun tegenstander
werd door de Nederlanders onderschat; die was
vaak geïnspireerd door het geloof. Op knappe, verrassend compacte maar beeldende wijze schetst
Stolwijk de rol die de islam op het eiland speelde,
vanaf de tijd dat Indiase en Arabische handelaren
die godsdienst meebrachten, via de nauwe banden met het Ottomaanse hof rond 1600, tot de
ontketening van de jihad, juist op het moment
dat het KNIL voortgang begon te boeken. EW
Voor een complete bespreking zie de website
van Athenaeum Boekhandel: https://www.
athenaeum.nl/recensies/2016/atjeh-door-detranskoloniale-bril/
AL F R ED & AD OL F

Die militaire cultuur, en het feit dat er veel Indische mannen werkten als militair, hebben ook de
gezinnen van die mannen niet onberoerd gelaten. Met afstand het beste boek dat daarover is
verschenen, is De tolk van Java (De Geus, 2016)
van Alfred & Adolf Birney. De basis voor zijn boek,
dat ‘roman’ wordt genoemd maar een wel zeer
(auto)biografisch karakter heeft, is het dikke
manuscript dat pa Birney achterliet. Diens verbijsterend harde jeugd, waarin slaag het enige
communicatiemiddel leek, werd gevolgd door
omzwervingen langs verschillende partijen die
de gewelddadige modus waarin Adolf zat opgesloten goed konden gebruiken. Knetterend van
het trauma en die vreemde geweldsverslaving,
was hij vanzelfsprekend ook een gevaarlijke
vader. Alfred heeft al eerder over hem geschreven
maar laat in dit boek, naast zijn pa zelf, eindelijk
zijn eigen woede voluit aan het woord; de volgehouden felle toon drijft het boek voort en sleurt
de lezer mee, hoe scherp de hobbels op het pad
ook zijn. Ook het huwelijk, het gezinsleven en de
culture clash van zijn ouders — ma was Brabantse — komen aan de orde, grimmig maar ook
grappig. Zie ook het artikel op 18. EW

Taihiuttu 1,8 miljoen euro van samenwerkingsverband Telescoop om zijn film over de beruchte
kapitein te maken. En de Haagse rechtbank
heeft in augustus van hetzelfde jaar de Australische wetenschapper Robert Cribb aangesteld
om onafhankelijk onderzoek te doen naar het
door Westerlings troepen toegepaste standrecht op Zuid-Celebes. Dit in verband met
claims van nabestaanden. Alsof er nog veel valt
toe te voegen aan reeds bestaand en gepubliceerd onderzoek (van bijvoorbeeld Willem IJzereef en Jaap de Moor). Maarten Hidskes slaagt
er met Thuis gelooft niemand mij. Zuid-Celebes
1946-1947 (Atlas Contact, 2016) wel in een
nieuwe dimensie toe te voegen. Na de dood van
zijn vader deed hij onderzoek naar diens verleden als commando onder Westerling. Vader Piet
had zich in 1944 als aangemeld als oorlogsvrijwilliger (OVW-er) en vertrok met het eerste contingent militairen naar Indïe. Daar aangekomen
koos hij ook weer vrijwillig voor dienst onder
Westerling. Hij was er vroeg bij, en nam ook deel
aan de acties op Zuid-Celebes. Terug in Holland
was Indië echter nooit onderwerp van gesprek
in huize Hidskes. Dus Maarten moest de archieven in, en hij sprak met voormalige collega’s
van zijn vader. In het boek volgen we hem op
zijn fascinerende zoektocht. Maarten Hidskes
brengt de gebeurtenissen op Zuid-Celebes
terug tot menselijke proporties, al blijven de
beschreven wreedheden onmenselijk. De zoon
blijft van zijn vader houden, maar het lukt hem
niet in het reine komen met diens verleden als
commando. HK
B R AND END E KAM P ONG S

Historicus Rémy Limpach promoveerde op een
zeer breed en grondig onderzoek naar de onafhankelijkheidsoorlog: De brandende kampongs
van generaal Spoor (Uitgeverij Boom, 2016). Dat
is een mooie titel, maar hij heeft het nadeel dat
hij de verantwoordelijkheid — en, denken we
erachteraan: schuld — gevoelsmatig direct en
volledig aan één kant legt. Limpach is de eerste
om te erkennen en benadrukken dat juist de
wisselwerking van het geweld van Nederlandse
en Indonesische kant onderbelicht is gebleven,
maar zijn werk heeft wel de doorslag gegeven tot
het verlenen van maar liefst vier miljoen euro
subsidie voor onderzoek naar de onafhankelijkheidsoorlog, alsof de Nederlandse overheid daartoe nog een onvervulde plicht heeft. Zij was al
bewerkt met rechtszaken en de relzucht van de
media. Waar blijft de lobby voor het Indisch cultureel erfgoed, dat onder recente regeringen in
een noodtempo is afgebroken? Zie voor nadere
uitleg www.indisch-anders.nl/brandende-kampongs-brandende-kwestie-2/, waar ook wordt
vermeld hoe enthousiast Limpachs deskundige
collega’s zijn over zijn studie. EW
Lees verder op pagina 6.

E.P.L. de Hoog in KNIL-uniform met bamboehoed te
OOR LOG SV R IJ W IL L IG ER

Balikpapan, circa 1940. Uit fotoboek 5, bestemd voor

Raymond Westerling blijft de gemoederen
bezighouden. Vorig jaar ontving regisseur Jim

zijn moeder, collectie KITLV

OVER HET

HOOFD

GEZIEN
Vervolg pagina 5

met zijn tempo-doeloe-fotoboekenreeks en Loe
de Jong langs in de analyse. Over de kennis van
wreedheden en oorlogsmisdaden tijdens de
jaren 1945/1949 schrijft Bijl: ‘Hueting [de soldaat die in 1969 op tv vertelde over wat hij had
meegemaakt] was de eerste van een nieuwe
generatie die feiten openbaarde die al wijd en
zijd beschikbaar waren.’ Zijn verklaring voor het
steeds presenteren van vermeende onthullingen is tweeledig: de context zorgt voor een herontdekking (jaren zestig: ‘Wij hadden ook een
Vietnam!’), en de koloniale geschiedenis is
nooit geïntegreerd geraakt in de vaderlandse
geschiedenis. EW
G RU WE LF E ITEN

.. In 2015 verschenen twee boeken die nog weinig aandacht hebben gekregen maar zeer van
belang zijn: beide onderstrepen nog eens dat er
al een heleboel uitgezocht en bekend is omtrent
de koloniale geweldpleging in Indië.
G R U W E L B E E L DE N

Paul Bijls promotieonderzoek lag aan de basis van
zijn academisch eveneens zeer verantwoorde
Emerging Memory. Photographs of Dutch Colonial
Remembrance (AUP, 2015). Bijl muntte het concept
‘emerging memory’ voor ‘het type herinnering
dat ontstaat in een situatie van culturele afasie.
Opduikende herinneringen zijn die voorstellingen van het verleden die periodiek herontdekt
worden, terwijl ze hun schemerige aanwezigheid
behouden. Ze blijven het zelfbeeld van een cultuur prikkelen omdat ze moeilijk te integreren
zijn in het bestaande verhaal dat die gemeenschap over zichzelf en zijn verleden vertelt.’ De
studie van Bijl spitst zich toe op de foto’s die in
1904 werden gemaakt van de slachting die onder
Van Heutsz en Van Daalen in Atjeh was aangericht; behalve de pers komen o.a. het tijdschrift
Tong Tong en Tjalie Robinson, Rob Nieuwenhuys

Van wijlen Ben Bouman, generaal b.d. en schrijver van verschillende fascinerende studies over
de dekolonisatieoorlog, in het bijzonder over
de Indonesische kant van de strijd, verscheen
vlak na zijn dood eind 2015 een laatste boek,
Succes in een verloren oorlog (QV uitgeverij).
Nieuw in Boumans publicatie is dat hij de focus

legt op een niet eerder beschreven groep vechtjassen: de Speciale Troepen Groep Spier. Dat
waren honderden mannen, voornamelijk Indonesiërs die aan Hollandse kant vochten onder
leiding van ‘oorlogsheld’ Tiavadar Spier. Zij verleenden steun aan de 7-Decemberdivisie waartoe in die tijd ook Bouman behoorde. De kracht
van het boek ligt in Boumans bronnen: hij
citeert uit zijn eigen oude brieven aan thuis; hij
zocht Spier en andere voormalige collega’s op;
hij deed onderzoek bij het NIMH en hoorde ook
voormalige tegenstanders. Zo wordt een helder
beeld geschetst van de zware omstandigheden,
de gevechtshandelingen en de geest onder de
manschappen. Soms onthutsend feitelijk en
zonder poespas. Een citaat: ‘Maar de mensen
die waren gesneuveld, werden door de mensen
van Toegimins peloton uit woede op een hoop
gegooid, ze werden zo links en rechts de kop
afgeslagen en die werden daar langs de hele
weg op staken gezet. Verdomd vervelend hoor!
Ik kon er niets aan doen. Wel was het zo dat we
sinds die tijd nooit meer last hadden.’ HK

DEN HAAG
Het Tong Tong Festival vindt niet alleen plaats op
de Tong Tong Fair op het Malieveld, maar ook
elders in Den Haag.
WA N D E L I N G ECHO ’S VA N I N D I Ë

Het hart van Indisch Den Haag is de woonwijk
Archipel, eind negentiende, en begin twintigste
eeuw gebouwd. In de Archipel troffen de
verlofgangers elkaar en hier vestigden de
gepensioneerden zich. Deze reputatie moet
schrijfster Marie van Zeggelen (1870–1957) naar de
wijk hebben gebracht, toen zij terug uit Indië
kwam. Tijdens de stadswandeling o.l.v. een gids
van Gilde Den Haag kijken we door haar ogen naar
het Indische verleden van de wijk. Zie ook pag. 11.
Za 27 mei, di 30 mei, do 1 en vr 2 juni, 11.00 - 12.00 u.
Startlocatie: Café Banka, Bankastraat 91 in
Den Haag. Prijs: € 4,00 p.p. Min. 4, max. 15
deelnemers. Reserveren: 070 356 1281, via
info@gildedenhaag.nl of via gildedenhaag.nl.
Documentaire Jaji
Het Filmhuis Den Haag, Spui 191, vertoont de
documentaire Jaji (Lotgenoten), van regisseur Jeffrey Salimin. Tussen 1890 en 1939 werden ruim
33.000 Javanen van Nederlands-Indië verscheept
naar Suriname om daar als contractarbeiders te
werk te worden gesteld op de plantages. Wat is er
gebeurd met hun nazaten, van wie een groot deel
ook in Nederland woont? Wat is er nog over van
de Javaanse cultuur en tradities?

NAAR HOLLAND

MIGRATIE
OF VLUCHT?
Stichting Tong Tong zet de belangrijkste feiten omtrent de grote
oversteek nog eens compact op een rij, brengt de overtocht in beeld
met foto’s en citaten van ooggetuigen, en hoopt het venijnigste
cliché over Indische mensen te ontmantelen. De tentoonstelling
Naar Holland; Repatriëring, migratie of vlucht? is van 25 mei
t/m 5 juni te zien op de Tong Tong Fair.

mische redenen: zij konden niet langer in hun
onderhoud voorzien en werden in Indonesië met
de nek aangekeken.
Angst en economische nood waren dus factoren
die deze groep gemeen had met andere vluchtelingen. Het grote verschil was dat Indische
Nederlanders geen asiel hoefden aan te vragen;
zij hadden immers de Nederlandse nationaliteit.
Wel moesten velen een beroep doen op speciale
sociale voorzieningen: eerste opvang en een
voorschot om de overtocht, warme kleding en de
inrichting van het huis te bekostigen werden
door de Nederlandse overheid verstrekt.
‘ KOLONIAL EN’

Een specifiek en pijnlijk probleem dat Indische
mensen met zich meesleepten, zowel in Indonesië als in Holland, was het stigma van ‘koloniaal’.
Terwijl zij weliswaar uit de koloniale samenleving
waren voortgekomen, maar daar soms racisme
en uitsluiting hadden ondervonden. Er leven heel
wat verkeerde beelden over de Indische groep —
om te beginnen al dat het überhaupt een min of
meer homogene groep zou zíjn. Maar een van de

Op 3 juni vindt de vertoning om 16.00 u plaats en
is Salimin aanwezig om vragen te beantwoorden,
op 6 juni wordt de film om 19.00 u vertoond.
Kaartverkoop en meer informatie:
www.filmhuisdenhaag.nl.

Van Heutsz in Atjeh

Kinderen van het KNIL:
ROMANS EN VERHALEN

tentoonstelling
REPATRIËRING

Eerste op
vang inin

kwetsendste beelden die vooral de eerste generatie hebben achtervolgd, is dat van de profiteur:
‘Eerst de Indonesische bevolking uitbuiten en
dan hier op de deur komen kloppen...’ Terwijl de
meeste Indische mensen de kosten voor hun
opvang op termijn terugbetaalden (of al op eigen
kosten kwamen), en in de oorlog en daarna de
prijs hadden betaald voor hun trouw aan Oranje
en de driekleur.
Het gevoel overal ongewenst te zijn heeft zich bij
sommigen diep genesteld. Trauma, argwaan en
een gevoel van miskenning hebben veel leed
gebracht, ook bij latere generaties. De neiging
zich gedeisd te houden, niet met problemen naar
buiten te komen en de eigen cultuur vooral ‘onder
ons’ te beleven, hebben bovenop ‘kolonialen’ ook
nog het cliché doen postvatten van ‘heimweeklanten’. Met dank aan de media, die de Indische
cultuur en koloniale geschiedenis veelal weten
samen te vatten tot saté, krontjong, bruine danseressen en standrechtelijke executies.
Hoog tijd om die beelden te ontmantelen. En om
goed tot ons te laten doordringen wat vluchtelingen meemaken.

Budel, 19
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Repatrian

De Ogen van Solo
Roman door Reggie Baay
Van de auteur van De njai; Het concubinaat
in Nederlands-Indië
ISBN 978-90-78847-08-3
4e druk
Prijs € 14,50
Adriaan van Dis: “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.”

Verzamelde romans en
verhalen van Lin Scholte
Met een biografische inleiding
door Vilan van de Loo
576 pagina’s incl. fotokatern
ISBN 978-90-78847-02-1
Prijs € 15,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.

Johannes “Pa” van der Steur
(1865-1945): zijn leven,
zijn werk en zijn Steurtjes

Dochter van Indië.
Melati van Java (1853-1927)

Hardcover, met fotokaternen
ISBN 978-90-78847-09-0
Prijs € 24,50

Prijs € 19,90

.. Het aantal mensen in Nederland met een Indische connectie wordt geschat op bijna twee miljoen. Ook voor de Tweede Wereldoorlog waren er
al tienduizenden Indische mensen in Nederland.
Men kwam over voor verlof, familiebezoek, om
naar school te gaan of om van zijn pensioen te
genieten. Dat betrof deels degenen van honderd
procent Nederlandse afkomst voor hen kon de
overtocht vaak met recht ‘repatriëring’, terugkomst naar het vaderland, worden genoemd.
Maar ook kinderen die in Indië waren geboren uit
gemengde huwelijken werden vaak naar Nederland gestuurd voor hun opleiding.
Toen na de Tweede Wereldoorlog de Indonesische
onafhankelijkheidsoorlog uitbrak, kwam een
grote migratiestroom op gang, die doorliep tot in
de jaren zestig.

school. Zij ondernamen dus feitelijk een bijzonder type migratie: een permanente verhuizing
naar een ander, verafgelegen land, waarvan zij
staatsburger waren en de taal spraken.
Desondanks was de aanpassing niet altijd eenvoudig; er waren aanzienlijke cultuurverschillen
te overbruggen, en de ontvangende landgenoten
wisten over het algemeen niets van hun nieuwe
buren. Net als veel hedendaagse migranten kregen de Indische mensen te maken met bezwaren
tegen de ruimte die zijn innamen op de woningen de arbeidsmarkt, tegen hun etensluchtjes en
soms ook tegen hun huidskleur. Ook hun aanwezigheid op de liefdesmarkt zorgde soms voor
problemen; op verschillende plaatsen in Nederland ontstond er strijd tussen Hollandse en Indische jongens om de blonde meisjes.

band die ze met haar moeder had en haar

RE PAT RI Ë RI N G O F MI GRAT I E ?

V LU C H T ZOND ER AS IEL

katholieke levensovertuiging. Toch was zij in

Aangezien Indische mensen een Nederlands paspoort bezaten en Nederlands spraken, was hun
overkomst formeel gezien ook een repatriëring,
maar velen kenden Nederland voornamelijk van
de geschiedenis- en aardrijkskundelessen op

De motieven om te vertrekken liepen uiteen: een
deel van de mensen had geweld of de dreiging
daarvan aan den lijve ondervonden. Zij kunnen
zonder mankeren oorlogsvluchtelingen worden
genoemd. Anderen vluchtten om sociaal-econo-

ISBN 978-90-78847-00-7

Ooit wist iedereen wie Melati van Java (ps. Marie
Sloot) was. Ze publiceerde romans die vaak

Ooit genoot Pa van der Steur roem, eer en
aanzien. Zijn naam was vast verbonden met het
tehuis “Oranje-Nassau” (Magelang, Java) waarin
hij naar verluid zevenduizend kinderen opving.
Een uitzonderlijk figuur, die bij leven al uitgroeide
tot een legende. Maar wie wist nog wie de man
zelf was?

tientallen jaren in omloop bleven en ze behoorde

Dankzij intensief archiefonderzoek bevat Pa een
rijkdom aan onthullingen en ver rassingen. Want
hoe kwam hij eigenlijk aan die kinderen? Waarom
hield hij zijn omvangrijke werk voor de militairen
bewust op de achtergrond? En waar haalde hij het
geld vandaan om alles te financieren?

opmerkelijke vrouw. Het boek beschrijft

tot de eerste vrouwen die toetraden tot de
deftige Maatschappij der Nederlandse
letterkunde. Vermoedelijk was zij in Nederland
de eerste Indische auteur van bestsellers.
Dochter van Indië is de eerste biografie van deze
nauwgezet hoe Melati zich ontwikkelde tot
populaire schrijfster en weldoenster. Van grote
invloed waren haar jeugd in Indië, de innige

alles uniek voor haar tijd.

Verkrijgbaar via iedere goede

Verkrijgbaar via iedere goede

(internet)boekhandel.

(internet)boekhandel.

Meer info: www.stichtingtongtong.nl.

Meer info: www.stichtingtongtong.nl.
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kunst
ROARING TWENTIES

WERELDWIJDE
KRUISBESTUIVING
In Indië waren ze bij de tijd, waar het de stand van mode,
architectuur en design aangaat. Vaardige, veelal Indonesische en Chinese ambachtslieden maakten moderne
ontwerpen na en/of gaven daar — al dan niet op basis van
tekeningen door professionele ontwerpers — een eigen,
tropenechte twist aan. Omgekeerd inspireerden Indonesische kunstvormen het Nederlandse ontwerpersvolk sterk;
vooral batik en bouwprincipes werden graag geadopteerd.

Omslag door Carel Adolph Lion Cachet, 1901,
van het boek Rembrandt: 26 Photogravures
naar de beste schilderijen der tentoonstellingen
te Londen Jan.-Febr. 1889 en Amsterdam,
Sept.-Oct. 1989, van Cornelis Hofstede de Groot,
The Wolfsonian - FIU, The Mitchell Wolfson, Jr.
Collection, TD1990.340.132

door Esther Wils

sporen van Rouffaer. Hij heeft als kunsthandelaar
al verschillende werken kunnen onderbrengen op
een onverwachte plek: het Wolfsonian Museum
in Miami Beach. Het museum, onderdeel van de
Florida International University en gesteund
door een groot aantal instellingen, is opgericht
door Mitchell Wolfson Jr. en ‘gebruikt voorwerpen om de overtuigingskracht van kunst en
design te tonen, te onderzoeken wat het betekent modern te zijn, en het verhaal te vertellen
van de sociale, politieke en technologische veranderingen die onze wereld hebben getransformeerd’. Oprichter Wolfson is geen eenkennig
mens; zijn verzameling bestaat uit zo’n 180.000
objecten uit de periode 1850-1959, gemaakt in de
VS en verschillende Europese landen, waaronder
ook Nederland.
Tot 11 juni aanstaande loopt er een tentoonstelling onder de titel Modern Dutch Design. Het
fraaie boek bij die tentoonstelling, uitgegeven
door The Wolfsonian FIU (2016), draagt dezelfde
naam en bevat naast een schitterend beeldkatern vier eveneens rijk geïllustreerde hoofdstukken over dit thema. Frans Leidelmeijer nam
‘Crossing Cultures: The Netherlands and the
Dutch East Indies’ voor zijn rekening, maar ook
in de andere hoofdstukken komt Indië terug als
invloedrijke factor op de moderne toegepaste
kunst in Nederland tussen 1890 en 1940. De
nadruk ligt, zoals Leidelmeijer ook benoemt, op
de architectuur en de batiktechniek.
Grote architecten als Berlage en De Bazel waren
zeer onder de indruk van de Javaanse bouwkunst;
het huidige Amsterdamse stadsarchief, gebouwd
in de jaren 1920 en ook wel ‘de spekkoek’
genaamd, draagt daar bijvoorbeeld de sporen
van. Nederlandse architecten zetten in de Oost
zeer aantrekkelijke gebouwen neer, in een specifiek Indische stijl — ook daar spant Leidelmeijer
zich voor in; momenteel zoekt hij een nieuwe
bestemming voor een Berlage in Surabaya.
Gelukkig heeft hij het klimaat mee: er is in Indonesië een beweging op gang gekomen om architectuur uit de koloniale periode te behouden. Het
Museum voor Volkenkunde in Leiden toont
onder de titel Heritage in Transition tot en met 23
juli foto’s van Isabelle Boon, over die ‘revitalisering’ van panden in Jakarta en Semarang, waarop
ook de gevolgen op de levens van de daarbij
betrokken mensen in beeld zijn gebracht.
DE TA ILLE Z A K T

.. Het is nu een aantrekkelijk curiosum, een
interessante hybride, maar bij zijn geboorte in
1901 was het topchic: het batik omslag met bladgoud van ontwerper Lion Cachet voor een keuze
uit het werk van Rembrandt. Op de Wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam ruimde
Nederland veel plaats in voor een koloniale bijdrage. De verzamelde etnografica werd na afloop
geschonken aan verschillende musea in het
land — een deel van de batik kwam terecht in het
museum van Artis en werd daar onder de aandacht gebracht van Lion Cachet. Het verhaal gaat
dat hij zo wildenthousiast was dat hij thuis een
laken van zijn bed rukte en meteen aan het batikken sloeg. Lion Cachet was de eerste van een reeks
artiesten die met de techniek aan de slag gingen;
we kunnen gerust van een rage spreken. En ook
wetenschappelijk werd de batik onder handen
genomen: onderzoeker Gerret Rouffaer schreef er
een lange reeks artikelen over, die uitmondde in
een tweedelig boekwerk. Hij reisde meermalen
naar Indië maar bekeek de stoffen ook in het
museum van Leiden, zo is te lezen in Frank Okkers
boeiende biografie Rouffaer. De laatste Indische
ontdekkingsreiziger (Boom, 2015; zie ook indischanders.nl: http://tinyurl.com/rouffaer).
E E N M U S E U M IN M IAMI BEAC H

‘U weet haast niet wat een ellende het is in een
jammerlijk verlicht, ellendig opeengestapeld,
akelig en naar pakhuis te werken als het Ethnogr.
~ 8~
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Mus. te Leiden. Het genot van zien wordt daar
zoogoed als vergald, deels vernietigd zelfs […] Ik
kan u gerust zeggen dat dit zoo genaamde
“Museum” mij een levende ergernis is.’ Zo
schrijft Rouffaer in 1898 aan zijn vriend en collega
Jan Brandes. Hij was niet tevreden over de manier
waarop er met de kunst uit de kolonie werd
omgesprongen — en zette zich, onder meer in
zijn werk voor het KITLV, als een leeuw in voor de
bevordering en de beschrijving ervan.
In onze dagen is die situatie opnieuw penibel; het
KITLV heeft zijn collecties ondergebracht bij de UB
Leiden, het Tropeninstituut heeft zijn bibliotheek
ontmanteld, en er is geen enkel museum meer
dat uitsluitend gewijd is aan de kunst en geschiedenis van de kolonies — of het moet Bronbeek
zijn, maar dat beperkt zich, waar het onderzoek
en de verzameling aangaat, exclusief tot het KNIL.
Verder moeten we het hebben van incidentele
tentoonstellingen in het Rijksmuseum, het Haags
Gemeentemuseum, een van de volkenkundige
musea die uit bezuinigingsoverwegingen zijn
gebundeld onder de naam ‘Nationaal museum
van wereldculturen’, of een toevallige treffer in
een van de kleinere musea die Nederland rijk is.
Waar een verzamelaar zijn collectie veilig zou
kunnen huisvesten, is zeer de vraag.
Frans Leidelmeijer, in zijn nieuwe publicatie aangeduid als ‘independent decorative arts scholar’
en ‘owner of Galerie Frans Leidelmeijer’ in
Amsterdam, treedt op zijn eigen wijze in de voet-

Ook bescheidener vormen van toegepaste kunst
bloeiden in Indië: de art deco-meubels zijn bijvoorbeeld om te likkebaarden, uit tropische
houtsoorten en met de ingenieuze toepassing
van rotan en bamboe. In Wonen in Indië (Stichting

Tong Tong, 2000) zijn ettelijke voorbeelden te
vinden. Modern Dutch Design bevat behalve veel
plaatjes van Nederlandse meubels, drukwerk en
keramiek met Indische stijlkenmerken ook een
roerende tinnen theeset uit Banka — ook in de
‘buitengewesten’ werden de aanwezige grondstoffen tot juweeltjes omgesmolten.
De mode uit Europa en de VS werd op de voet
gevolgd, in tijdschriften en in de Hollywoodfilms,
die ook in Indië direct vanaf hun opkomst in de
jaren 1920 gretig werden bekeken. Vooral de
dames in Indië hadden het voor het kiezen. In
Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië (Stichting Tong Tong, 1996) schrijft
samensteller Dorine Bronkhorst: ‘Het prototype
van de damesmode in de jaren twintig was de
charlestonmode: de rechte hemdjurk tot op de
knie. Het nieuwe erotische ideaaltype was jongensachtig. Rechte corselets hielpen vrouwelijke
rondingen af te platten. En — voor het eerst in de
geschiedenis — nagenoeg alle jonge vrouwen lieten hun haar kort knippen. Ook oudere vrouwen
gingen uiteindelijk over op dit kapsel, want de
‘cloche’ (pothoed), door iedereen gedragen, liet
geen lang kapsel toe. Accessoires waren belangrijk: lange Chanel-kettingen, oorhangers, broches en armbanden van ivoor. Avondjurken
waren vaak bewerkt met kraaltjes. Schoenen
hadden een elegante korte hak en bandjes over
de wreef. De nieuwe mode sloeg enorm aan in
Indië. Al dan niet met behulp van de djait werden
modellen uit de Europese modebladen gekopieerd en waar nodig aangepast aan de eisen van
het klimaat. Donkere stoffen werden vervangen
door lichte, veelal soepel wit katoen, mouwen
werden weggelaten of verkort, geplisseerde
volants werden vervangen door stevig, wasbaar
kant of tule. De jurkjes die zo ontstonden, waren
letterlijk gemaakt voor de tropen.’
In Jazz Age. Mode in de bruisende jaren 20, van
uitgeverij Snoeck en het Modemuseum in Hasselt
(2015), zijn de Europese originelen te bewonderen
— ook sieraden, tasjes en schoenen zijn afgebeeld
en beschreven. Een van de invloedrijkste ontwerpers was de Fransman Jean Patou; zijn avondjurken, maar vooral ook de luchtige sporttenues,
beide met de ‘taille’ ter hoogte van de heup, hebben in de koloniën zeker navolging gevonden.
Wonderlijk genoeg is er van die Indische kleding
hier en daar een stuk overgebleven. Verzamelaar
Daan Wieman toont op de Tong Tong Fair voorbeelden uit zijn collectie, en vertelt over het
maken en het gebruik ervan. Ook Frans Leidelmeijer komt, in het kader van zijn persoonlijke
missie, spreken over de kunstzinnige ‘kruisbestuiving’ tussen Oost en West — zie voor het
programma p. 24 van deze krant.

interview
ROARING TWENTIES

SWINGING

INDIË
Jazz en Indië zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vorig
jaar verscheen de biografie van de Indische jazzdirigent,
pianist en trompettist Boy Edgar. Thrillerschrijver Tomas Ross
is bezig met een trilogie waarin de hoofdrol is weggelegd voor
een Indische jazzmuzikant. Ook op de komende Tong Tong
Fair staat de Indische jazz centraal. Een gesprek met Henk
Mak van Dijk, die er onderzoek naar doet.

door Ricci Scheldwacht

Pianist en componist Lud van Zele,
circa 1935

tig ontwikkelde zich een goede infrastructuur
voor jazzmuziek en er ontstond een bloeiend
uitgaansleven. Grote hotels als Hotel des Indes,
Hotel der Nederlanden, Hotel De Boer in Medan,
allemaal lieten ze advertenties in de kranten
plaatsen over de jazzoptredens die bij hen plaatsvonden. Dat gebeurde ook in restaurants. Het
restaurant Eldorado uit Malang adverteerde bijna
om de dag: “Kom bij ons, we hebben een Manila
jazzband met Filipijnse muzikanten!” Er werd
zelfs op zondagochtend in de zwembaden jazz
gespeeld. Dat vond iedereen geweldig. Je ging
eerst uit op zaterdagavond en de volgende zondagochtend ging je chillen op live jazzmuziek in
het zwembad.’
Dat klinkt heel modern.
‘Indië was een koloniale samenleving met allerlei
rangen en standen en kleuren. Dus het was met
name de elite die zich prima wist te vermaken. Ik
kwam in de Indische pers wel berichten tegen
van mensen die zich zorgen maakten over de zinnelijke muziek, maar over het algemeen schreven de kranten met opwinding over de nieuwe
rage. Het cheek to cheek-dansen werd met
enthousiasme ontvangen. Ik heb sterk de indruk
dat er in Indië een wat vrijere wind waaide dan in
Nederland. Omdat je buiten vertier kon zoeken,
was het leven minder benauwd. Er was meer
ruimte voor plezier. Er werd veel gedanst en
gefuifd. Steden als Batavia en Soerabaja kenden
een mondain uitgaansleven. Soerabaja werd zelfs
de stad van de gescheiden vrouwen genoemd.’

Kennissen van de assistent-resident van Koetaradja, H.R. Rookmaaker (midden), dansen in de soos te Lhokseumawe,
16 oktober 1928, collectie KITLV

.. Nieuw. Avontuurlijk. Zinnenprikkelend. Toen
de jazzmuziek haar opwachting maakte in
Nederlands-Indië bracht dat een golf van opwinding teweeg. ‘Jazz stond voor vrijheid, voor doen
waar je zin in hebt, voor loskomen van het stramien,’ zegt antropoloog en pianist Henk Mak
van Dijk.
Dit jaar houdt hij op de Tong Tong Fair drie lezingen over Indische jazzmuziek. Verder richt hij
samen met Monique Kreefft een tentoonstellingswand in waarop foto’s van jazzbands te
zien zullen zijn, met de oproep aan iedereen die
meer weet over Indische jazzmuzikanten zich te
melden.
Theeset van tin en rotan, circa 1930, PTKFP Bangka Tin Werk, Indonesië, The Wolfsonian - FIU, The Mitchell Wolfson, Jr.
Collection of Decorative and Propaganda Arts, Promised Gift, WP2012.4.1–3

Mak van Dijk: ‘Ik ben van plan een geschiedenis
van de Indische jazz te schrijven. Dan zijn bijdragen van nazaten onmisbaar.’ Sinds hij met het
onderwerp bezig is, werd hij al een aantal keer

benaderd door familieleden van illustere jazzmuzikanten die in Indië furore maakten. ‘Er moeten
op allerlei zolders nog talloze schatten verborgen
liggen.’
Zo’n unieke schat die hij via een familielid kreeg
toegespeeld, was de compositie Jazz Concerto for
Piano with Small Orchestra van de Indische componist en pianist Lud van Zele. Op 4 en 5 juni zal
Mak van Dijk het stuk samen met de Galloway
Big Band uit Amsterdam op de Tong Tong Fair ten
gehore brengen.
Hoe is de jazz in Indië terechtgekomen?
‘Bij toeval vond ik een advertentie van de eerste
jazz in Indië. Die klonk op het terras van de Delibioscoop in Medan in 1918. Daarna was Batavia
aan de beurt met jazzbands uit San Francisco. Al
snel gingen Indische jongens ook jazz spelen en
formeerden ze hun eigen bands. In de jaren twin-

Van welk bronmateriaal heb je gebruikgemaakt?
‘Voornamelijk van de Indische kranten uit die
tijd. Het mooie is dat die nu allemaal op internet
toegankelijk zijn via het digitale krantenarchief
Delpher. En verder krijg ik tips uit de Indische
gemeenschap. Twee jaar geleden op Bronbeek
heb ik tijdens een lezing over westers muziekleven in Indië ook de Indische jazz even aangestipt.
Onbegrijpelijk eigenlijk dat die tot nu toe vrijwel
onderbelicht is gebleven. In het Nederlands Jazz
Archief in Amsterdam trof ik slechts één mapje
Indische jazz aan. Daarin zat documentatie die
was verzameld door Allard Möller, KNIL-militair
en jazzfanaat. In 1987 heeft Uitgeverij Moesson
het boekje Batavia, a swinging town; dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922 - 1949 uitgegeven. Dat is alweer dertig jaar geleden.’
Waren er in Indië veel jazzbands actief?
‘Bekende bands waren The Silver Kings, The
Brown Sugar Babies, The Musketeers en The
Melody Makers. Al die bands bestonden uit Indische jongens. Indië heeft heel wat goede jazz-

muzikanten voortgebracht. Op de Tong Tong
Fair geef ik een lezing over jazzpioniers als Charlie Overbeek Bloem, Han Samethini, Harry Lim
en Lud van Zele. Allemaal jongens met een bijzonder levensverhaal. Han Samethini begon te
spelen in Soerabaja in de jaren dertig. Ik las voor
het eerst over hem op internet, waar zijn kleinzoon een website over hem onderhoudt. Tijdens
de oorlog moest hij aan de Birmaspoorlijn werken. In het kamp speelde hij accordeon, later
kwam hij in Bangkok terecht en begeleidde hij
Wim Kan.’
Kun je nog wat vertellen over Lud van Zele, wiens
Jazz Concerto je gaat uitvoeren?
‘Lud van Zele kreeg in Nice een klassieke opleiding tot concertpianist. Terug in Indië was het
voor een Indische jongen moeilijk om als concertpianist aan de bak te komen, dus ging hij als
bioscooppianist de stomme film begeleiden.
Films waren toen nog zonder geluid en werden
begeleid door een pianist of orkest. Vanuit Hollywood werden er zeer gedetailleerde instructieboeken voor de film meegestuurd. Als bioscoopmusicus heeft Van Zele veel amusement moeten
doen, terwijl hij als musicus ook heel goed klassiek was getraind. Dat hoor je terug in zijn compositie. Alles zit erin. Soms lijkt het wel Rachmaninoff. Soms heeft het iets van ragtime. Dan
herken je Gershwin erin, of is het bijna Erik Satie.
En dan hoor je ineens pentatoniek, in het tweede
deel. Dat is de vijftonenreeks die correspondeert
met de toonladder van de gamelan. Die melange
maakt het stuk zo bijzonder. Zijn concert is een
uniek mengproduct. Een treffende weerspiegeling van de Indische jongen die Van Zele was.’
Wat verwacht je van het optreden?
‘Ik hoop dat het swingend wordt. En dat ik samen
met de big band mooie sounds kan maken. En
dat het publiek kan luisteren met de oren van
toen. De Indische jazz was pas veertien jaar oud
toen Lud het stuk schreef. Hij gebruikte een stijl
die we nu New Orleans dixieland of swingmuziek
noemen. Maar die oude stijl jazz was destijds
natuurlijk ongelooflijk hot en vernieuwend. Pas
in de jaren veertig is daar de bebop bijgekomen
en de cool jazz. Ook die periode heeft belangrijke
Indische jazzmuzikanten voortgebracht, zoals
Rob Pronk, Rob Madna en Rob Agerbeek in Den
Haag en Boy Edgar in Amsterdam. Maar dat is
voor een volgende keer. Dit jaar staat op de Tong
Tong Fair de vooroorlogse jazz in Indië centraal.
Momenteel is de Lindyhop weer helemaal hip op
dansscholen. Het zou prachtig zijn als er tijdens
het concert op de Tong Tong Fair wordt gedanst.
Er moet feest gevierd worden!’

herlezen
RADEN
ADJENG
STERKE VROUWEN

KARTINI
Het was in het begin van de twintigste
eeuw beduidend moeilijker om
je stem te laten horen dan in het
huidige digitale tijdperk. Dat gold
in het bijzonder voor vrouwen, en
helemaal voor een Javaanse vrouw
als Raden Adjeng Kartini.
door Eveline Buchheim

herlezen
STERKE VROUWEN

TJOET

NJA DIN
Van de twee romans die Madelon Székely-Lulofs
(1899-1958) aan de oorlog in Atjeh wijdde
— De Hongertocht (1936) en Tjoet Nja Din.
De geschiedenis van een Atjehse vorstin (1948) —
is de laatste veruit het meest geëngageerd.
Zij schreef het boek om de Nederlanders beter
op de hoogte te brengen van het verleden van
het Indonesische volk, aangezien ze wederzijdse
samenwerking als de enig mogelijke afsluiting
van de koloniale periode beschouwde.
door Frank Okker

wandeling

.. Kartini werd in 1879 in Djepara op MiddenJava geboren in een lokale adellijke familie. Haar
vader was regent, haar moeder stamde uit een
familie van handelaren. Dankzij het relatief vrijzinnige milieu waarin ze opgroeiden, mochten
Kartini en haar zussen naar school gaan voor een
basisopleiding. Helaas bleef dat voorrecht
beperkt tot de Europese lagere school en mocht
Kartini de vervolgopleiding tot onderwijzeres,
die ze zo ambieerde, niet volgen.
Dankzij de uitgave van de correspondenties die
zij in het Nederlands voerde, met onder andere
de directeur van het Departement van Onderwijs
J.H. Abendanon en zijn vrouw, kunnen we haar
opvattingen en idealen nog steeds lezen. In 1901
schreef Kartini:
Waar ik zoo innig overtuigd ben, dat er van de
vrouw een groote invloed kan ten leven uitgaan in
de maatschappij, wensch ik niets liever, niets vuriger, dan opgeleid te worden voor het onderwijs, ten
einde mij later te kunnen wijden aan de opvoeding
van dochters van Inlandsche hoofden. O! zoo
innig, innig graag zou ik er toe in staat willen zijn,
kinderhartjes te leiden, karaktertjes te vormen,
jonge hersens te ontwikkelen, vrouwen voor de
toekomst te vormen, die het goed zouden kunnen
voortplanten en verbreiden.
Zo ver heeft het niet mogen komen; in 1904 stierf
ze in het kraambed, slechts enkele dagen na de
geboorte van haar eerste zoon.
WISSE LE NDE KWA LITEITEN

Het is opmerkelijk dat een vrouw uit dat milieu
en die tijd, die nauwelijks een kwart eeuw geleefd
heeft, op basis van nagelaten brieven en geschriften tot de dag van vandaag zo tot de verbeelding
blijft spreken. Helemaal als je bedenkt dat haar
werken nu ook weer niet in brede kring gelezen
worden. Vooral in Indonesië is Kartini populair en
wordt ze geroemd als nationale heldin en feministisch icoon. Dat is ook een direct gevolg van

.. Székely-Lulofs raadpleegde een indrukwekkend aantal historische overzichtswerken en
documenten voor de reconstructie van het leven
van Tjoet Nja Din, de vorstendochter die door
haar onverzoenlijke houding ruim dertig jaar
lang — van 1873 tot 1905 — de felste tegenstander
van de Nederlanders was. Haar voornaamste
bron was de Hikajat Prang Kompeuni, het epos
van de oorlog met de Compagnie, door de
Atjehse dichter Dokarim al vóór 1890 geschreven.
Tjoet Nja Din is een opmerkelijk boek, waarin het
verhaal over de vorstin en haar omgeving wordt
onderbroken door terzijdes over de Nederlanders, die met ‘wij’ en ‘ons’ zijn aangeduid. Ook
bevat de roman fragmenten uit historische kronieken, militaire verslagen en krantenberichten,
passages uit de Koran en Arabische gebeden.
Na de geboorte van Din, de ‘hooggeboren
vrouwe’, dochter van de machtige Oeloebalang
(landvorst) Nanta Setia, rond 1850, beschreef
Madelon haar riante geboortehuis. Subtiel verwees de schrijfster al vooruit naar de komende
strijd. ‘Dit huis was gedekt met nipahpalm, het
had twéé trappen aan de voorzijde, in plaats van
één en het was gebouwd van uitzonderlijk kostbaar hout, rijk versierd met snijwerk in de buitenlatten en in de driehoek aan de nok. Het was
werkelijk jammer, dat dit huis, toen het oorlog
werd, moest verbranden, want het was een goed
en mooi huis.’
GOUD E N GOE DE RE N

Din trouwde al in 1858 met Ibrahim, zoon van de
imam van Lamgna, en kreeg haar eigen woning
in Lampadang. Hoewel de Atjehse vorsten elkaar
geregeld bestreden, leidde zij vijftien jaar lang
een gelukkig bestaan met Ibrahim. In de strijd
met de Nederlandse troepen, die op 8 april 1873
begon met de ontscheping van de eerste com-

STERKE VROUWEN

MARIE
VAN ZEGGELEN

de plek die president Soekarno haar in 1964 gaf;
hij liet haar toetreden tot het pantheon van nationale helden van Indonesië. Hij presenteerde
haar als strijdster voor de rechten van Indonesische vrouwen en voorvechtster van de nationale
onafhankelijkheid.
Maar, zoals het de meeste helden vergaat, is de
betekenis die aan Kartini wordt toegeschreven
allesbehalve eenduidig en wisselde deze met de
heersende politieke ideologie. Vanaf Suharto’s
nieuwe orde werden in Kartini vooral de kwaliteiten van toegewijde moeder en echtgenote benadrukt. Vanaf 1998 is er weer meer aandacht voor
haar rol in relatie met fundamentele vrouwenrechten. Al meer dan vijftig jaar wordt op haar
geboortedag, 21 april, Hari Kartini of Kartinidag
gevierd en krijgt haar erfenis op de meest uiteenlopende manieren vorm. Misschien wordt het
tijd om terug te keren naar haar oorspronkelijke
teksten en deze te herlezen in de context van de
tijd waarin ze zijn geschreven. Hoe onvolledig de
uitgaven ook zijn, ze lenen zich er nog steeds
voor om met een frisse blik te kijken naar de tijd
waarin Kartini leefde.

pagnie militairen, moest Din de ene slag na de
andere verwerken. Eerst brandde de grote moskee tot de grond toe af en ruim een halfjaar later
bezetten de door haar vurig gehate kaphé, ongelovigen, het paleis van de sultan. Tegen het eind
van 1875 moest zij haar geliefde woning verlaten,
die op nieuwjaarsdag in vlammen opging.
Vanuit haar ballingsoord in de bergen schonk Din
goud en goederen om een volgende opstand te
financieren. De Nederlandse bevelhebber Van der
Heyden organiseerde echter een grootscheepse
veldtocht waarbij Ibrahim, de echtgenoot van
Din, om het leven kwam.
Toen de Nederlanders zich in 1885 terugtrokken
op de zogenaamde Geconcentreerde Linie van
zestien fortjes, laaide de strijd weer op. De onverzoenlijke Din hertrouwde met haar neef Tekoe
Oemar, een opportunistische bendeleider met
strategische gaven. Hij leidde haar na negen jaar
ballingschap terug naar zijn kampong Lampisang. Drie jaar lang streed Oemar tegen de marechaussee onder leiding van generaal Van Heutsz,
maar in de nacht van 10 op 11 februari 1899 vond
ook hij de dood.
Nog legde Din zich niet bij de nederlaag neer. Pas
in november 1905, nadat de leider van haar laatste
getrouwen de Nederlandse militairen gevraagd
had zijn vorstin te ‘redden’, haalden zij de oude en
invalide vrouw uit haar schuilplaats. De officieren
die haar in een draagstoel van zeildoek meenamen, pleitten vergeefs om Din te laten terugkeren
naar Lampisang: zij werd definitief verbannen
naar de Preanger op Java. Aan het slot van haar
boek merkte Madelon op dat het ‘een sterker
gebaar’ was geweest als het Nederlandse gezag
zijn onverzoenlijkste vijand in vrijheid had laten
sterven in Atjeh. ‘Zullen wij dan niet tenminste de
haat gunnen aan haar, die aan ons alles verloor,
wat zij bezeten heeft en liefgehad?’

In het Cultuurpaviljoen van de 59e Tong Tong Fair presenteren
het Museon en Stichting Tong Tong een tentoonstelling over
het leven en werk van de schrijfster Marie van Zeggelen
(1870-1957). Neerlandica Vilan van de Loo, van wier hand
onlangs een biografie verscheen van Maries tijdgenote Melati
van Java, deed het onderzoek voor een wandeling door het Den
Haag van Marie, die werd samengesteld door Gilde Den Haag.

INDRUKKEN VAN EEN ZWERVELINGE
Marie van Zeggelen en H.A. Kooij vormden een
opmerkelijk echtpaar. De schrijfster bracht de
inheemse wereld in beeld, terwijl haar man als
KNIL-kapitein die inheemse bevolking juist
onderwierp aan strafexpedities. De tentoonstelling Marie van Zeggelens kijk op Indië; Indrukken
van een zwervelinge gaat over kijken en verschuivende perspectieven, aan de hand van de levens
van dit paar.
Van Zeggelen kwam door haar huwelijk met kapitein H.A. Kooij begin twintigste eeuw terecht in
Nederlands-Indië: een totaal andere samenleving dan het artistieke Haagse milieu waarin zij
tot dan toe had verkeerd. Zij belandde in feite in
twee werelden: het exotische Zuid-Celebes én de
koloniale wereld van het KNIL, met zijn harde
militaire missies onder de noemer ‘Ethische Politiek’.
Later, vermoedelijk nog voor 1940,schonk kapitein Kooij het Museon een verzameling glasnegatieven, waaronder een beeldverslag van de
militaire Boni-expeditie (1905-1906). Kooij had
die strafexpeditie tegen het opstandige volk van
Zuid-Celebes zelf geleid, een uitvoering van de

‘ethische roeping’. Zijn echtgenote had daarentegen oog voor de schoonheid van de inheemse
cultuur, die zij beschreef en liet fotograferen. Als
je het militair ingrijpen en de beschavende
impuls als keerzijden van één medaille ziet, is het
bijzonder dat zij hier binnen één huwelijk verenigd waren. Of bleken de visies onverenigbaar
en waren ze de oorzaak van de echtscheiding die
in 1921 plaatsvond?
De tentoonstelling laat het verschil tussen ‘het’
inheemse en ‘het’ Hollandse perspectief zien,
maar ook de verschillende perspectieven bínnen
beide partijen. Kooij en Van Zeggelen keken ieder
vanuit een eigen perspectief naar hun omgeving;
hij meende dat hij goed deed, zij probeerde haar
boeken vanuit inheems perspectief te schrijven.
De tentoonstelling belicht ook het veranderende
oordeel door het verloop van de tijd. Vandaag de
dag is de publieke opinie immers onversneden
kritisch over het militaire optreden in Indië. Toch
heeft kapitein Kooij met zijn schenking de
‘bewijsstukken van zijn zonde’ zelf overhandigd.
Blijkbaar vervulde die collectie hem eerder met
trots dan met schaamte.

Marie van Zeggelen op bezoek bij de Datu (vorstin) van Soppeng. Rond de woning van de Datu staan haar onderdanen,

ECHO’S VAN INDIË
Terugkeren naar waar je vandaan komt, is dat
verstandig? In 1938 keerde de schrijfster Marie
van Zeggelen terug naar Den Haag, de stad waar
ze in 1870 was geboren. Ze zocht het vertrouwde
dat ze had gekend, maar ook zal ze gehoopt
hebben iets terug te vinden uit de vele jaren die
ze in de tropen doorbracht. Ze vestigde zich aan
de Delistraat 41, hartje Archipelbuurt.
Toen ik dat ontdekte, kromp er iets in mijn
maag. ‘Doe het niet,’ wilde ik roepen, denk aan
Duinoord, aan Scheveningen, maar denk niet
aan de Archipel. Want ik wist, de ooit zo Indische wijk was in de late jaren 1930 niet meer zo
Indisch als enkele decennia terug. Maar toch
waren er sporen gebleven, inwoners, herinneringen en als een baken in een zee van al dat
komen en gaan stond er aan het Bankaplein
Pension Insulinde, dat in het oorlogsjaar 1942
ten onder zou gaan. Daar woonden verlofgangers uit de Oost die nieuwe verhalen meenamen
naar de residentie. In dat jaar woont Marie van
Zeggelen alweer elders, buiten de stad. Ze heeft
enkele jaren in de Archipel gewoond, ook in de
Batjanstraat.
Met deze kennis ging ik ronddolen in haar verleden. Ik las haar romans over de inheemse
bevolking van Celebes, van Java, over het vorstelijke verleden van Atjeh, ik las iets van haar
brieven en wist: zij was een vrouw met ethische
idealen, zoekend naar een toekomst waarin
Indië zelfstandig moest zijn. Haar historische
romans laten een grote verbeeldingskracht

zien; ongetwijfeld was zij zo iemand die verrukt
bij een straatnaam denkt: ‘Hier was het, ooit, en
nu sta ik er zomaar.’ Wat dat betreft, bood de
Archipel aan Marie van Zeggelen volop kansen:
• Het Bankaplein, waar eens zeebaboes en
djongossen elkaar ontmoetten en spraken
over het land van herkomst.
• Het postkantoor aan het Nassauplein, waar
men eens een ‘Indië-cel’ bezat, een kamer om
met hulp van de telefoniste naar Indië te kunnen telefoneren.
• De Celebesstraat, die haar door de naam herinnerde aan haar tijd op Zuid-Celebes, met
haar toenmalige echtgenoot H.A. Kooij.
Ja, toen waren ze nog samen; het huwelijk werd
door echtscheiding ontbonden in 1921. In het
Museon liggen foto’s van het verblijf op Celebes:
iedereen is netjes, het protocol van beleefdheid
in acht nemend. Maar vooral zij voelde onstuimig veel voor de bevolking, wat goed bleek uit
haar Onderworpenen, Schetsen van Celebes (1908).
Celebes was een woord vol herinneringen.
Waar zou deze Haagse schrijfster hebben
gewandeld, met wie zou ze hebben gesproken?
In de Timorstraat woonde een oud-resident die
over Atjeh publiceerde, misschien ging ze bij
hem op bezoek. Zo dwaalde ik door de Archipel
van de late jaren 1930 heen, om uit te puzzelen
wat Marie zag en deed. Het resultaat ervan is
een wandeling van Gilde Den Haag, zodat iedereen terug kan naar die tijd.
Vilan van de Loo

Melati van Java (1853-1927). Dochter van Indië
Het pseudoniem Melati van Java ontstond
pas in 1874, bij het verschijnen van haar eerste roman. Tot die tijd was de schrijfster
alleen onder haar doopnaam Marie Sloot
door het leven gegaan. Haar ouders waren de
Twentse onderwijzer Carel Sloot en de Indische Louise van Haastert. De kleine Marie
had een nauwe band met haar grootouders
van moeders kant. Met haar liefhebbende
opa, de militair arts Christiaan van Haastert,
onderhield zij al op vijfjarige leeftijd een
briefwisseling. Haar Javaanse oma Sajia was
van Chinese herkomst en bekeerde zich tot
het katholieke geloof, waarna zij trouwde
met de man met wie zij al volwassen kinderen had. Zij ging na diens dood met het gezin
Sloot mee naar Nederland, waar zij al heel
snel verkommerde en overleed. Marie was
dol op haar oma en voerde haar later op in
haar romans — opvallend genoeg niet als
grootmoeder maar als baboe van de hoofdpersoon. Haar biografe heeft daarvoor de
volgende verklaring: ‘Ze begreep dat een
oudere vrouw van Chinese of Javaanse
afkomst door het Nederlandse publiek niet
gemakkelijk geaccepteerd kon worden als
dierbare grootmoederfiguur, maar wel in de
rol van baboe.’ Die dubbele agenda was ook
de leidraad in ander kwesties; Marie was zich
er zeer van bewust wat als fatsoenlijk werd
beschouwd in (katholieke) Hollandse kringen
en sloot met haar ‘hoofdintrige aan op wat
de lezers en lezeressen wensten te lezen,
maar in de zijlijnen van de intrige verscheen
opvallend vaak een vrouwelijk Indisch personage dat zich in haar volle kracht en autonomie liet kennen voor korte of lange tijd’.
Is het werk van Melati van Java nog leesbaar?
Daarover zullen de meningen verschillen.
Haar levensverhaal is in elk geval meer dan de
moeite waard; zijzelf is een roerend en ook

wel intrigerend mens geweest, en Vilan van
der Loo opent in haar meeslepende, ingeleefde biografie (Stichting Tong Tong, 2016)
ook het zicht op een verdwenen wereld: de
katholieke kringen in Indië en Nederland, het
boekenbedrijf rond 1900 met zijn uitgevers,
tijdschriften en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Melati werd als een van
de eerste vrouwen uitgenodigd toe te treden),
de liefdadigheid als serieuze levenstaak en
het reilen en zeilen van een ongewoon vrouwenhuishouden. Voor liefhebbers van de historische sensatie. EW
Dit is een fragment uit de bespreking die
te lezen is op www.indisch-anders.nl.

Melati van Java, circa 1880

de Nederlandse vlag is op haar bevel neergezet, als teken van goede wil, circa 1905. Collectie Museon.
indisch anders nº 01 ~ mei 2017
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ZUID-AFRIKA

NEDERLANDSE

SPOREN IN
ZUID-AFRIKA
De Kaap was voor de vaart naar de Oost een onontbeerlijke plek om
aan te meren. Toch was de belangstelling voor de geschiedenis van
die regio in Nederland lange tijd gering, betogen twee kenners op
deze pagina’s. Een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum en de
bijbehorende catalogus gaven er een impuls aan, zoals eerder het
werk van Dan Sleigh.
door Siegfried Huigen

deel van de Afrikaners en de Griqua’s en de Basters trokken in de negentiende eeuw verder het
binnenland in, waar in het midden van de negentiende eeuw de Boerenrepublieken Transvaal en
Oranje-Vrijstaat gesticht werden.
Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf
1600, red. Martine Gosselink, Maria Holtrop &
Robert Ros (Uitgeverij Vantilt, 2016), brengt allereerst deze Nederlandse sporen in Zuid-Afrika in
beeld. De onderwerpen die vanuit dit perspectief
aan bod komen, zijn bijvoorbeeld de Kaaps-Hollandse architectuur en de ontwikkeling van het
etnische zelfbeeld van de Europese kolonisten
die zich steeds sterker met het Afrikaanse continent gingen identificeren. Een bijzonder interessante figuur uit de periode dat de Kaapkolonie
bestuurd werd door de VOC, is de in Doesburg
geboren legerofficier Robert Jacob Gordon, van
wie het Rijksmuseum een verzameling van honderden, soms meterslange, ingekleurde tekeneningen en kaarten bezit. Gordon was primair
uit wetenschappelijke interesse naar Zuid-Afrika
verhuisd om dieper het land in te trekken dan
andere wetenschappelijke reizigers gedaan hadden. Hij was tegelijk cartograaf, etnograaf, geograaf en botanicus, maar vooral zoöloog. Dankzij
Gordon beschikte men in Europa voor het eerst
over betrouwbare informatie over de giraffe, een
dier dat kort daarvoor door een jager in Namibië
(her)ontdekt was, nadat de geleerden het inmiddels onder de fabeldieren hadden gerangschikt.
VOORSTELLINGEN

Ibis of Afrikaanse nimmerzat, Robert Jacob Gordon,
1777-1786, collectie Rijksmuseum

.. Zuid-Afrika is gedeeltelijk een Nederlandse
creatie. Het Rijksmuseum heeft hieraan de tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 gewijd, die tot 27 mei geopend is.
Het begeleidende en gelijknamige boek geeft een
beeld van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse betrekkingen, vanaf de eerste incidentele contacten
rond 1600, tot de anti-apartheidsmanifestaties
in de jaren 1980.
Hoewel er al vanaf 1600 Nederlandse contacten
waren met mensen in Zuid-Afrika, werden de
betrekkingen pas intensief toen de VOC in 1652
op de plaats van het huidige Kaapstad een verversingspost bouwde. De kolonie werd gesticht
omdat er behoefte was aan een plaats waar schepen op weg naar Indië van vers voedsel en water
voorzien konden worden. Tot aan het einde van
achttiende eeuw dijde de kolonie uit tot een
gebied dat half zo groot was als Frankrijk. Nadat
het gebied in 1806 in Engelse handen was overgegaan, bleef er een bevolking achter die cultureel
meer of minder een Nederlands stempel droeg:
vrijburgers die zich soms al Afrikaners noemden,
slaven en inheemse Khoisan (‘Hottentotten’ en
‘Bosjesmannen’) en mensen van gemengde
afkomst, zoals de Basters en de Griqua’s. Een

‘Panorama van Hottentotsch Nederland’, Jan Brandes, 1778, collectie Rijksmuseum
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Het tweede hoofdthema van het boek vormen de
voorstellingen die men zich in Nederland van
Zuid-Afrika gevormd heeft nadat de koloniale
banden in 1814 waren doorgesneden. Aanvankelijk had men in Nederland weinig interesse voor
het land, wat pas veranderde na de Eerste Boerenoorlog (1880 - 1881), toen de Boeren de Britten
verslagen hadden. Dit gebeurde op een moment
dat men in Nederland een periode van nationalisme beleefde, waarbij het nationale ego zich
kon voeden door identificatie met de heldendaden van de herontdekte ‘neven’ in Zuid-Afrika.
Het resulteerde ook in de emigratie van Nederlands kaderpersoneel, dat een belangrijke rol
speelde bij de opbouw van het ambtelijke apparaat van Transvaal. Een van hen, Willem Leyds,
bracht het in 1890 zelfs tot premier van Transvaal.
De identificatie met de Boeren werd nog sterker
tijdens de Tweede Boerenoorlog (1899 - 1902, ook
bekend als Zuid-Afrikaanse Oorlog). Bijna drie
jaar hielden de Boeren van Transvaal en OranjeVrijstaat stand tegen de toenmalige supermacht,
Engeland en zijn dominions, dat een oorlog met
Transvaal had uitgelokt om greep te krijgen op de
enorme goudvoorraden die in 1886 bij het latere
Johannesburg ontdekt waren. Hierdoor was het
achterlijke Transvaal in korte tijd politiek en eco-

nomisch van cruciaal belang geworden. Nederland durfde de Boeren niet militair te steunen,
maar er was wel grote sympathie voor de underdog. De sporen hiervan zijn nog terug te vinden
in de Transvaalbuurten in Nederlandse steden
met de namen van Boerengeneraals en veldslagen uit de twee Boerenoorlogen.
De sympathie voor de Boeren hield nog stand tot
in de beginjaren van de apartheid. Pas nadat de
politie van het blanke minderheidsbewind in 1960
in Sharpeville een groot aantal zwarte demonstranten had doodgeschoten, verschoof de sympathie die men in Nederland voor de Afrikaners
had gekoesterd naar de zwarte Zuid-Afrikanen.
Dit culmineerde in de jaren 1970 en 1980 in
demonstraties tegen de apartheid en het uitroepen van een culturele boycot. Nadat Nelson Mandela in 1990 was vrijgelaten, kreeg hij in Amsterdam hetzelfde heldenonthaal als de Transvaalse
president Kruger aan het begin van de eeuw.
MA N CO ’S

Goede Hoop is een mooi boek dat in het algemeen
een goed overzicht biedt van de belangrijkste
aspecten van de betrekkingen tussen Zuid-Afrika
en Nederland. Twee zaken blijven echter onderbelicht. De lezer krijgt vrijwel geen informatie over
de niet onbelangrijke geschiedenis van de Nederlandse taal in Zuid-Afrika. Ten onrechte wordt de
taalkundige erfenis gereduceerd tot het Afrikaans, hoewel het Nederlands in Zuid-Afrika in
gebruik bleef tot 1925, toen het Afrikaans die
plaats overnam. In 1893 is in het plaatsje Burgersdorp zelfs een standbeeld voor de Nederlandse
taal opgericht. De geschiedenis van de Nederlandse schrijftaal in Zuid-Afrika is in 2017 nog
steeds langer dan die van de andere schrijftalen
die er vandaag de dag gebruikt worden.
Een tweede gemis is het ontbreken van een goede
analyse van de verschillende systemen van rassendiscriminatie die zo’n sterk stempel hebben
gedrukt op de Zuid-Afrikaanse samenleving. Aan
dit onderwerp is wel een hoofdstuk gewijd door
de Zuid-Afrikaanse journalist Eusebius McKaiser,
maar dat zit vol feitelijke onjuistheden (zoals verkeerde dateringen van verschillende belangrijke
discriminatiewetten) en bevat grote historische
leemtes (over de niet onbelangrijke periode van
1820 tot ongeveer 1920 wordt vrijwel niets
gezegd). Het hoofdstuk is onbedoeld alleen interessant als expositiestuk, om te laten zien hoe er
nu in Zuid-Afrika vaak over apartheid gesproken
wordt, waarbij het hoofdzakelijk aankomt op het
tonen van de juiste attitude. Een beter onderlegde
auteur had ook inzicht kunnen bieden in de complexe geschiedenis van de ‘segregatie’ in de periode voordat de apartheid als een strengere vorm
van segregatie na 1948 geïnstitutionaliseerd
werd, en in de uitvoering van het segregatie- en
apartheidsbeleid op microniveau.

literatuur
DE GESCHIEDENIS
ZUID-AFRIKA

HERHAALT ZICH
OOK AAN DE KAAP
Op woensdag 31 mei is de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse
schrijver Dan Sleigh te gast in het Tong-Tong-Theater,
voor een lezing onder de titel ‘Gemengde cultuur, gedeeld
verleden in Zuid-Afrika’. Zijn werk als archivaris lag ten
grondslag aan zijn historische romans, die dat verleden
tot thema hebben.
door Ena Jansen

.. In 2004 zag ik een van de grootste boekadvertenties ooit. Op Schiphol, aan de zijkant van een
‘wandelband’, rolde de voorkant van een boek
voort, meters- en meterslang. Het ging om Stemmen uit zee, een blauwgroen omslag met een
zeventiende eeuwse afbeelding van de Tafelberg.
Het boek was geschreven door Dan Sleigh, een
toen in Nederland totaal onbekende schrijver.
Zelfs al had de vermaarde André Brink dit boek
‘dé grote roman van Zuid-Afrika’ genoemd en het
hoogstpersoonlijk in het Engels vertaald, het lag
zeker niet voor de hand dat het ook in Nederland
zou verschijnen. Eilande, zoals het boek in het
Afrikaans heet, was immers meer dan 670 pagina’s dik en speelde in een zo goed als vergeten
tijdvak, de eerste vijftig jaar van de VOC-betrokkenheid aan de Kaap: 1652 tot ongeveer 1700.
Misschien wel twee eeuwen lang had modern
Nederland weinig belangstelling voor de oude
Kaapse geschiedenis. Over de Boerenoorlog, de
apartheid en vooral Mandela wist men veel, over
de grimmige geschiedenis van Kaap de Goede
Hoop bijna niets. Verhalen over Batavia en de
Indonesische archipel, dáár had men oren naar.
Voor de Kaapse geschiedenis had men nauwelijks

Interessant is dat Sleighs roman de ingewikkelde
Kaapse geschiedenis ook met het oog op de
tegenwoordige tijd verwoordt. Zo schrijft hij: ‘Zo
herhaalt de geschiedenis zich: de eerste keer als
tragedie, de tweede keer als klucht. De ene cirkel
wordt een volgende, niemand merkt het op. De
grote zee stroomt voort en verandert niet.’
De overkoepelende verteller van de roman is een
scriba, de Leidse Johannes de Grevenbroek (1644
- ca. 1725) die aan de Kaap heeft gewerkt. Zijn doel
is een boek te voltooien over de eerste vijftig jaar
van de Nederlandse aanwezigheid daar. De Grevenbroek bezwijkt bijkans onder het gewicht van
de reisverslagen en notulen van de VOC die als
basis voor zijn boek dienen. Misschien was Sleigh
even gespannen als De Grevenbroek terwijl hij
greep probeerde te krijgen op de complexiteit van
de Kaapse contact zone, op de ontmoetingen tussen de inheemse bevolking en de Nederlanders.
Net zo min als De Grevenbroek ontbrak het hem
aan schrijfervaring. Als archivaris kende hij bovendien de archieven op zijn duimpje. Tijdens zijn
loopbaan heeft hij meters en meters documenten
verkend, ook ten behoeve van een indrukwekkend
proefschrift dat als Buiteposte verscheen. Het gaat
over het maritieme rijk van de Nederlanders aan
de Kaap tussen 1602 en 1795, en de invloed daarvan op de plaatselijke bevolking.
1 7 95

aandacht, zelfs al was de Kaap van levensbelang
voor de zeeroute naar de Oost, en was Indië het
uiteindelijke doel van alle Nederlandse schepen
die in de Tafelbaai aanmeerden.
Dankzij Lidewijde Paris, destijds uitgever van
Querido, kreeg de gelauwerde vertaler Riet de
Jong-Goossens de opdracht Sleighs roman in het
Nederlands te vertalen. De titel werd veranderd
in Stemmen uit zee (2004) en het boek is ondertussen klassiek te noemen.
R U W E T IJ D EN

Eilande is een epos, bevolkt door honderden personages die zich aan de zuidpunt van Afrika
bewegen in de ruwe en wrede omstandigheden
tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Het verhaal is gebaseerd op figuren die historicus
Sleigh zeer goed kende uit de archieven. Door de
ogen van zeven echt-bestaande mannen die allemaal door het lot aan de Kaap terecht waren
gekomen, wordt het leven van twee echtbestaande inheemse Khoi-vrouwen gevolgd:
Krotoa en haar dochter Pieternella. Sleigh verweeft karige ‘ware’ feiten met verbeelde, maar
waarschijnlijke gebeurtenissen en relaties.

Sleighs grote kennis van de Kaapse geschiedenis
in de VOC-tijd loopt als een gouden draad door
zijn leven en werk, en komt nu weer tot uiting in
1795 (Tafelberg Publishers, 2016). 1795 is een
indrukwekkende en noodzakelijke aanvulling op
Stemmen uit zee; over geen enkel detail in verband met klederdracht, architectuur, wetgeving,
handel en de mislukte verdediging van de Kaap
hoeft de lezer te twijfelen.
In 1795 zijn de Nederlanders bijkans 150 jaar lang
de baas aan de zuidpunt van Afrika. Een zeer
diverse gemeenschap heeft zich daar ondertussen ontwikkeld. Het is Sleigh vooral te doen om
de grote verschillen tussen blijvers en passanten;
met name het ongenoegen van Kaapse burgers
over de VOC-dienaren. De VOC is aan het eind van
de achttiende eeuw op het randje van bankroet.
Het lijkt alsof het de Nederlandse regering onverschillig laat dat de Engelsen de Kaap willen overnemen. Nederland delft op 7 augustus 1795 dan
ook het onderspit tijdens de Slag om Muysenburg (het tegenwoordige Muizenberg).
Net als in Stemmen uit zee kiest Sleigh voor een
zeer overtuigende verteller, een boekhouder en
scribent, hoofd van de zogenaamde pennisten of
klerken die vanaf 1652 de eerste geschiedschrijvers van de Kaap zijn geweest. Deze William van
Reede van Oudtshoorn heeft een uitstekende
positie om commentaar te leveren op de laatachttiende-eeuwse Kaap.

Al lezend vóél je de frustratie van Sleigh wanneer
hij William zware kritiek laat uiten op gouverneur
Sluysken, en — met name — kolonel Robert Gordon, de bevelhebber van de troepen. Iedereen die
een rol speelde in dat spannende kruispuntjaar
1795 komt intens tot leven. Sleigh voert hen op
tijdens enkele wintermaanden in het kleine maar
kosmopolitische Kaapstad. William leeft in zijn
mooie huis vervreemd van zijn wettige vrouw.
Zijn liefdesgeschiedenis met de Franse weduwe
Francine geeft de roman een prachtige dimensie
van passie.
S LU ITST U K

Waar Stemmen uit zee over de pionierstijd aan de
Kaap ging, is 1795 het sluitstuk van de Nederlands-Kaapse geschiedenis. Dat Sleigh zegt met
dit boek zijn schrijversloopbaan te beëindigen, is
tegelijk ontroerend en ontstemmend. De wereld
zoals hij die kende lijkt tot een einde te zijn gekomen: thans overheerst het Engels steeds meer
over het Afrikaans en de vele inheemse talen, de
corruptie viert hoogtij en het lijkt de bewindhebbers absoluut niet te kunnen schelen wat er met
het land gebeurt.
In essentie is de roman een zeer goed gedocumenteerde herschepping van een voorbijgegaan
tijdperk. Op subtiele wijze laat Sleigh eveneens
zien dat alles uit die periode relevant is voor de
actualiteit van vandaag, vooral wanneer het gaat
om verzet tegen verraad, en om opstand tegen
het verlies van cultuur en taal.

Khoi-vrouw met haar kind, Robert Jacob Gordon,
1777-1786, collectie Rijksmuseum

kunst
SITS

MUSEON
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Kinderjasje van sits met florale motieven,
langs de hals en lange mouwen afgezet
met roodwit langettenband, anoniem,
ca. 1750-ca. 1800, collectie Rijksmuseum

Gebloemde stof, het is de gewoonste zaak van de wereld.
Toch is hij ooit uitgevonden, tot vreugde van velen. Sits
(chintz in het Engels) is de moeder aller gebloemde stoffen.
Hij is van katoen, oorspronkelijk met de hand beschilderd
en glanzend opgewreven. Nederlandse kooplieden hebben
bij de verspreiding ervan een belangrijke rol gespeeld.
door Ileen Montijn

Die sterke kleuren, die sierlijke,
exotische motieven! Steviger
dan zijde, fijner dan linnen, was
katoenen sits een openbaring
voor de Europeanen

Monografie door Siem Boon & Leslie Boon,
met bijdragen van o.a. Peter van Straaten,
Poirrié
R o g iFrans
e r B oLeidelmeijer
o n I N D I S C H O N T en
WERPER
Rogier Boon werd geboren in 1937 in Meester Cornelis (Batavia,

160 pagina’s geheel fullcolour, groot
Nederlands-Indië). Op 19 juni 1954, zijn 17e verjaardag, arriveerde
hij in Nederland, als repatriant.

Zijn vader Tjalie Robinson (pseudoniem van Jan Boon) begon als
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journalist en activist vrijwel direct met het verzet tegen de
assimilatiedwang van de jaren vijftig. Voor hem betekende Indo-zijn
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Rogier Boon,
Indisch ontwerper

Rogier Boon
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niet ‘half-half’, maar een dubbele bagage hebbend: Oost en West.

Mengculturen vormen een belofte, vond hij, en zijn opdracht aan de
Indische gemeenschap luidde: Maak het waar!

De invloed van Tjalie Robinson is ongetwijfeld beslissend geweest

ISBN 978-90-78847-04-5 (paperback) € 10,voor Rogier’s keuze om het Indische een modern gezicht te geven.
Altijd zocht hij naar een moderne, echt-Indische, nieuwe stijl.
Dankzij een groot artistiek talent kon hij inderdaad in beeld
vertalen, wat zijn vader in woorden uitdrukte.
Vooral voor Indisch tijdschrift Tong-Tong en de Haagse Pasar Malam

ONTWERPER

ISBN 978-90-78847-03-8 (hardcover) € 22,50

Dames in Hindelooper klederdracht, ca 1924, collectie Fries Museum

Tong Tong, later Pasar Malam Besar, maakte Rogier gewaagde en

Vooral voor Indisch tijdschrift Tong-Tong 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

ROETERSSTRAAT 41, AMSTERDAM

ontwierp. Later legde hij zich meer toe op fotografie.

de Haagse Pasar Malam Tong Tong, later Pasar
Het werk van Rogier is tijdloos mooi. Dit boek bundelt zijn fraaiste

ontwerpen en tekeningen. Het toont een geslaagde versmelting van

Malam Besar, maakte Rogier Boon gewaagde en
Oost en West.

verfijnde ontwerpen. Bij het grote publiek werd
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de ontwerper bekend met zijn kinderboekje
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Wim is weg.
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Tropenecht;
Indische en Europese kleding
in Nederlands-Indië
door Dorine Bronkhorst & Esther Wils
168 pagina’s, 24 x 30 cm, 220 foto’s
ISBN 90-801433-5-9 (hardcover) € 22,50
ISBN 90-801433-4-0 (paperback) € 15,Rudy Kousbroek (NRC):
‘met grote liefde gemaakt’
Jan Blokker (Volkskrant):
‘niet alleen interessant,
ook ontroerend’

WWW.ATHENAEUM.NL

.. Sits werd in India gemaakt volgens een zeer
ingewikkeld procedé, en in heel Azië gewaardeerd
en verhandeld. Portugese kooplieden handelden
erin in de zestiende eeuw; de Vereenigde OostIndische Compagnie nam vanaf haar oprichting
in 1602 die handel over. VOC-schepen onderweg
naar Nederlands-Indië legden in India aan om sits
te kopen, die in de kolonie werd geruild tegen specerijen met bestemming Europa. Geleidelijk werd
sits ook naar Europa gebracht, waar men nog
nooit zoiets gezien had. Die sterke kleuren, die
sierlijke, exotische motieven! Steviger dan zijde,
fijner dan linnen, was katoenen sits een openbaring voor de Europeanen. Zij gebruikten hem
vooral voor spreien, bedgordijnen en huiskleding.
In het Fries Museum in Leeuwarden is deze zomer
een tentoonstelling aan sits gewijd, en daar is
gelukkig ook een boek bij verschenen voor wie er
niet zelf naar toe kan. Sits, katoen in bloei. Sitsen
uit de collectie van het Fries Museum (WBooks,
2017) is in hoofdzaak geschreven door Gieneke
Arnolli, conservator en textielspecialiste. Het is
een verdienstelijke poging om een wijdvertakt
verhaal in minder dan 100 bladzijden op een toegankelijke manier te vertellen. Het boek is ook
nog rijk geïllustreerd, wat essentieel is omdat sits

toch in de eerste plaats een feest voor de ogen
blijft, waarvan men ook zonder enige uitleg kan
genieten.
Juist in Friesland is vanouds veel belangstelling
voor sits. De stof bleef er ook na 1800 in trek, toen
de elite elders er inmiddels op uitgekeken was.
Vooral in de klederdracht van Hindeloopen, het
destijds rijke handelsstadje aan de Zuiderzee,
werd veel sits gebruikt. De kleurrijke Hindelooper
dracht, en ook de met bloemen beschilderde houten meubels uit die plaats, werden in de negentiende eeuw beschouwd als uiting van een soort
oer-Friezendom. Ze trokken zelfs internationaal
belangstelling, bijvoorbeeld op de wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs, waar een ‘Hindelooper kamer’ te zien was. In het boek staat een
afbeelding van een fraai ‘wentke’, een vrouwenjas
van vroeg achttiende-eeuwse sits uit India, die
decennia lang in diezelfde Hindelooper kamer in
het Fries museum heeft gestaan, en daardoor hier
en daar verbleekt is, terwijl sits in het algemeen
zeer kleurecht is.
KR U IS B EST U IV ING

bloempatronen inspireerden Europeanen tot
nieuwe soorten borduurwerk met zijden of wollen draden op linnen, het crewelwork. Vanaf 1664
werden vanuit de Nederlanden ook specifieke
patronen en motieven op sits besteld voor de
Europese markt. Schetsen van Hollandse bloemstillevens moesten in India als voorbeeld dienen.
Zo kwamen vazen met Westerse rozen, maar ook
ornamenten van Europese ‘decorateurs’ zoals
Daniël Marot, op de Indiase stof terecht. Rijke
families bestelden sitsen spreien met hun familiewapen erop.
En de invloed ging nog verder, want de VOC had
vanaf 1640 ook een vestiging in Japan, op het
eiland Deshima. De ‘japonsche rokken’, zijden
huisjassen die daar vandaan kwamen, waren
geliefd bij deftige Nederlanders — en waarom
zouden die niet van Indiase sits kunnen worden
gemaakt? Zo bezit het Fries museum sinds kort
een fraaie huisjas die in sitstechniek is beschil-

derd in Japanse stijl, met pijnboom- en pruimenbloesemmotieven; hij is tussen 1700 en 1750 in
India vervaardigd.
De sitstechniek was te lastig om elders te imiteren. Maar de katoendruk was in opkomst, en halverwege de achttiende eeuw was die zover gevorderd dat in Engeland en Nederland heel aardige
namaaksitsen werden geproduceerd. Ook in
India werd steeds vaker gedrukt met houten
blokken op katoen, in plaats van geschilderd; in
onze tijd gebeurt dat nog steeds, terwijl de oude,
tijdrovende sitstechniek daar nu zo goed als uitgestorven is. Hij wordt overigens wel nauwkeurig
en met illustraties in het boek beschreven: van
de voorbehandeling van de stof met tanninerijk
plantenextract en buffelmelk tot het insmeren
met was en het laten weken in schapenmest.
In het hoofdstuk over de Friese dracht is te lezen
hoe weloverwogen de kostbare stof werd toegepast. Wie geen compleet jak van sits had, kon
altijd nog een sitsen kroplap of ‘onderst’ dragen,
een decoratief frontje in de halsuitsnijding (dat
tegelijk diens deed als bustehouder). Grote,
platte zonnehoeden werden gevoerd met een
stuk sits. En dan deden de kleinste restjes nog
dienst om er mouwtjes of mutsjes voor baby’s
van te maken. Het zijn popperige kledingstukjes
die je in de werkelijkheid doen zuchten van vertedering. Maar iets van hun charme komt zeker
ook over dankzij de foto’s in dit boek.

VOC-mentaliteit
Met man en macht is er gewerkt, hemel en
aarde zijn bewogen, kosten noch moeite zijn
gespaard. In het Nationaal Archief is tot
begin januari 2018 een tentoonstelling te
zien over de VOC, waarin kaarten, plattegronden, kustopdoemingen, prenten, journaals, brieven, scheepsmateriaal, schilderijen, kostuums, ceramiek, meubels en
officiële documenten zijn uitgestald, niet
alleen uit het eigen archief maar van een
heel aantal andere collecties in binnen- en
buitenland. Voor het bijbehorende boek zijn
naast redacteuren Ron Guleij en Gerrit

Knaap maar liefst twintig specialisten ingeschakeld om een stukje bij te dragen, en
daarbij zorgden Ramsey Nasr en Nelleke
Noordervliet voor sfeer-intermezzi: fictieve
boodschappen van al dan niet verzonnen
personages uit de besproken tijd. Het grote
VOC-boek (WBooks, 2017) is een overdadig,
kleurig en fragmentarisch geheel; de schatten bezwijken bijna onder het gewicht van
de vormgeving. Het boek is zeer betaalbaar
dankzij de vele sponsors (naast cultuurfondsen ook ondernemers als de Hema en Campina). EW

Sits is een verbazend voorbeeld van wereldwijde,
wederzijdse beïnvloeding van culturen. De

www.stichtingtongtong.nl
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EEN HYPERPRODUCTIEVE

VAN BETEKENIS

SURINAME

SURINAME

EEN VADER

HELMAN
KNORREPOT

‘Familie is als een verhaal
zonder begin en zonder
zichtbaar einde.’
Uit: Karin Amatmoekrim,
Tenzij de vader

De Surinaamse schrijver, journalist, componist, taal- en
geschiedkundige en politiek-culturele spilfiguur Lou Lichtveld
(1903-1996) is beroemd geworden onder het pseudoniem Albert
Helman. Voor diens vuistdikke biografie, Rusteloos en overal.
Het leven van Albert Helman, (In de Knipscheer, 2016) schreef
letterkundige Michiel van Kempen een kleine dertig jaar
geleden de eerste opzet.

door Marischka Verbeek

In Tenzij de vader (Prometheus, 2016) beschrijft
Karin Amatmoekrim de zoektocht naar haar
vader. Hij woont in Suriname, zij is opgegroeid in
Nederland. Ze is al elf als ze voor het eerst van
zijn bestaan hoort. Ze ontmoet hem pas jaren
later. Als ze hem opspoort in Paramaribo, verwelkomt hij haar met open armen, maar een vaderfiguur wordt hij nooit. Hij wil dat ook niet zijn,
voor geen van zijn in totaal acht kinderen, verwekt bij verschillende vrouwen, binnen en buiten
het huwelijk.
Als volwassene bezoekt en spreekt ze hem regelmatig, maar hij laat zich moeilijk kennen.
Ondanks dat hij in heel Suriname bekend is, een
legendarische figuur bijna. Iedereen, van taxichauffeur tot junglebewoner, heeft wel een
anekdote of avontuur over Eric Lie te vertellen.
Over zijn charmes, zijn liefjes, zijn gevechten,
zijn sport, zijn kinderen, zijn zakendoen. Al die
bonte, tegenstrijdige, levendige maar ook
ongrijpbare verhalen verzamelt Karin door de
jaren heen. Ze verweeft ze met haar persoonlijke
ervaringen. Zo ontstaat het portret van de vader
die ze zoekt, versus de vader die ze vond. Een verhaal vol lege plekken, vraagtekens en rafelrandjes, dat evenzeer een portret van de dochter
wordt. Wil zij haar vader wel echt kennen? Hoe
zou haar leven eruitzien als hij haar niet zomaar
had laten vertrekken? Ze probeert hem evenzeer
op afstand te houden. Toch ontkomt ze er niet
aan; ze móet over hem schrijven.
H ER KENNING

Lou Lichtveld (Albert Helman) met zijn tweede vrouw, Lili Cornils, vermoedelijk ca. 1939

door Esther Wils

.. Het is geen sinecure geweest het levensverhaal op te tekenen van de man die drieënnegentig
jaar werd en vele hoeken van de wereld heeft verkend; die zich als betweter en multi-talent hevig
roerde in zowel de muziek en de letteren als in de
politiek, de wetenschap en de journalistiek.
Helman was ‘de eerste schrijver van betekenis uit
de West’ met een bij wijlen gouden pen, iemand
met een dringende wens de wereld te doorgronden en een onuitputtelijke energie om — ondanks
al zijn tegenstrijdige gevoelens voor zijn geboorteland — Suriname op te stoten in de vaart der
volkeren. Een figuur van historische betekenis en
kennelijk een charmante man — hij had een
trouwe vriendenkring — maar ook iemand die met
zijn kritische houding zwaar uit de bocht kon vliegen, ongenadig hard kon zijn en daarbij ook zijn
eigen kinderen niet spaarde, een ongeneeslijke
macho was, en een gierigaard die er bovendien
geen been in zag zelf heel wat subsidie op te strijken uit de potten van Sticusa, het culturele fonds
voor de (oud)koloniën waarvan hij aan de wieg had
gestaan en waarin hij een flinke stem had.
KAT H O L I E K E I N DIA A N

Helmans namen vormen een sleutel tot zijn
gemengde herkomst. Een van zijn overgrootmoeders was een indiaanse en had bij haar
manumissie de naam Lichtveld gekregen. Zo vertelde hij in een interview:

terug te vinden in de stamboom. Helman heeft
zijn weerzin tegen het kolonialisme en de slavernij onder meer tot thema gemaakt van zijn
beroemdste roman, De stille plantage (1931), die
overigens hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd
was door historische voorbeelden uit de zeventiende en achttiende eeuw, blijkens onderzoek van Van Kempen en zijn voorganger Bert
Paasman.
De naam Lou kwam van Lodewijk, naar een
bevriende pater. Het katholieke geloof van thuis
heeft Helman lang bij zich gedragen en het heeft
hem op weg geholpen; in Nederland vond hij
aansluiting bij de katholieke kunstenaarskring
rondom het tijdschrift De Gemeenschap, waar hij
vrienden maakte en zijn eerste succes beleefde
als criticus en schrijver. Zijn doorbraak, het uit
heimwee en eenzaamheid geboren, en bij vlagen
poëtisch-meeslepende Zuid-Zuid-West (1926),
beschrijft de wereld van zijn jeugd en is doortrokken van een katholieke geest. Dat aspect is
nu moeilijk te waarderen, net als de stereotypische beschrijvingen van de verschillende rassen
die de Surinaamse bevolking uitmaken. Het
indiaanse volk is het enige dat er echt genadig
vanaf komt; de jonge Lou wordt tijdens een
bezoek aan familie in de binnenlanden getroffen
door hun lot en levenswijze en komt daar in later
werk sterk op terug.
U O MO UNIVERSA LE

Een beschonken Hollandse bestuursambtenaar uit
Paramaribo bedacht de naam Lichtveld, omdat wij
uit de donkere oerwouden komen. Ik ken ook zwarten die Madretsma of Nelom heten, het omgekeerde van Amsterdam en Molen. Die grappen zijn
typerend voor het Europese superioriteitsgevoel
dat ons ook liet leren waar Roodeschool en Schinop-Geul liggen. De kneuzen en deugnieten zijn
altijd naar de West gestuurd, juist die mensen
hadden het nodig zich tegen ons af te zetten.
Ook aan moeders kant was een indiaanse — of,
volgens andere bronnen, een zwarte — slavin
~16~
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Helman kende behalve Nederlands en Sranantongo ook Spaans, Frans en Engels, en had privéonderwijs gehad in de klassieke talen. Hij was als
jongeman opgeleid in de muziek met viool- en
pianoles, solfège en compositieleer, hij deed een
beetje aan zwemmen en fanatiek aan minnekunst — hij wilde graag een ‘Renaissance-mens’
zijn. Volgens Van Kempen was hij dat inderdaad,
en zijn vrienden- en kennissenkring toont dat
bijzondere tijdgenoten uit verschillende disciplines door hem geboeid waren; hij onderhield
onder meer contact met architect Sybold van
Ravesteyn, filmer Joris Ivens, cellist Pablo Casals

en de schrijvers Cola Debrot, Hendrik Marsman,
J.J. Slauerhoff, Menno ter Braak en Albert Vigoleis
Thelen.
‘KOLONIEZONE N’

Helman doet in verschillende opzichten denken
aan twee begaafde, bereisde Indische schrijverspolemici: Tjalie Robinson en Rudy Kousbroek.
Robinson en Helman hadden beiden, naast een
machokarakter, ook een lerareninborst en voelden een groot maatschappelijk engagement.
Hun literaire ambitie — waarmee ze onder andere
de unieke mengculturen waarin ze opgroeiden
hebben vereeuwigd — moest vechten om de aan-

Helman doet in verschillende
opzichten denken aan twee
begaafde, bereisde Indische
schrijvers-polemici: Tjalie
Robinson en Rudy Kousbroek

dacht met hun emancipatoire drang. Kousbroek
en Helman (die zijn studie Nederlands aan de
wilgen hing) verwierven beiden als autodidact
een eredoctoraat, maar bleven hun hele leven in
een haat-liefdeverhouding tot de wetenschap
staan. Alle drie waren ze overal en nergens thuis,
en zowel kritisch op als verslingerd aan hun land
van herkomst — net als Eddy Du Perron, met wie
Van Kempen de parallel trekt.
Ze hadden […] zo veel met elkaar gemeen: hoorden
tot dezelfde generatie, stamden allebei uit katholieke families, trokken allebei aan het begin van de
jaren twintig naar Europa en vonden daar aansluiting bij de spraakmakende literaire goegemeente,
waren beiden uiterst kritisch en strijdbaar, en
waren allebei geduchte womanisers. […] Opvallend is beider ambivalente houding tot Europa, of

exacter: tot Nederland. Talrijk zijn Helmans misprijzende kwalificaties aan het adres van het
regentenlandje aan de Noordzee dat met zijn liefdeloze schurkerij zijn koloniën verwaarloosde. En
tegelijkertijd stond hij ook, net als Du Perron, buitengewoon ambivalent tegenover zijn eigen land
van herkomst, het koloniale ‘achterlijke nest’. […]
Het eerste gedrukte ‘contact’ tussen de kolonie
zonen liep niet echt lekker en het zou eigenlijk
nooit meer goed komen, terwijl ze ook politiek zo
dicht bij elkaar zaten: Du Perron was graag naar
het anti-Franco-front getrokken waar Helman al
zat als verslaggever. Beiden zouden ferm stelling
nemen tegen het opkomende nazisme.
Du Perron oordeelde dat critici onder wie hijzelf
en Albert Helman, ‘eigenlijk niet genoeg gelezen
hebben’, wat Van Kempen — zeldzaam voor
hem — duidt: ‘Zo’n opmerking lijkt een typisch
postkoloniaal compensatiecomplex te verbergen: nooit kan de jongen uit de kolonie hard
genoeg roeien om de culturele stroom van het
Avondland bij te houden.’
Geen enkele criticus heeft ooit genoeg gelezen —
te veel kan wel, dan word je blasé. Of de belezen
Helman en de andere koloniezonen aan compensatiedrift leden, is interessant om over na te denken. Van Kempen doet over Helman in die zin
geen uitspraak, maar diens opvallend frequente
gebruik van Latijn en andere omhaal van (moeilijke) woorden, het vasthouden van soms weinig
effectieve erebaantjes, de wens om iedere mooie
vrouw te versieren, en misschien zelfs de wat
dweperig aandoende bewondering voor de indiaanse cultuur van zijn voorouders, roepen wel
het beeld op van onstilbare ambitie en een
onvervulde kern. Om deze en andere vragen die
opkomen is er alle reden deze bomvolle maar
prikkelende en met vaart geschreven biografie te
lezen en herlezen.
Dit is een verkorte versie van de recensie die te
lezen is op www.athenaeum.nl/recensies/2016/
helman-een-hyperproductieve-knorrepot/

.. Wat betekent een vader in het leven van zijn
dochter? In de Nederlandse literatuur is de vader
vaak symbool van het systeem, de machthebber
of de koloniale figuur. In Indische romans is de
vader van gemengde afkomst; vaak een
gekwelde, gewelddadige figuur die het kind

negeert, mishandelt of door een muur van zwijgen op afstand houdt (zoals De tolk van Java van
Alfred Birney).
Maar wat is het verhaal van de vader die je in je
kindertijd nooit gekend hebt? Voor het verhaal
daarvan gaan we naar Suriname.

historisch
SURINAME

BOEROES
Voor Surinamers zijn het geen onbekenden, voor veel
Nederlanders vermoedelijk wel: de Boeroes, een blanke
bevolkingsgroep van Surinamers wier voorouders in
1845 overstaken naar de West, in de hoop op een beter
leven. In Boeroes (Atlas Contact, 2016) reconstrueert
nazaat Karin Sitalsing haar ‘familiegeschiedenis van
witte Surinamers’.
door Esther Wils

Karin zoekt naar herkenning, ook in de literatuur.
Ze vindt louter autobiografische verhalen van
witte, mannelijke auteurs. Vader-zoonverhalen,
zonder koloniale context. ‘Het waren zonder uitzondering mannen die schreven over die ene
belangrijke, onvervangbare, onuitstaanbare, vormende figuur in hun leven. Niet een enkele
vrouw zat ertussen. En weer bekroop me het
gevoel dat ik met iets oneigenlijks bezig was. […]
Blind zou ik erin gaan.’ (p. 137)

Dat isolement en het vasthouden aan de eigen
gewoontes maakt de Boeroes verwant aan de
‘lost white tribes’ die Riccardo Orizio beschrijft
in zijn fascinerende studie met die titel uit 2000.
De ‘Burghers’ in Sri Lanka en de ‘Basters’ in Namibië zijn twee van die kleine gemeenschappen die
tegen de klippen van de tijd op hun eigen identiteit wilden behouden. (Lees vooral ook het fascinerende en tragikomische Running in the Family
(1982) van Michael Ondaatje, zelf van Burgherafkomst. De Burghers zijn een gemengde groep,
net als de Indo’s, en de roman roept een sterk
gevoel van herkenning op.)
Ondanks hun eenzelvigheid voelen de Boeroes
toch zich Surinamer; ze spreken Nederlands met
een Surinaams accent en verstaan ook Sranantongo, ze eten graag roti — en ook wel bruine
bonen met rijst, een van de weinige sporen van
een Nederlandse achtergrond. Ze hebben een
afkeer van Nederland, dat hen destijds zo vreselijk in de steek heeft gelaten, maar maken een
uitzondering voor het koningshuis. Inmiddels
zijn de Boeroes zich gaan vermengen met andere
Surinamers; de ouders van Karin Sitalsing zijn er
een voorbeeld van.

Op dit punt in het boek sprong ik op en snelde
naar mijn boekenkast. Want verhalen van dochters mogen zeldzaam zijn, veel in deze roman
kwam me uiterst bekend voor. Ik trok een van mijn
favoriete Indische boeken van de plank: Vaders van
betekenis. Zo rond de tijd (1989) dat Karin Amatmoekrim als puber hoorde van haar vaders
bestaan, zat Marion Bloem op Bali om de geschiedenis en de verhalen van háár vader en diens
broers — stamvaders van een grote Indische familie  — te boekstaven. Vaak met frisse tegenzin, met
dezelfde twijfel die Karin ook vaak bekruipt tijdens
het schrijven. Bloems verhalen, haar toon en de
problemen die ze als dochter en schrijfster ervaart,
lijken erg op die van Karin. Ook al groeit verteller
Babs in Vaders van betekenis op met een nabije
vader, ook hij is een vat vol geheimzinnigheden en
tegenstrijdigheden. Ook zij moet als volwassene
en als schrijver eindeloos zoeken en speuren naar
het ware verhaal van zijn leven en zijn betekenis.
Zowel Babs als Karin worstelen met de rol van
dochter en schrijver. Het is zo tegenstrijdig, juist
in culturen waar de familie zo belangrijk is, om
degene te zijn die observeert, noteert, pijnlijke
vragen stelt, kortom: degene te zijn die erbuiten
gaat staan.
Beide boeken gaan uiteindelijk niet over de
vader, maar over schrijverschap en wat dat schrijven voor postkoloniale dochters — of ze nu
Indisch zijn, Surinaams of wat dan ook — betekent. Dat maakt deze boeken heel waardevol in
hun vernieuwende bijdrage aan de literatuur.
Mijn advies als Indische boekverkoper aan Karin
Amatmoekrim: lees Vaders van betekenis, en weet
dat je niet de enige bent. Aan de lezers van
Indisch Anders: lees ook andere postkoloniale
boeken dan de Indische letteren. Ontdek een
gemeenschappelijke literatuur waarin als vanzelfsprekend plek is voor branie, twinkelende
ogen, jachtverhalen, magie, het belang van lekker eten, en vooral: de onmogelijkheid om mensen, ook je eigen familieleden, te fixeren tot één
vast personage. Lees Tenzij de vader.

lig vertrek uit het moederland, eenmaal hier toch
acclimatiseren. En de inheemse Nederlanders
kenden hun geschiedenis niet, konden ze niet
altijd plaatsen; Sitalsings moeder is een blanke
met een Surinaamse tongval, waarmee ze de
mensen verrast, terwijl ze ook — voor hen onverwacht — de roddels van zwarte Surinamers in de
tram kan verstaan. Het begrip ‘Boeroe’ is hier
buiten de kleine kring onbekend.
De schrijfster zelf heeft ook altijd iets uit te leggen: ‘Waar kom je vandaan?’ Zij is duidelijk niet
blank maar ook geen standaard Surinaamse —
voor een Hindoestaanse kan ze niet honderd
procent doorgaan met haar sproeten en haar
Hollandse accent. Ze is niet de eerste die onderzoek doet naar de Boeroes (het boek bevat een
bibliografie) maar wel de eerste die er een grote
Nederlandse publieksuitgever voor heeft weten
te interesseren.
Dit is een verkorte versie van de bespreking die te
vinden is op www.indisch-anders.nl.

‘ R EPAT R IËR ING ’

.. De Boeroes — Sranantongo voor ‘boeren’;
de benaming kwam eind negentiende eeuw in
zwang — vestigden zich na een rampzalige landing aan de Saramaccarivier op leefbaarder grond
in de omstreken van Paramaribo, met hulp van
verlicht bestuurder Reinier Frederik baron van
Raders, die ze geld leende voor huisvesting en
‘koebeesten’. De nabijheid van de stad bood een
afzetmarkt voor hun producten, waarvan vooral
melk geld opbracht. Van huis uit waren de mees-

ten geen boer, maar hun volharding, nijverheid en
aanpassingsvermogen hebben vruchten afgeworpen. Ze trouwden de eerste eeuw van hun verblijf
op Surinaamse grond uitsluitend onder elkaar en
stichtten grote gezinnen; het geloof en de zeden
verboden intieme omgang met de andere bevolkingsgroepen, hoewel de kinderen van verschillende herkomst wel graag met elkaar speelden
en affaires toch wel ontstonden — de trekken op
sommige groepsportretten verraden dat.

De foto toont hen bij het afscheid van een van
Annes broers, die in Nederland ging studeren.
Net als veel andere Surinamers kwam het echtpaar in de jaren 1975 ook definitief over, vanwege
de onrust rondom de onafhankelijkheid van Suriname: ze wilden hun kinderen daar niet aan
blootstellen.
Hun geschiedenis heeft overeenkomsten met die
van de Indische Nederlanders die na WO II en
Indonesië’s onafhankelijkheid ‘repatrieerden’: ze
kenden de taal en de topografie van Nederland
maar moesten, na het meer of minder onvrijwil-

De ouders van Karin Sitalsing, de hindoestaanse Frank
Sitalsing (linksonder, nog net zichtbaar in het hoekje)
en de Boeroe Anne Marie Loor (tweede van rechts),
september 1956
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ALBERTS

SMOKE ON
ALFRED BIRNEY
TOLK VAN JAVA

ALBERTS

Adolf of ‘mooie Dodo’ Birney, was als ‘tolk’ in dienst van de mariniersbrigade

In dertig jaar schrijverschap heeft de vader van Alfred
Birney altijd op de achtergrond meegeloerd, in de
nieuwe roman, staat hij in het volle licht. Toch vindt
Edy Seriese het autobiografische element in Birneys
romans van ondergeschikt belang.

mensen: een zoon (en een broer) en een vader (en
een moeder), verbonden door herinneringen. De
herinneringen beslaan bij elkaar bijna een eeuw,
van pakweg 1925 tot nu. Maar Birneys punt is
niet: hoe mep ik mijn privéleven in een boek, te
beginnen bij de gruweldaden van mijn ouders,
of: hoe sluit ik lekker aan bij de zo vaak dubieuze
belangstelling van Nederland voor hun voormalige kolonie? Zijn vraagstuk is: hoe schrijf ik de
ultieme én de beste tekst, een die in vorm en
inhoud gelijkelijk de wereld uitdrukt waarin ik
leef? Dus: hoe schrijf ik een roman, de literaire
vorm bij uitstek immers waarmee werelden
gebouwd worden?

door Edy Seriese

.. ‘Autobiografische mokerslag die de clichés
over Nederlands-Indië verpulvert’ staat er op de
omslag van de twee druk van Alfred Birneys
De tolk van Java (De Geus, 2016). Ja, als het om
Indische literatuur gaat valt de term autobiografisch graag, ook al is ’t een dom cliché. Clichés
zijn altijd waar, én ze betekenen niks meer. Alfred
Birney, schrijver, Indische jongen, schrijft net als
Keuls, Bloem, Holman, Baay, Van Dis en zo, over
het recente verleden van de Indische cultuur, een
ingrijpende periode van pakweg 1925 tot nu
waarin die cultuur uit Azië naar Europa verhuisde. Vandaar hun onderwerpen: de oorlogen
(Japanse tijd, vrijheidsoorlog, Nieuw-Guinea), de
landverhuizing, de inburgering in Nederland
(maar Californië is in opkomst), de relatie met
Indonesië. En ja, al die dingen heeft ook Birney of
zijn naaste familie echt meegemaakt. Indische
literatuur van nu gaat ook graag over het Indische binnenhuis. Over de familieverhalen, de
herkomst, over eten en koken, muziek, over rang
en stand en ras, op z’n best indrukwekkende
pogingen om de wisselwerking te doorgronden
tussen de wereldgeschiedenis en levensverhalen.
En ja, dat doet Birney ook allemaal, ook in De tolk
van Java. Dat die schrijvers, inclusief Birney, zich
daarbij vaak beroepen op een via-via teruggevonden, beschimmelde koffer met onbegrijpelijke
teksten, is een bekend motief, als verschijnsel
beslist het onderzoeken waard. Maar schrijvers
putten bij het schrijven nu eenmaal uit eigen en
andermans leven. Dus ja hoor: Birneys werk is
autobiografisch. Alleen: wat doet het ertoe? Het
betekent niets. Het is een quasiwetenschappelijke term om tegemoet te komen aan de vigerende GTST-behoefte in Nederland, en aan het
DWDD-streven om ook van schrijvers BN’ers te

maken waar iedereen álles van afweet. Of hooguit is ’t een neokoloniale term waarmee koloniale wandaden — fictie of non-fictie — aan Indo’s
kunnen worden toegeschreven, qua (post)koloniaal cliché. Al.
Over het werk van Birney zegt de term autobiografisch niets. Want Alfred Birney is een schrijver.
Zo een die een oeuvre bouwt, langzaam maar
zeker. Niet door er elk jaar wat romans uit te slingeren, zoals een Herman Brusselmans. Of een
stapel arrogante teksten waarin alleen hijzelf kan
wonen, zoals eerder Mulisch. Of een oeuvre als
een dichtgemetseld Hollands Huis zoals eens
Vestdijk. Birney is een heel ander type schrijver.
Een soort straatvechter, nee, tai chi-strijder, voor
wie het schrijven is als het ten dans vragen van
de man in the long black coat, een daemon lover.
Die schrijver die zijn medestrijder besluipt,
betast, beproeft, omsingelt en/of djitakt (die
Indische, bijna verlammende tik met de knokkel
boven op je hoofd!), en dan opeens bedwingt in
de vorm van een tekst, soms met jarenlange tussenpozen, en altijd tijdelijk.
Want Birney is altijd dezelfde schrijver, wat hij
ook schrijft. De ondertitel van De tolk van Java
spreekt weer boekdelen: ‘Waarin herinneringen
van een kamerolifantje, de memoires van een
oorlogstolk gehamerd op een schrijfmachine,
onderbroken met verhalen, brieven en gemopper
van de oudste zoon, becommentarieerd door zijn
broer’. Er zijn mensen en er zijn herinneringen, en
die herinneringen worden door die mensen
gemaakt, verteld, doorverteld, geschreven,
beschreven, opgetypt en becommentarieerd. Het
werk van een schrijver. In De tolk van Java zijn de

Birney is een soort straatvechter,
nee, tai chi-strijder, voor wie het
schrijven is als het ten dans
vragen van de man in the long
black coat, een daemon lover

Om die vraag te beantwoorden probeert hij aanhoudend van alles, there are no mistakes in life
immers. Een verhaal, nog een verhaal, een essay,
een novelle, columns, polemiek, nog weer een
verhaal, een bloemlezing, een verhalenbundel,
een roman, een trilogie zelfs, een indrukwekkende bibliografie inmiddels van pogingen de
ultieme én de beste roman te schrijven. Het
dichtstbij kwam hij met Yournael van Cyberney.
Internetinkt van Alfred Birney. Uitgebreid met de
top-1000 van de Indische bellettrie uit 2001, al was
het maar omdat hij daarin besloot cultureel niet
langer onzichtbaar te blijven. De ik-persoon is
schrijver. In een uitgekiende compositie van alle
genres en stijlen die hij dankzij alle eerdere
pogingen beheerst, in een exposé van alles wat
hem na aan het hart ligt, schrijft hij zijn wereld.
Er is geen plot, geen psychologie, geen ontwikkeling, geen loutering. Er is kesasar (mis-plaatst),
een Indisch woord dat heel precies en liefdevol
het gevoel uitdrukt op een zijspoor te leven en
dat je dat is overkomen. Bij Birney is dat gevoel
zijn wereld, zijn thuis. Er is geen huis, geen land,
geen landschap zelfs, alleen die virtuele locatie.
De materiële wereld is niet meer dan een plaats
waar allerlei dingen gebeuren. Voor de ik-figuur
in Yournael is de liefde voor zijn zoon een soort
vlot, waarop hij in die wereld kan blijven drijven.1

hoofdstukindeling (als spekkoek), paragrafen
met subtitels, motto (van Bob Dylan), opdracht
(aan de ouders) daar verdacht veel op. Té verdacht. Ceci n’est pas un roman, dit is een roman
van Birney. Onder de subtitel ‘Gitaar en schrijfmachine’ geeft pagina 1 een uitputtende — en
verpletterende — opsomming van alle gruwelijke
gebeurtenissen die de tolk van Java op zijn zijspoor heeft aangericht en overkomen zijn. Zodat
we dat alvast weten: daar gaat dit boek dus niet
over, het zijn slechts de herinneringen van de
vader, verteld aan de zonen. De schrijver schrijft
zijn wereld. Daar is geen vaste grond onder de
voeten, het is een plaats van gruwelijke herinneringen waarop de vader machteloos hamerend
op schrijfmachine en zonen ronddrijft. People
just float, zong Dylan al. De ik-persoon is gitarist.
Over hem gaat het boek. Hij is hier zelf een zoon;
de tolk van Java is zijn vader, een vader met een
kapotte gitaar waar hij nooit aan mocht komen.
De wereld is een plaats van gruwelijke gebeurtenissen, echte en vertelde, reële en herinnerde. Hij
is de zoon die al die herinneringen, zoals gebeurd,
verteld, doorverteld, herverteld, opgetypt, herschreven en becommentarieerd, vastlegt in een
’in memoriam mijn ouders’; there’s smoke on the
water since. De zoon is schrijver. Een die de vader
verslaat met diens eigen wapenen: de gitaar en
de schrijfmachine. Om zelf drijvende te blijven.
De vader (en moeder) is dood. Er is geen haat
meer, geen strijd, geen spiegelbeeld zelfs. Maar
een roman. Een magistrale.

Een jaar voor zijn dood in 1995 ontving schrijver A. Alberts
de P.C. Hooftprijs, ruim twintig jaar later verscheen zijn
biografie. Hopelijk is die aanleiding voor een Alberts-revival
— ook wie iets van het koloniale bedrijf in zijn nadagen wil
begrijpen, mag Alberts’ boeiende werk niet overslaan.

door Remco Raben

Sinds Edward Said weten we dat de roman eens
het literaire vehikel bij uitstek was om het koloniale gedachtegoed te verspreiden en te rechtvaardigen. Birneys keuze voor de roman om zijn
onromantische wereld te verwoorden is op zich
dus al een prachtcommentaar op het genre.
Daarenboven verbetert hij het: hij upgradet het
tot een locatie die hem, kesasar, precies past. Hij
is een schrijver. Zo een die met zijn wapenen het
gevecht van karakter verandert én andersom. Er
zal wel weer een laaange tussenpoos zijn tot de
volgende titel. Het is het wachten waard.
1

Edy Seriese ‘Cyberney: een virtueel huis voor de

kunt Alberts nauwelijks van goede bedoelingen
betichten, maar zeker niet van kwade. Zijn werk
lijkt allemaal nogal doelloos: men komt ergens,
doet iets, en komt weer terug. Het is een soft
existentialisme dat op de dunne draad balanceert tussen verontrusting en geruststelling.
Wat zijn werk zo goed maakt, is de suggestie dat
er iets onzegbaar belangrijks aan de hand is,
maar dat de romanpersonages daar geen vat op
kunnen krijgen. Het mysterie blijft intact, omdat
we er nooit achter kunnen komen wat de kern
van de zaak nu is. In zijn Indische werk is de thematiek van de vluchtige aanraking en vervreemding heel effectief, omdat ze de absurditeit en
het ongemak van de koloniale situatie (dat wil
zeggen: de positie van de koloniale ambtenaar)
zo treffend neerzetten.
Lezing van Graa Boomsma’s biografie geeft
vooral een feest van herkenning. Toch biedt
Leven op de rand nieuwe inzichten. Belangrijk is
Boomsma’s herwaardering voor Alberts’ werk als
redacteur van De Groene Amsterdammer, het werk
dat hij wellicht met de meeste overtuiging heeft
gedaan. Hij moet als een bezetene hebben
geschreven. Opmerkelijk is dat hij in zijn journalistieke bijdragen vaak stelliger was dan we hem
kennen uit de wijkende karakters die zijn romans
bevolken. Ook weten we nu dat Alberts in zijn
jonge, Parijse jaren hoopvol maar vruchteloos
verliefd is geweest, wat hem een diepe kras in de
ziel heeft opgeleverd. Maar het diepst kerfde
Indië. Zijn leven lang kwam hij erop terug. Hij liet
zich eens ontvallen dat hij last had van heimwee.
Maar terug wilde hij niet. Het was ook niet alleen
heimwee; het waren ook de wonden van de internering. Boomsma waagt zich niet aan de psychologie, maar je voelt dat het kamp, en de kwestie
rond de niet betaalde ambtenarensalarissen,
zacht gezegd, diep hebben gezeten. Alberts
bekende later in zijn leven dat zijn internering
hem steeds heviger achtervolgde.
Over de dekolonisatie was Alberts niet verbitterd. Hij erkende dat de Indonesiërs alle gelijk
van de geschiedenis hadden. Na de Indische valreep ontwikkelde Alberts een helder, maar voor
sommigen radicaal standpunt over de dekolonisatie van Indonesië: hij keerde zich tegen de
Nederlandse oorlogszucht en later, toen NieuwGuinea speelde, tegen minister Luns. We zien
niet wanneer het kwartje is gevallen. Hij was daar
zelf te bescheiden over en zijn biograaf te onduidelijk, maar ergens vlak na de Japanse tijd moet
het inzicht zijn gekomen. Met terugwerkende
kracht zag hij in dat de kolonie een vergissing
was, zij het een goedertieren vergissing. Hij
voelde dat hij er niet meer hoorde en nam ontslag, vertrok naar Nederland en maakte Indië tot
een overpeinzing. Dat bleef het tot zijn einde; hij
is nooit meer terug geweest — maar daar schreef
hij dan weer superieur over.
Heeft Alberts’ oeuvre nog relevantie? Als het niet
zo is, zou het moeten. Onlangs zag ik in de trein
ter hoogte van Veenendaal-De Klomp een oudere
man De vergaderzaal lezen. Maar wie, behalve
deze man aan de zoom van Alberts’ geliefde
Veluwe, leest hem nog? Ik vrees weinigen. Zijn
boeken staan niet meer in de schappen, en ik
geloof niet dat hordes ze als e-boek lezen. Het is
een schande, want sommige van zijn werken
behoren tot het grootste wat de Indisch-Nederlandse literatuur heeft voortgebracht.

Fragment uit ‘Groen’

Indische cultuur. www.iwi-nu.nl /lezingen

Alberts (midden) op tournee als aspirant-controleur op een eiland ten oosten van Madoera, circa 1940

Birney schrijft dus geen traditionele romans, al
lijkt (ook) De tolk van Java door titel, ondertitel,

.. Bert Alberts verhief het onbestemde tot
kunst. Levenskunst ook. Zich wegcijferend, confrontaties mijdend, het liefst in een bibliotheek of
achter de borrel. Hem overkwam meer dan dat hij
het opzocht. Zijn baantjes werden hem aangeboden en hij was er vaak maar half bij. Zelden krijg
je de indruk dat hij zijn lot in eigen hand nam. Een
deel was pose, een stijlfiguur, maar het was een
rol die uit zijn natuur voortkwam. Een passant. ‘Ik
ben er geweest, ik ben weer terug.’ Zo omschreef
hij eens zijn tijd in Indië. Het tekent hem: juist die
episode zou hem nooit meer loslaten.
Graa Boomsma schreef met Leven op de rand (Van
Oorschot, 2017) de biografie van een van de minst
biografeerbare Nederlandse schrijvers. Ga er
maar aanstaan. Niet alleen maakte Alberts weinig mee, hij schreef er zelf ook nog eens superieur over, in zijn fantastische memoires over zijn
studietijd, zijn verblijf als vrijwillige ambtenaar
in Parijs, en zijn Indische jaren natuurlijk. We zien
Alberts vooral door het prisma van zijn eigen pen
of mond. Boomsma put uitvoerig uit Alberts’
eigen memoires en de interviews. Nu heeft
Alberts veel boeken maar weinig papieren nagelaten. Hij was sociaal lui, of geremd, en correspondeerde weinig. Dat maakt het een biograaf
niet gemakkelijk. Maar Boomsma verzuimt, of
vertikt het, om het heft in eigen hand te nemen;
de interpretatie van zijn werken laat Boomsma
vooral aan recensenten over.
Door zijn semi-kluizenaarschap aan het einde
van zijn leven, verschanst in zijn huisje in Blaricum, lijkt Alberts een weinig opzienbarend leven
te hebben gehad. Dat is natuurlijk niet zo, al
heeft hij zijn leven lang geschreven, als ambtenaar, klerk, redacteur, vertaler, en als schrijver
natuurlijk, en dat doe je nu eenmaal achter een
bureau. En er waren die ruim zes jaar in Indië, die
stof voor een leven gaven. In 1939 vertrok Alberts
naar Indië, in een van de laatste lichtingen
Nederlandse bestuursambtenaren die in Nederland waren klaargestoomd. Hij maakte het staartje tempo doeloe mee, een laatste flikkering van
onschuld. Daar was het snel mee gedaan, want
ruim twee jaar later zat Alberts in een Japans
interneringskamp en was het afgelopen met de
koloniale pret.
Hoewel een belangrijk (maar niet het grootste)
deel van Alberts’ oeuvre gebaseerd is op zijn Indische herinneringen, is hij geen Indische auteur
geworden. Zijn debuut De eilanden (1952) was
groots, zoals ook zijn Indische memoires Namen
noemen (1962). Hij werd pas echt bekend met De
vergaderzaal (1974) en De honden jagen niet meer
(1979), novellen waarin geen woord Indisch voorkwam. Toch zaten zijn Indische jaren hem achterna. Voor iemand die nooit iets meemaakte
was Indië natuurlijk een olifant die je niet zomaar
de kamer uit joeg. Indië bleef hem dan ook bezighouden en in de laatste schrijvende jaren zelfs in
heviger mate dan voorheen, al was het maar
omdat Nederland aan het einde van de jaren
tachtig en vroege jaren negentig zinderde van de
koloniale kwesties.
Is Alberts ooit verweten is dat hij een wit koloniaal perspectief uitdroeg? Naar mijn weten niet.
Misschien hoefde dat ook niet, want hij pretendeerde niet voor iets of iemand anders te schrijven. Hij schrijft altijd minzaam — en nooit neerbuigend — over de anderen in de kolonie. Dat
maakt zijn oeuvre dan ook zo ontwapenend. Je

‘Ben je al op tournee geweest? vraagt Peereboom. Ik deel hem de avonturen mee van
mijn tweedaagse tocht naar het Noord-Westen. Niet meer? snauwt hij. Er liggen nog
twee nederzettingen verderop, zeg ik, half
hulpvaardig, half schuldbewust. Peereboom
blaast minachtend. En die andere kant op?
vraagt hij. Daar ligt nog zo’n half verlaten
geval. Ben je daar ook nog niet op afgegaan?

Het dorpshoofd schijnt er niet veel zin in te
hebben, zeg ik zo onverschillig mogelijk,
maar het klinkt lamlendig. Ik voel me lamlendig en ook verward. Mijn geheim plan om
het Noorderbos te maken tot een sprookjesreservaat voor mezelf alleen wordt hier rauw
op tafel gesmeten.’
Uit: A. Alberts, De eilanden (1952)
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historisch
KEUKEN

HET ALLEREERSTE

INDISCHE
KOOKBOEK

2+1 GRATIS

*

275ml*
GRATIS

Bij aankoop van
2 ABC sauzen, ontvangt u 1
ABC Ketjap Manis 275ml Gratis!

Nagenoeg iedereen kent de bijbel onder de Indische
kookboeken; zeg ‘Beb Vuyk’ en een verdere titel noemen
is overbodig. Grote kans dat er ook een ‘Keijner’ in de
boekenkast staat en misschien nog een exemplaar van
de Indische keukengeheimen van Oma Keasberry. Stuk
voor stuk namen van vrouwen die door hun recepten
voortleven. Voor de naam Koba Catenius-van der
Meijden moet er misschien iets dieper gegraven worden
in het geheugen, maar er zijn waarschijnlijk weinig
mensen bij wie de naam Nonna Cornelia nog een belletje
doet rinkelen. Toch is het deze dame onder wier naam
het allereerste Indische kookboek verscheen: Kokki Bitja.

man, bokkerde koek en poeding derie deeg. De
eerste druk heeft alleen een kort voorwoord van
de uitgever, in het Nederlands. Pas vanaf de
vierde druk in 1856 verschijnt Nonna Cornelia ten
tonele. Er is sprake van herziening en verbetering, en ook alle op- en aanmerkingen van lezeressen zijn meegenomen in deze vernieuwde en
herziene druk:
De eene nonna maakte eene opmerking op de taal,
de tweede op onvolledigheid; eene derde
wenschte er wel Europeesche spijzen in te zien
opgenomen; en eene vierde (om het hierbij te
laten), die veel van smulpartijtjes en dol veel van
ijs houdt, zag ook gaarne de bereiding van ijsvladen daar in.
Dat Cornelia de recepten niet allemaal zelf heeft
geschreven, wordt duidelijk in het voorwoord bij
de vijfde druk, waarin ze een aantal dames
bedankt voor hun recepten en hun bijdrage aan
de vermeerdering en verbetering van deze druk.
Zo komen mevrouw Sarondeng, mejuffrouw
Sesaté, njonja Smoor, nonna Lalawar, makokki
Karmanatji, embok Kottelet en mevrouw Katimoen voorbij en wordt ook de firma Bami, Kimblo & Co. heel hartelijk bedankt voor haar bijdrage. In latere drukken is ook een portret
opgenomen van een jonge, Indische vrouw die de
schrijfster moet voorstellen.
In 1860 wordt in een ‘hartbrekend woord van de
uitgevers’ het overlijden van Nonna Cornelia
gemeld:
Zij stierf te midden van haren zoozeer gevestigden
keukenroem en keukenglorie, ten gevolge van
zenuwachtige toevallen, veroorzaakt door het
onschuldig mislukken van een koewee-broeder, die
haar, in gelukkiger tijde, nimmer in hare billijke
verwachtingen bedrogen heeft.
Gelukkig heeft ze een verzegeld pakketje met
recepten achtergelaten voor de uitgever en
in haar testament laten vastleggen dat
dit gebruikt moet worden voor de zesde druk ‘...
alles tot meerdere glorie der Indische kookkunst,
verhoogde prikkeling van het gehemelte, en
bevordering van het debiet van de zoo gunstig
bekende Kokki Bitja!’ De genoemde uitgever is de
firma Lange & Co. die indertijd ook een komisch

Actie is geldig tot 30 Juni 2017. *Op is op.
Het aanbod is geldig in alle Aziatische
toko’s die ABC producten verkopen.
Advertentie voor Kokki Bitja uit 1958, collectie Koninklijke Bibliotheek

door Marjolein Kelderman

.. De eerste druk van Kokki Bitja verscheen in
Batavia in 1843 en was niet in het Nederlands
geschreven maar in het Maleis. Dat er al zo
vroeg een Indisch kookboek verscheen is op
zich al opmerkelijk, maar het feit dat boeken in
de Maleise taal rond 1840 nog nauwelijks voorkwamen maakt dit kookboek extra bijzonder.
De volledige titel van het boekwerkje is tweetalig, en in het Nederlands luidt die: Indisch Kookboek bevattende de wijze waarop allerlei soorten
van spijzen, confituren en ingelegde zuren worden
toebereid. Het is een klein boekje met maar 100
pagina’s en 212 recepten, bestemd voor de kokkies van Nederlandse en Indische dames in de
Archipel. Vrouwen die de traditie kenden en de
kookkunst verstonden, want zoals in de meeste
kookboeken uit de negentiende eeuw bestaan
de recepten alleen uit een opsomming van
ingrediënten zonder hoeveelheden en een summiere omschrijving van de handelingen. De
recepten zijn een mix van Indonesische en Europese origine en hebben soms aandoenlijke
namen zoals pankoek, huspot, makanan Frans-

De recepten hebben soms
aandoenlijke namen zoals
pankoek, huspot, makanan
Fransman, bokkerde koek en
poeding derie deeg

De geur van het paradijs
Zout, kabeljauw, rubber: de geschiedenis van
een ‘product’ heeft interessante boeken
opgeleverd. Willem Oosterbeek doet met
Nootmuskaat. De geschiedenis van een wonderbaarlijk nootje (Athenaeum - Polak & Van
Gennep, 2017) een duit in het zakje. In een
noodtempo volgen we de geschiedenis van
de exploitatie van nootmuskaat en foelie,
van de mythes omtrent de paradijselijke oorsprong, de beruchte bloedbaden die op
Banda werden aangericht om het alleenrecht
op de handel, de medische en culinaire toepassing, de werking als conserveringsmiddel, afrodisiacum en drug, tot de huidige
staat van productie en verwerking op de
wereldmarkt en die van de arme Bandaeilanden.

‘Een rondgang langs de overblijfselen van de
plantages biedt een treurige aanblik. Er lijkt nauwelijks sprake van onderhoud. […] De methode
om de noten te oogsten is nog altijd hetzelfde als
in de zeventiende eeuw. Twee keer per jaar, in
april en augustus, worden de vruchten geplukt,
gedroogd in zakken gestopt en verscheept. En
dat is het dan.’
‘No business without battle’, luidt een van de
uitdagende spreuken waarmee het Nationaal
Archief zijn tentoonstelling over de VOC aan de
man brengt. Zou het? Je vraagt je af hoe het was
gelopen zonder de tussenkomst van wapens. EW

Nootmuskaat, foto Woodbury &
Page, collectie Rijksmuseum

Titelblad van de eerste druk van Kokki Bitja, collectie
National Library of Australia, Canberra

maandblad uitgaf, De Indische Humorist. Misschien is dat een aanwijzing dat we het mysterie
rondom Cornelia niet al te serieus moeten
nemen.
Kokki Bitja kende vele drukken. De kwaliteit en de
populariteit van de recepten waren blijkbaar dusdanig dat de vraag naar het boek bleef bestaan.
Het was intussen ook echt een begrip geworden
in Nederlands-Indië. In het Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek van H.C. Klinkert wordt in
de lijst met gebruikte afkortingen K.B. genoemd:
‘kokki bitja, het Maleisch kookboek’. De laatste
druk verscheen in 1941. Dat betekent dat er bijna
honderd jaar lang door vrouwen uit verschillende
generaties uit Kokki Bitja is gekookt. Het is moeilijk voor te stellen dat er nu een Indisch kookboek
zou zijn dat over honderd jaar nog steeds gedrukt
wordt. Zou het Groot Indonesisch kookboek van
Beb Vuyk in 2073 nog als boek verkocht worden?
Misschien wordt er tegen die tijd überhaupt niet
meer uit boeken gekookt en is de papieren versie
al over een jaar of tien vervangen door een ‘Bebapp’ of het equivalent daarvan. Maar kookboeken
zijn zoveel meer dan een verzameling recepten.
Het zijn de vlekken op de bladzijden met de meest
gemaakte gerechten, de aantekeningen bij de
ingrediënten en de handgeschreven recepten van
moeders en oma’s op losse stukjes papier. Ze vertellen een verhaal en een geschiedenis en daarom
is het belangrijk dat Indische kookboeken blijven
bestaan. De Indische keuken is een van de pijlers
van de Indische cultuur, maar ook een gezamenlijke erfenis van het koloniaal verleden.

cultuur
KUNSTZINNIGE
KUNST

KOLONIEZONEN
Vier fraaie kunstboeken tonen dat niet alles is wat het lijkt:
het BB heeft niet alleen ambtenaren, het KNIL niet alleen
houwdegens onder zijn rangen geteld, maar ook fijnzinnige
schilders als Willem Bleckmann en Arie Smit; het Nederlandse
oorlogsverzet in WO II kende onder de vele Indische deel
nemers ook een vooraanstaand beeldhouwer; en in Groningen
was een Moluks talent als docent verborgen.

door Esther Wils

grafie Ogenschijnlijke verschillen. Ruloff S.A.
Manuputty een Molukse schilder in Nederland
1926-2002 (Lecturis, 2015) is zijn werk te bewonderen: naast invloeden van Cobra, Klee en Miró
zijn ook Indonesische elementen te herkennen,
zoals de Molukse krijgsdans Tjakalele (zijn schilderij uit 1960 met die titel staat op het omslag
van deze krant).
.. Dezelfde route, tussen Azië en Nederland,
werd meermalen afgelegd door Willem Bleckmann (1853-1942), tevens schilder en tekenleraar,
maar ook aan het gouvernement verbonden als
ambtenaar. Zijn van oorsprong Duitse vader was
genie-officier bij het KNIL, zijn Indische moeder
de zuster van de beroemde taalkundige Herman
Neubronner van der Tuuk. Hijzelf studeerde aan
de Rijksacademie in Amsterdam, en vestigde zich
na een loopbaan in Indië uiteindelijk in Den
Haag. De Haagse School moet veel indruk op
hem hebben gemaakt; in zijn werk zijn de sporen
zichtbaar. Het bekendst is hij tot op heden om
zijn schoolplaten van Nederlands-Indië, maar
veel aantrekkelijker nog is zijn romantische vrije
werk. Zie de prachtcatalogus Nieuw licht. Het
Indisch impressionisme van Bleckmann (Moesson, 2017), geschreven door Gianni Orsini, kenner
van Indische kunst uit de periode 1850-1960, of
de gelijknamige tentoonstelling van een kleine
vijftig gerestaureerde werken, tot 10 september
van dit jaar te zien in Museum Bronbeek, dat het
grootste deel van het oeuvre bezit.
NIJVE RE NAZ ATE N

.. Ruloff Manuputty werd in 1926 op het eiland
Kei geboren, groeide op in Medan en wilde in
1948 naar de Universitaire Leergang voor tekenleraren in Bandoeng, maar had door de oorlog
geen kans gehad zijn examens naar behoren voor
te bereiden. Door tussenkomst van een docent,
en dankzij zijn ‘vrijgestelde’ status, kon hij naar
de Rietveld Akademie in Amsterdam. Hij ontwik-

Willem Christiaan Constant Bleckmann, Zelfportret, circa 1880,

kelde zich tot ontwerper en beeldend kunstenaar, en werd uiteindelijk directeur van de academie in Leeuwarden. Zijn leerlingen wisten niet
dat hij zijn leven lang had geschilderd; de tentoonstelling die hij in 2016 postuum kreeg in het
Groninger Museum was niet de eerste, maar
betekende wel de doorbraak naar een groter
publiek. In Elly Koens mooi uitgevoerde mono-

Frits van Hall, circa 1940, fotograaf onbekend

Bronbeek kreeg die schilderijen uit de nalatenschap van Bleckmanns dochter Tjieke. Zij organiseerde tijdens haar leven verschillende tentoonstellingen, onder meer in het Haagse Pulchri, dat
opgericht was door haar vaders geestverwanten
Weissenbruch, Israëls, Mesdag en anderen, en
waar hij graag kwam.
.. Arie Smit (1916-2016) heeft zijn imposante
overzichtswerk te danken aan zijn nicht Luci-

Arie Smit als geïnterneerde in Siam/Thailand, 1945

ënne, met wie hij correspondeerde en bij wie ook
de brieven aan andere familieleden terecht zijn
gekomen. Helena Spanjaard wijst er in haar
voorwoord op dat Smits stijl mede gevormd
werd in Bandung, waar hij werkte aan wat inmiddels het Technological Institute Bandung heette
en waar aan de bijbehorende academie abstraherende, modernistische kunst werd onderwezen, o.a. door Ries Mulder, met wie hij bevriend
raakte. Spanjaard kan het weten — zie het interview op de pagina hiernaast. Smit kwam in 1938
als KNIL-soldaat naar Indië, maar solliciteerde al
snel bij de Topografische Dienst, op basis van
tekeningen en bluf over een half voltooide opleiding. In 1950 liet hij zich naturaliseren, in 1956
vestigde hij zich op Bali, waar hij tot zijn dood in
2016 woonde en zich roerde in het lokale kunstleven. In 1994 werd in Ubud door oprichter
Sutedja in zijn Neka Art Museum een paviljoen
geopend, speciaal gewijd aan Smits werk. Naar
de foto’s, documenten, tekeningen en vooral de
schilderijen in Arie Smit. Een schildersleven in de
tropen (Pictures Publishers, 2016) kan je lang kijken. Zoals Spanjaard schrijft: het oog kan dwalen over de composities, die vaak doen denken
aan de traditionele Balinese schilderkunst. De
mens, als die al aanwezig is, gaat op in de omgeving, waarin ook de natuur en elementen van
huisjes en tempels tot een kleurig amalgaam
verweven zijn.
.. Onder de titel Frits van Hall (1899-1945).
Beeldhouwer van de gereserveerde gratie (Waanders & De Kunst, 2016) verscheen op initiatief van
zijn dochter Didi en zijn kleinzoon, Frits van
Suchtelen, een beeldschoon boek waarin het verhaal van de beeldhouwer en verzetsman in woord
en beeld wordt verteld. In de bijdragen van Van
Suchtelen, Frits Scholten e.a. leren we een kunstenaar kennen wiens werk — zonder naam erbij
— uit de openbare ruimte zeer bekend is. Wie
daar meer van wil weten, kan verder lezen op
www.indisch-anders.nl/eerbetoon-aan-een-indische-beeldhouwer.

interview
KUNST

MODERNE
INDONESISCHE

KUNST
Kunsthistorica Helena Spanjaard, in Azië een goede bekende, heeft
een lange staat van dienst als onderzoeker, curator en schrijver op
het gebied van moderne en contemporaine Indonesische kunst,
van de koloniale tijd tot de onze. Onlangs verscheen van haar
hand het eerste algemene handboek over dit onderwerp; Indisch
Anders sprak met haar.
door Esther Wils

Frits van Hall, origineel van het beeld

particuliere collectie

van Ulricus Huber voor de Hoge Raad,
foto Ad Windig, 1941

Arie Smit, Het dorp Blega op Bali, 1966

Ruloff Manuputty, 1952

Ruloff Manuputty, Kain Berang (rode band,
onderdeel van het danskostuum), 1988

Een van de nog altijd zeer gewilde stromingen,
‘Mooi Indië’, met vertegenwoordigers als Dezentjé,
ontleende haar naam aan de spot van haar tegenstanders. Wie waren dat, en hoe formuleerden zij
hun eigen programma?
De belangrijkste tegenstander van Dezentjé en
vele andere ‘Mooi Indië’-kunstenaars was de
nationalist Sudjojono. Hij was de woordvoerder
van de eerste Indonesische schildergroep Persagi (Persatuan Gambar Indonesia). Sudjojono
wilde de realiteit van de koloniale maatschappij
laten zien, in plaats van de ‘zoetsappige Balinese meisjes en mistige vulkanen’ die erg in
trek waren bij de Nederlandse bevolking. De
Nederlandse culturele elite wilde het werk van
Persagi niet exposeren in de Kunstkring in
Jakarta — destijds Batavia. Dat lukte pas in 1941,
en hun realistische, expressieve werk werd toen
nogal bekritiseerd.
Uit je studie blijkt dat de Indonesische kunst sterk
is beïnvloed door het Nederlandse onderwijs en de
buitenlandexcursies van getalenteerde schilders.
Kan je de voornaamste broedplaatsen beschrijven?
Mijn stelling is dat de opkomst van de moderne
kunst in Indonesië veel te danken heeft gehad
aan de opleidingen van de belangrijkste schilders. Die kunstenaars behoorden tot de Indonesische elite. Ze zaten op Hollandse scholen, spraken Nederlands en kregen tekenles op school. Ik
heb zelf twee jaar in Bandung gewoond, van 1984
tot 1986, en daar kunnen constateren dat de eerste lichting docenten heel professioneel was
opgeleid door de Nederlandse docent Ries Mulder. Het doel van de academie in Bandung was
deelname aan de moderne, internationale
wereld. Een aantal schilders uit Bandung vertrok
in de jaren vijftig en zestig naar Europa en Amerika. Zij brachten nieuwe ‘avant-garde’-stijlen
mee terug.

collectie Museum Bronbeek

Willem Bleckmann, Straat in het Chineese kamp te Batavia, 1891,

EW: Je zit al 35 jaar in het vak, lees ik. Hoe ben je
als kunsthistorica bij de Indonesische kunst uitgekomen?
HS: In 1978 maakte ik een reis door Sri-Lanka,
Zuid-India en Indonesië om de archeologische
monumenten van het boeddhisme en hindoeïsme te bekijken. Ik bestudeerde die monumenten in verband met mijn doctoraal bijvak kunstgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost Azië. Voordat
ik vertrok, ontmoette ik in Nederland een Indonesische kunstenares uit Bandung, die studeerde
aan de Rietveld Academie in Amsterdam: Farida
Srihadi. Zij gaf me het adres van haar man, de
kunstenaar Srihadi Soedarsono. Eenmaal in Bandung ging ik daar logeren, en Soedarsono bracht
me naar de kunstacademie van het ITB, de Technische Universiteit Bandung, waar hij doceerde.
Zo werd ik geïntroduceerd in de kringen van
moderne Indonesische kunst.

Sudjojono, Voor de open klamboe, 1939, olieverf op doek, 86 x 66cm, Collectie Soekarno

Soekarno was een van de eerste groot-verzamelaars; heb je zijn collectie mogen bekijken?
Ja, Soekarno was een grote kunstverzamelaar.
Hij concentreerde zich vooral op de kunstenaars
uit Yogyakarta. Die kunst verschilde enorm van
de kunst uit Bandung. Veel van de Yogya-kunstenaars hadden meegevochten in de guerrillaoorlog tegen Nederland. Hun werk documenteerde die strijd. Helaas zijn er weinig van die
werken over. Veel is verloren gegaan tijdens de
revolutie. Wat wel over is hangt in de paleizen
van Jakarta en Bogor. Tot nu toe is de collectie
niet toegankelijk voor het publiek. Dat is erg
jammer want deze schilderijen zijn een belangrijk onderdeel van de Indonesische kunstgeschiedenis. Ik heb beide paleizen eenmaal kunnen bezoeken in verband met de grote
tentoonstelling van moderne Indonesische
kunst in de Oude Kerk in Amsterdam, 1993. Het
was de bedoeling schilderijen te lenen voor die
tentoonstelling, maar dat is niet gelukt.

Je onderscheidt de Balinese traditie heel duidelijk
van die van Java; waar zit dat verschil in?
In Nederland is men vooral bekend met de beeldende kunst uit Bali, maar die speelt in Indonesië
een ondergeschikte rol. Het moderne kunstcircuit
speelt zich af in Jakarta, Bandung en Yogyakarta.
De werken van hedendaagse Indonesische kunstenaars worden daar geëxposeerd. Maar tegenwoordig ook in Singapore, Hongkong, Japan,
China, Australië en de VS. De prijzen voor de
hedendaagse kunst liggen hoog, en worden
bepaald door een internationaal circuit van verzamelaars, galeries en kunstbeurzen. De Balinese
kunst is vooral lokaal en speelt zich af in een
ander circuit. Dit geldt niet voor Balinezen die op
een kunstacademie op Java hebben gezeten.
Sommigen van hen behoren weer tot de top van
de hedendaagse kunst. Dat Nederland bij Indonesische kunst vooral aan Bali denkt, is nog steeds
te danken aan een romantisch koloniaal beeld dat
weinig te maken heeft met de realiteit van nu.
De belangstelling voor moderne Indonesische
kunst is — in tegenstelling tot de etnografica — in
Nederland heel lang zeer gering geweest. Hoe verklaar je dat, en hoe staat het er nu voor?
Je vraag is belangrijk, want ik geloof dat de ‘etnografische’ benadering van Indonesische kunst
door Nederland nog steeds aan de orde van de
dag is. Die benadering is een gevolg van de koloniale tijd, en moet nodig bijgesteld worden. De
moderne kunst laat zich vaak wel inspireren door
traditionele kunstvormen, maar dat is heel wat
anders dan dat die kunstvormen de hoofdmoot
zouden zijn. Hedendaagse Indonesische kunstenaars zijn vooral internationaal georiënteerd; ze
reizen veel, doen inspiratie op, en verwerken dat
weer. Vaak ook werken ze samen in internationale kunstenaarsuitwisselingen.
Ik ben lang geleden, in 1984, opzettelijk in Bandung gaan wonen om onderzoek te doen, en dus
niet in Bali of Yogyakarta. Ik vond het namelijk
heel curieus, die ontdekking van een kunstacademie in Bandung, waar moderne kunst werd
onderwezen. Daarover had ik in Nederland nooit
iets gehoord of gelezen. De kunstenaars uit Bandung beschouwen traditionele kunst als cultureel erfgoed. Ze leven in een wereld die veraf
staat van de lokale kunstvormen die in dorpen
door ambachtslieden worden gemaakt. Bali is
voor hen ook een ‘exotisch’ eiland, een plek waar
je heen gaat om inspiratie op te doen. De
moderne kunst in Indonesië ontstond in steden,
en niet in de centra van traditionele kunst. En de
makers van moderne kunst behoorden tot de
stedelijke intellectuelen.
Om dit uit te leggen heb ik in mijn boek een
hoofdstuk over Bali toegevoegd, waarin ik probeer duidelijkheid te scheppen in verwarrende
termen als Balinees, Indonesisch, traditioneel,
modern et cetera. In Indonesië bestaan nu eenmaal veel kunstsoorten naast elkaar, die ieder
hun eigen recht van bestaan hebben.
Je hebt aan het boek ook een database verbonden,
wat is de ambitie daarachter?
De tekst van mijn boek is in het Indonesisch vertaald. Die versie is alleen digitaal te lezen, zodat
mijn boek ook gebruikt kan worden door Indonesische studenten en andere geïnteresseerden die
niet de middelen hebben om boeken te kopen.
Het boek pretendeert niet een volledig overzicht
te geven, daarom heb ik het ook een Guide
genoemd. Het voorziet wel in een lacune, omdat
niet veel kunsthistorici zich tot nu toe op dit
gebied begeven hebben. Hopelijk spoort het een
jongere generatie kunsthistorici aan tot meer
onderzoek.
Helena Spanjaard, Artists and their Inspiration.
A Guide Through Indonesian Art History
(1930-2015), LM Publishers, 2016
indisch anders nº 01 ~ mei 2017

~23~

programma

AGENDA
Verschillende thema’s en auteurs die u in deze krant bent
tegengekomen, maken deel uit van het festivalprogramma van
de 59e Tong Tong Fair, die van 25 mei t/m 5 juni 2017 plaatsvindt
op het Malieveld in Den Haag. Hieronder een selectie uit de
ruim 300 programma-onderdelen; voor een compleet overzicht
verwijzen wij u graag naar www.tongtongfair.nl.

D O N DE R DAG 2 5 M E I

12.30 u - 14.15 u: It don’t mean a thing, if it ain’t
got that swing. Lezing over jazz in NederlandsIndië door Henk Mak van Dijk.

Vilan van de Loo

14.30 u - 15.15 u: Eerste Generatie Show met
Rudi Hofland en Teddy Smeets uit Batavia door
Vilan van de Loo.

14.00 u - 15.00 u: De Plu Story, over de Indische
jeugdbende van weleer uit Den Haag. Door
Herman Keppy en Ricci Scheldwacht, met
muzikale omlijsting door de band Spring Tide.
Vrijdag 26 mei

18.30 u - 19.45 u: Spreekuur Koloniale kleding
met Daan Wieman.
Maandag 29 mei
14.45 u - 15.30 u: ‘Onze sterke vrouwen’, Yvonne
Keuls vertelt, puttend uit kampdagboeken.
Nieuw verhaal.
16.30 - 17.45: Spreekuur Yogya-zilver met Pienke
Kal, oud-conservator Tropenmuseum.
18.00 u - 18.45 u: Ode aan Indische jazzpioniers;
een aantal portretten. Lezing door Henk Mak
van Dijk.
Dinsdag 30 mei
12.30 u - 13.15 u: Eerste Generatie Show met
The Doop Brothers uit Palembang door
Vilan van de Loo.
13.00 u - 14.30 u: Taxatie van Indische kunst
en kunstnijverheid door medewerkers van het
Venduehuis Den Haag.
13.30 u - 14.15 u: De Boni-expeditie 1905-1906.
De ethische politiek in de praktijk. Lezing door
Marc Lohnstein.
14.30 u - 15.15 u: Toen het KNIL naar Nederland
kwam. Lezing door Vilan van de Loo.
16.30 u - 17.15 u: Postkoloniale geschiedschrijving
in beeld. Vraaggesprek met de fotografen
Isabelle Boon en Suzanne Liem.
16.30 u - 17.15 u: Spreekuur Koloniale kleding
met Daan Wieman.
16.45 u - 17.45 u: Schuivende beelden van de
kolonie. Panelgesprek met Martine Gosselink
(Rijksmuseum), Hans van den Akker (Museum
Bronbeek) en Henk Schulte Nordholt (KITLV),
o.l.v. Remco Raben (UvA, UU).
Woensdag 31 mei
11.30 u - 12.30 u: Spreekuur Wayang-kulit
poppen met Hedi Hinzler.
12.15 u - 13.00 u: Djam Boekoe: 15 jaar uit het
leven van Njonja Soumokil. Lezing door Dinah
Marijanan met tifa- en zangbegeleiding.
13.15 u - 14.00 u: Een pijnlijke stilte? Slavernij
onder de VOC. Lezing door Matthias van
Rossum.
14.15 u - 15.15 u: Gemengde cultuur, gedeeld
verleden in Zuid-Afrika. Lezing door Dan Sleigh.
17.00 u - 17.45 u: 200 jaar Pattimura: van
muiter naar held. Gesprek over de Molukse vrijheidsstrijder o.l.v. Wim Manuhutu, met als
gasten Ron Habiboe, Chris Fraassen en Hans
Straver.

Marion Bloem

Frans Leidelmeijer

13.30 u - 14.15 u: Kruisbestuiving in de kunst van
Indonesië en Nederland. Lezing door Frans
Leidelmeijer i.s.m. het Venduehuis, Den Haag.
14.30 u - 15.15 u: Mini-getuigenseminar, over de
rol van het project Getuigen/Tijdgenoten in het
onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in
Indonesië, 1945-1950’. Door Eveline Buchheim
(NIOD) en Fridus Steijlen (KITLV).
15.30 u - 16.15 u: Djam Boekoe: Buitenbeentjes.
Lezing over ‘de getuigenissen van het nood
gedwongen vertrek uit de Gordel van Smaragd’,
door Janny de Heer.
Zaterdag 27 mei
13.30 u - 14.15 u: Albert Helman. Vraaggesprek
met Michiel van Kempen naar aanleiding van
zijn biografie, door Edy Seriese.
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15.30 u - 16.15 u: Marion Bloem vertelt over haar
reis door Indonesië n.a.v. de Indonesische
vertaling van Een meisje van honderd.
16.30 u - 17.15 u: “De vrouwen zijn hier flink”:
de open blik van Marie van Zeggelen (1870-1957).
Lezing door Pamela Pattynama.
17.00 u - 18.15 u: Erfgoed op Banda. Inleiding
en gesprek door Wim Manuhutu. M.m.v. Rick
van den Broeke.
17.30 u - 18.15 u: Jazz en de Indische pers. Lezing
door Henk Mak van Dijk.
Zondag 28 mei
13.00 u - 13.45 u: Kenners van het Koloniale
Verleden. Gesprek over de rol van Vereniging
KITLV, eigenaar van de tot 1 juli 2014 opgebouwde KITLV-collecties.
14.00 u - 14.45 u: Roaring Twenties: Dominique
Berretty (1891-1934), over de spectaculaire opkomst
en neergang van een groot Indisch persmagnaat.
Lezing door Gerard Termorshuizen.
16.15 u - 17.00 u: Kartini en de gelijkheid van
alle mensen, 1898-2017. Lezing door Paul Bijl.
17.15 u - 18.00 u: Sporen van Java in de West.
Lezing door Hariette Mingoen over de migratie
van Javanen naar Suriname.

Remco Raben

Donderdag 1 juni
12.30 u - 14.15 u: Sitsen, gezamenlijk erfgoed van
India en Nederland. Lezing door Lipika Bansal
van de Textiel Factorij.
13.00 u - 14.30 u: Taxatie van Indische kunst en
kunstnijverheid door medewerkers van het
Venduehuis Den Haag.
13.30 u - 14.15 u: De wereld van de VOC. Vraag
gesprek met Ron Guleij over de gelijknamige
expo van het Nationaal Archief, door Wim
Manuhutu.
14.30 u - 15.15 u: De Atjehse verzetsheldin Cut
Nyak Dhien. Lezing door Pamela Pattynama.
15.30 u - 16.30 u: ’45-’50: De blinde vlek van onze
koloniale geschiedenis. Panelgesprek met Rémy
Limpach en Petra Groen (NIMH), Esther Captain
(historicus) en Anne-Lot Hoek (journalist), o.l.v.
Fridus Steijlen (KITLV).

Vrijdag 2 juni
11.30 u - 12.30 u: Spreekuur Wayang-kulitpoppen met Hedi Hinzler.
12.30 u - 13.15 u: Djam Boekoe: Gesprek met
Petra Boudewijn n.a.v. haar boek Warm bloed;
De representatie van Indo-Europeanen in de
Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden),
door Jacqueline Bel.
13.30 u - 14.15 u: Djam Boekoe: interview met
Karin Amatmoekrim door Pamela Pattynama.

Marjolein Kelderman

14.30 u - 15.15 u: Djam Boekoe: Marjolein
Kelderman in gesprek met schrijfster
Christianne Muusers over culinaire geschie
denis, n.a.v. het boek Het verleden op je bord.
15.30 u - 16.15 u: Djam Boekoe: Jacqueline Bel,
neerlandica aan de VU, in gesprek met Alfred
Birney over zijn dertigjarig schrijverschap.
Zaterdag 3 juni
13.00 u - 13.45 u: Eerste Generatie Show met
pentjak silat-leraar Paatje Phefferkorn door
Vilan van de Loo.
Zondag 4 juni
14.30 u - 15.15 u: Indrukken van een onbenoemd
verleden. Reggie Baay vertelt over zijn reis door
Indonesie. Met fragmenten uit zijn nog te
verschijnen boek.
15.30 u - 16.15 u: Mapping Slavery in de Indone
sische archipel. Nancy Jouwe, Wim Manuhutu
en Reggie Baay in gesprek.
16.45 u - 17.30 u: Roaring Twenties: Uitgaan in
Indië, modepresentatie door kostumier en
verzamelaar Daan Wieman.
18.30 u - 19.15 u: Première: Henk Mak van Dijk
en Galloway Bigband spelen Jazz Concerto for
Piano with Small Jazz Orchestra van componist
Lud van Zele.
18.30 u - 19.30 u: Michel Maas, correspondent
Indonesië/Zuidoost-Azië van de Volkskrant en
het NOS Journaal, beantwoordt publieksvragen
over Indonesië nu.
Maandag 5 juni
15.15 u - 16.00 u: Melati van Java. Dochter van
Indië. Interview met biografe Vilan van de Loo
door Edy Seriese.
16.30 u - 17.45 u: Spreekuur Wayang-kulit
poppen met Hedi Hinzler.
18.15 u - 19.30 u: Henk Mak van Dijk en
Galloway Bigband spelen ‘Jazz Concerto for
Piano with Small Jazz Orchestra’ van componist
Lud van Zele.

Henk Mak van Dijk

