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medewerkers
Over Indisch Anders

Indisch Anders, boekenkrant bij het Tong 

Tong Festival, richt zich op lezers met een 

belangstelling voor (post)koloniale lette-

ren, geschiedenis en Indonesië nu, met 

achtergrondverhalen, interviews, recen-

sies en voorpublicaties.

Indisch Anders verschijnt onregelmatig in 

een oplage van 40.000. De boekenkrant is 

gratis verkrijgbaar bij de boekhandel. 

Indisch Anders ontvangen?

Indisch Anders verschijnt onregelmatig. 

Wilt u het volgende nummer ontvangen? 

Mail uw adresgegevens naar anders@

indisch.nu of stuur een briefkaart naar 

Indisch Anders, Celebesstraat 62, 2585 TM 

Den Haag. 

Adverteren ?

Wilt u adverteren in Indisch Anders? 

Bel Rapti Miedema, 070-338 2775 of mail 

naar rapti.miedema@tongtong.nl.

Tong Tong Festival

Het Tong Tong Festival biedt de beste mix 

van oost en west in een modern en origi-

neel programma. Het brengt artiesten, 

auteurs en wetenschappers van (inter) 

nationale faam naar Den Haag. 

Het Tong Tong Festival produceert eigen 

multidisciplinaire producties en mengt 

muziek- en danstradities. 

De naam van het festival verwijst naar 

Stichting Tong Tong. Deze organisatie zet 

zich al tientallen jaren in voor het behoud, 

de overdracht en het stimuleren van de 

Indische (Euraziatische) cultuur. 

Waar? Het Tong Tong Festival vindt plaats 

in vijf theaters en een expositieruimte op 

de 49e Pasar Malam Besar in Den Haag.

Wanneer? Van 17 tot en met 28 mei 2007.

Passe-partout: Een dagkaart voor de 

Pasar Malam Besar is inclusief een passe-

partout voor de theaters waarin het Tong 

Tong Festival plaatsvindt.

Dagkaart: norm. doordeweeks € 11,–; norm. 

za of zo € 13,50, 65+ doordeweeks € 7,50; 

65+ za of zo € 9,–; kind. 2 t/m 11 jr € 4,50; 

studenten € 9,–; CJP € 7,–. Korting voor 

groepen en personeelsverenigingen.

Meer info: www.tongtongfestival.nl en 

0900 – 72 72 762 (€ 0,45 p.min.).

Leslie Boon (1978) is geboren in Jakarta 

en woont sinds 1993 in Nederland. Ze 

 studeert Indonesische Talen en Culturen 

aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is 

zij programmeur van het Tong Tong 

 Festival. 

Michel Maas (1954) is correspondent 

Indonesië voor de Volkskrant. Hij was 

 eerder correspondent in Vietnam en 

Kosovo. In 1995 schreef hij De vleugels van 

Lieu Hanh. Vietnam, zoektocht naar een 

land waar koelte heerst, en rust. In 1999 

volgde Kosovo: verslag van een oorlog. 

Jessica Teunissen (1970) studeerde Portu-

gese taal- en letterkunde. Zij was stage-

manager en programmeur van het Bibit-

theater, werkte als fondsvormend re dacteur 

bij de Novib Uitgeverij en stelde in 2003 

voor De Bijenkorf de bloemlezing Afri-

kaanse zinnen samen. Naast freelance 

journalist is zij webredacteur van een 

internationale portal op het gebied van 

kennismanagement voor ontwikkelings-

organisaties.

Reggie Baay (1955) studeerde Nederlandse 

taal- en letterkunde. Hij publiceert regel-

matig over koloniale geschiedenis en lite-

ratuur. In 2006 debuteerde hij als roman-

cier met De Ogen van Solo. 

Max de Bruijn (1964) is historicus, 

momenteel woonachtig in Jakarta waar 

hij een cultureel bemiddelingsbedrijf 

annex organisatiebureau beheert. Hij was 

als co-auteur en redacteur betrokken bij 

de uitgave The World of Jan Brandes; 

D rawings of a Dutch Traveller in Batavia, 

Ceylon an Southern Africa en zorgde voor 

ophef met zijn neo-koloniale roman 

Expats (2000).

Henk Mak van Dijk (1955), pianist en 

antropoloog, doet bij het Nederlands 

Muziek Instituut onderzoek naar Indische 

sporen in de Nederlandse klassieke 

muziek. Dit jaar verschijnt van zijn hand 

het boek De oostenwind waait naar het 

westen, over Indische componisten en Indi-

sche composities, 1898–1945. In 2005 ver-

scheen van hem de cd Indische klassieke 

liederen, voor zang en piano, met de 

sopraan Renate Arends.  

Coos Versteeg is hoofdredacteur van de 

nieuwe Haagse weekkrant Den Haag Cen-

traal en kenner van Indisch Den Haag. 

Versteeg was 32 jaar werkzaam voor de 

Haagsche Courant en o.a. verantwoorde-

lijk voor de langlopende serie ‘Indisch Den 

Haag’, uitgegeven door Sijthoff Pers (1983). 

Voor De Indische Zomer in Den Haag (KITLV 

Press) schreef hij een artikel over de 

geschiedenis van de Archipelbuurt in Den 

Haag (2005).  

Alfred Birney (1951) is een nazaat van een 

kleurrijke Indische plantersfamilie en 

heeft een gevarieerd oeuvre op zijn naam 

staan. Behalve romans als Vogels rond een 

vrouw en De onschuld van een vis publi-

ceerde hij de bloemlezing Oost-Indische 

inkt en de polemische essaybundel Het 

yournael van Cyberney. Dit jaar verschijnt 

van zijn hand de novelle Rivier de Lossie. 

Zie ook www.alfredbirney.nl. 

Han van der Horst (1949) is historicus en 

kenner van de Nederlandse geschiedenis 

bij uitstek. Hij schreef o.a. de bestseller 

The Low Sky (1996). Met fotograaf Karel 

Tomei maakte hij High over Holland (2002). 

Bij Prometheus verscheen Nederland. De 

vaderlandse geschiedenis van de prehistorie 

tot nu (2000). Bij Athenaeum verschijnt 

eind april Onze premiers (1901–2002), Hun 

weg naar de top. 

Remco Raben (1962) is als historicus ver-

bonden aan het NIOD. Hij had een hoofd-

rol in de totstandkoming van Uit Indië 

geboren; Vier eeuwen familiegeschiedenis 

(1997), Beelden van de Japanse bezetting 

van Indonesië (1999), The World of Jan 

 Brandes, 1743–1808 (2004), Van Indië tot 

Indonesië en publiceerde als co-auteur De 

oude Indische wereld (2003) en De geschie-

denis van  Indische Nederlanders (2006).

Wim Willems bekleedt samen met Leo 

Lucassen de leerstoel Sociale Geschiede-

nis van de Universiteit Leiden. Met Remco 

Raben en Ulbe Bosma schreef hij De 

geschiedenis van Indische Nederlanders 

(Bert Bakker, 2006). In 2001 publiceerde hij 

De uittocht uit Indië 1945-1995. (2001, Bert 

Bakker). Wim Willems werkt aan een bio-

grafie over Tjalie Robinson, die eind 2008 

verschijnt. 

Over de Pasar Malam Besar 

De Pasar Malam Besar is het grootste Euraziatische festival ter wereld. ‘Pasar Malam Besar’ 

betekent letterlijk ‘grote avondmarkt’. De naam is afgeleid van de avondmarkten die al in 

de negentiende eeuw in Indië werden georganiseerd en die een mengeling waren van jaar-

beurs en festival waar kooplieden uit heel Zuidoost-Azië op af kwamen. 

De Pasar Malam Besar in Den Haag bestaat uit de Grand Pasar, de beroemde oost-west-

beurs, en de Eetwijk, met tientallen Aziatische restaurants en waroengs. De Pasar Malam 

Besar is ook gastvrouw van het Tong Tong Festival.

Met de opbrengst van de recette en standverhuur van de Pasar Malam Besar wordt vrijwel 

het gehele Tong Tong Festival gefinancierd. De Pasar Malam Besar in Den Haag heeft geen 

winstoogmerk. De Pasar Malam Besar wordt in 2007 voor de 49e keer georganiseerd. Al bijna 

een halve eeuw zijn de beursactiviteiten het middel om de Indische cultuur te financieren. 

Het evenement heeft geen enkele relatie met andere pasar malams in Nederland. 

Esther Wils (1964) is redactiesecretaris 

van De Gids en boekenredacteur van Stich-

ting Tong Tong, freelance publicist en ten-

toonstellingmaker. Zij is o.a. samensteller 

van het boek Wonen in Indië (2000). In 

2006 verzamelde zij de foto’s voor het 

boek en de tentoonstelling Indisch leven 

in Nederland. Voor het Tong Tong Festival 

2007 maakt zij de exposities De Gordel van 

Smaragd, gekoesterd cliché en Familie van 

het KNIL. 
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 . In het middelpunt van de belangstelling 

stond en staat de canon: de historische fei-

ten die als basiskennis moeten dienen voor 

het onderwijs op lagere en middelbare scho-

len, en waarmee Nederlanders van alle 

gezindheden zich kunnen oriënteren op het 

nationale verleden.

Indisch Anders heeft zich laten inspireren 

door deze kwestie, en legt het accent naar 

zijn karakter: op de Indische kant van het 

verhaal. 

Waar zijn Indië en de Indische cultuur in de 

canon te vinden? Is de nadruk van de canon-

commissie onder leiding van Frits van 

Oostrom niet al te eenduidig op het handels-

verkeer tussen Nederland en de Oost komen 

te liggen? Commissielid Susan Legêne, histo-

rica en werkzaam in het Tropenmuseum, 

licht de overwegingen toe. 

Behalve de officiële canon die voor het lager 

onderwijs is opgesteld, zijn ook andere initi-

atieven tot nationale en lokale geschied-

schrijving bekeken op de plaats die zij aan 

het migratieverleden hebben toegekend. 

Daarbij gaat het ons niet alleen om Oost-

Indië; (post)koloniale geschiedenis wordt er 

alleen maar interessanter op als je verschil-

lende uithoeken van de wereld in de beschou-

wing betrekt. Nu de dekolonisatie op afstand 

in de tijd komt te staan, is het ook steeds 

beter mogelijk om de processen te vergelij-

ken zoals die zich in en tussen de verschil-

lende landen hebben voltrokken. 

In deze aflevering van Indisch Anders is plaats 

ingeruimd voor de literatuur van de West. 

Hoe staat het met de bestudering van de 

West-Indische letteren in Nederland? Hoog-

leraar Michiel van Kempen laat zijn licht 

erover schijnen, Remco Raben geeft een 

staaltje vergelijkende koloniale literatuurbe-

schouwing ten beste. 

Maar behalve het wereldomspannende is 

ook het lokale perspectief van belang; steden 

als Amsterdam en Den Haag zijn druk doende 

de eigen geschiedenis als bindende factor in 

te zetten, om bij de diverse bevolkingsgroe-

pen een gevoel van gemeenschap op te roe-

pen. Gedeelde grond en gedeelde herinnerin-

gen, het besef van de eigen en andermans 

voorgeschiedenis en bijdrage aan de sfeer 

van de stad, relativeren de verschillen en 

zouden wederzijdse waardering moeten 

bewerkstelligen. Andere ‘plaatsen van herin-

nering’ kunnen voor heel Nederland een per-

spectief openen op de historische achter-

grond van de eigen leefomgeving – die 

wellicht minder ‘eigen’ is naarmate we ons 

meer bewust zijn van de generaties die voor 

ons ‘onze’ plekken innamen.

In deze krant is een dubbele pagina gewijd 

aan de Tweede Wereldoorlog, waarbij de 

nadruk ligt op de nasleep van oorlogserva-

ring en dekolonisatie. Zowel het omvangrijke 

historisch onderzoek Van Indië tot Indonesië 

dat onlangs door het NIOD werd afgerond, 

als de literaire verwerking van oorlogstrau-

ma’s die Theodor Holman zo doeltreffend 

bedrijft, komen aan de orde. 

Zo ook de kleine tentoonstelling Familie van 

het KNIL, die tijdens het Tong Tong Festival te 

zien zal zijn. Zij begeleidt de roman De Ogen 

van Solo van schrijver Reggie Baay met 

onlangs teruggevonden foto’s, die de leef-

omstandigheden van militairen en hun fami-

lies in het Indië van direct na de oorlog en 

tijdens de eerste lastige jaren in Nederland, 

na de repatriëring, op treffende en voor velen 

herkenbare wijze tonen.

Ook de huidige situatie in Indonesië is een 

thema dat u in elke Indisch Anders kan ver-

wachten; deze keer gaat de aandacht naar 

censuur van pers en andere cultuuruitingen, 

een verschijnsel dat ons als krant bijzonder 

aanspreekt en veelzeggend is over de poli-

tieke en godsdienstige mentaliteit van het 

land.

Er is ook reden tot vrolijkheid: de langver-

beide biografie van de Indische voorman 

Tjalie Robinson is een eind op streek, en 

schrijver Wim Willems geeft vast een kijkje in 

de familiegeschiedenis. Feestelijk is ook de 

vijfenzeventigste verjaardag van de geliefde 

schrijver F. Springer, die we vieren met een 

bijdrage van Max de Bruijn. De schrijver zelf 

zal het aanstaande Tong Tong Festival met 

een bezoek vereren – de bijzonderheden treft 

u bij het artikel.

Een tweede tentoonstelling die het Tong 

Tong Festival zal sieren heet Gordel van sma-

ragd; Gekoesterd cliché, en presenteert een 

bescheiden maar fraaie selectie van natuur-

beschrijving uit de Indische letteren. Ieder-

een die enigszins bekend is met de geschie-

denis weet dat de Indonesische archipel een 

magnetische aantrekkingskracht heeft 

gehad op onderzoekers, schrijvers en andere 

reizigers, en ook op fotografen. Vanwege de 

grootscheepse presentatie van het natuur-

gebied Wallacea in Oost-Indonesië door 

Vogelbescherming Nederland in het Cultuur-

paviljoen van de Pasar Malam Besar, leek het 

zinvol die historische liefde weer eens uit de 

kast te halen, voor hernieuwde kennisma-

king. Of nieuwe kansen voor wie nog niet 

verslingerd is aan de charme van de Indische 

letteren en de natuur van de tropen. Een 

voorproef in deze Indisch Anders.

een jaar laTer

Een jaar na zijn eerste verschijnen ligt voor u de 

tweede editie van Indisch Anders. Het was opnieuw 

een druk jaar op het gebied van publicaties over de 

(post)koloniale geschiedenis. Maar ook een jaar 

waarin de discussie omtrent de noodzaak van goed 

geschiedenisonderwijs in het algemeen, en nationale 

geschiedenis in het bijzonder, sterk is aangewakkerd. 

v a n  d e  r e d a c t i e

Het Verborgen Verhaal

Tijdens de Japanse bezetting van Neder-

lands-Indië werd de meerderheid van de 

Nederlanders níet geïnterneerd. Dit feit, 

èn hun lotgevallen bleven bij het grote 

publiek onbekend. Zelfs de officiële her-

denking op 15 augustus besteedt er niet 

vanzelfsprekend aandacht aan. De erva-

ringen van de zgn. buitenkampers ston-

den centraal op de tentoonstelling Het 

Verborgen Verhaal die in 1995 te zien was 

op de Pasar Malam Besar. 

Op 18 mei a.s. wordt op het Tong Tong 

Festival het gelijknamige boek gepresen-

teerd dat op deze expositie is gebaseerd 

en o.a. de intense reacties bevat die 

bezoekers – Indisch en niet-Indisch, jong 

en oud – achterlieten in de reactieboe-

Dit jaar gaat een langgekoesterde wens in 

vervulling: de Tong Tong Leeskring! Reggie 

Baay en Anneloes Timmerije gaan in 

gesprek met hun lezers in de Bengkel, het 

workshoptheater van de Pasar Malam 

Besar. 

Anneloes Timmerije (21 mei) is benieuwd 

naar verrassende interpretaties van haar 

boeken Zwartzuur (uitg. Augustus) en 

Indisch zwijgen (uitg. Prometheus, 2002) 

door deelnemers aan de leeskring. “Ik vind 

mezelf geen Indisch schrijfster, zo zou ik 

mijzelf niet noemen”, zei Anneloes tegen 

de website het Damescompartiment 

(www.damescompartiment.nl). “Ik denk 

dat de omgeving waarin je opgroeit voor 

het grootste gedeelte je identiteit bepaalt. 

In mijn geval is dat Nederland. Een Indi-

sche moeder is wel heel bepalend, het 

betekent dat je Indisch wordt opgevoed.”

Reggie Baay (22 mei) spreekt over De Ogen 

van Solo (uitgave van Stichting Tong Tong), 

een roman waarover Adriaan van Dis onder 

andere schreef: “Niet alleen voor lezers die 

een band met de oude kolonie Nederlands 

Indië hebben, maar voor iedereen die geïn-

teresseerd is in migratie en ontworteling. 

Reggie Baay raakt een snaar uit het verle-

den die vandaag nog natrilt en ons opnieuw 

bezig houdt. Een roman die je aankijkt en 

meesleurt.” Reggie zal openhartig ingaan 

op vragen en opmerkingen over het boek.

Aanmelding vooraf is niet nodig. Lezers 

welkom!

Leeskring Tong Tong

ken of per post naar Stichting Tong Tong 

stuurden. NIOD-directeur prof. dr Marjan 

Schwegman schreef het voorwoord, 

Esther Wils verzamelde beeldmateriaal 

voor een nieuw fotokatern, en Esther Tak 

stelde een uitgebreide bibliografie 

samen. Het boek bevat alle interviews 

die Beatrijs van Agt maakte voor de ten-

toonstelling in 1995, en Florine Koning 

schreef een nieuwe historische inleiding. 

Stichting Het Gebaar maakte de boekuit-

gave mogelijk.

Na afloop van de presentatie in het Bibit-

Theater is er gelegenheid tot discussie 

met o.a. dr Remco Raben van het NIOD 

en prof. dr Pamela Pattynama van de 

Universiteit van Amsterdam.
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interview

Susan Legêne, hoogleraar culturele geschiedenis van 

Nederland aan de Universiteit van Amsterdam en Hoofd 

Museale Zaken van het Tropeninstituut, is lid van het 

Nederlandse Canon Comité. In die hoedanigheid 

bepaalde zij mede de thema’s van de canon van de 

vaderlandse cultuur en geschiedenis. De publicatie 

heeft tot kritiek geleid, maar dat is ook de bedoeling, 

vertelt Legêne.

de cAnon lAAt de 
KolonIAle gescHIedenIs

ThuIsKomen

door Leslie Boon

 . Waar andere landen het eigen verleden 

koesteren in nationale musea, schafte Neder-

land het geschiedenisonderwijs bijkans af. 

Het resulteerde in een schokkend gebrek aan 

historische kennis bij grote groepen jonge 

Nederlanders. Ter reparatie besloot politiek 

Den Haag een canon van de Nederlandse cul-

tuur en geschiedenis samen te stellen, die in 

oktober 2006 werd gelanceerd. De vijftig 

zogeheten vensters zijn highlights van de 

vaderlandse cultuur en geschiedenis die alle 

scholieren uit het basisonderwijs zouden 

moeten kennen.

Hoe is de canon tot stand gekomen?

Alle leden van het comité konden hun ven-

sters aanbrengen aan de hand van criteria 

zoals taal, ruimtelijke ordening en techniek, 

beeldende kunst of politieke geschiedenis. 

We hebben uiteindelijk vijftig vensters geko-

zen hoewel we er meer hadden. We wilden 

werken met een afgerond aantal omdat het 

dan duidelijker is dat het om een selectie van 

onderwerpen gaat. 

De canon wil een aanzet zijn tot maatschap-

pelijk debat. Het is geen moralistisch verhaal 

van nu, of een strikt samenhangend betoog 

langs vijftig thema’s, maar een vertrekpunt 

voor discussies. Een van de grote vragen voor 

ons is geweest hoe deze nationale canon ook 

de internationale geschiedenis kan dienen. 

Wat vindt u van de koloniale geschiedschrij-

ving in Nederland?

In het algemeen vind ik dat de koloniale 

geschiedenis te veel apart staat van de vader-

landse geschiedenis. De Nederlandse koloni-

ale geschiedenis is er niet een die zich ergens 

ver weg heeft afgespeeld, maar hoort bij de 

Nederlandse geschiedenis, ook bij de Euro-

pese geschiedenis. Natuurlijk wordt er wel 

aandacht gegeven aan koloniale geschiede-

nis maar er worden te weinig verbanden 

gelegd terwijl die er overal zijn, zelfs op het 

persoonlijke niveau van leerlingen. Ik 

beschouw de canon als een kans om de kolo-

niale geschiedenis thuis te laten komen.

Sommige mensen vinden dat de geschiedenis 

van Nederlands-Indië er bekaaid van afkomt in 

de canon...

We willen niet dat de canon tot een verdeeld 

historisch besef leidt. Het is niet de bedoe-

ling dat een bevolkingsgroep een apart ven-

ster krijgt. Elk venster moet voor elke bevol-

kingsgroep van Nederland belangrijk zijn. 

Persoonlijk vind ik het venster ‘Koning Wil-

lem I’ heel belangrijk voor het Indische ver-

haal. Het comité moest kiezen of het de 

eerste jaren van ons huidige koninkrijk be han-

delde met de figuur van Koning Willem I òf 

met de Belgische Afscheiding. Ik heb mij 

hard gemaakt voor Koning Willem I omdat 

dat venster dan ook verwijst naar de over-

gang van handel naar kolonialisme, naar 

daadwerkelijke territoriale overheersing. Die 

koloniale beleidskeuze is voor wat er daarna 

kwam belangrijker dan de VOC. Het venster 

‘Max Havelaar’ gaat over een belangrijk lite-

rair werk, en vormt ook weer een brug naar 

het cultuurstelsel. 

Maar, je moet niet vergeten dat de canon 

voor scholieren van de basisschool is 

bedoeld. Hij is een kapstok aan de hand 

waarvan leerkrachten kinderen van 8 tot 12 

jaar kunnen vertellen dat, bijvoorbeeld, de 

Nederlandse industrialisatie ondenkbaar is 

geweest zonder Indië. 

De uittocht van de 300.000 Nederlanders na de 

Tweede Wereldoorlog wordt in het venster 

‘Indonesië – een kolonie vecht zich vrij’ 

genoemd. Voor het eerst lees je over ‘Indische 

Nederlanders’ zonder enige uitleg wie die men-

sen eigenlijk waren. Is dat niet verwarrend?

Nee, daar heb je gelijk in. Er wordt niet uitge-

legd wie wij met Indische Nederlanders 

bedoelen. Dit moeten we verbeteren.

Wat is de grootste concessie die u moest doen?

De islam komt pas heel laat in de canon.  

We hebben overwogen daar eerder aandacht 

aan te geven, bijvoorbeeld in een venster 

‘Kruistochten’, maar we konden dat onvol-

doende vasthaken aan de Nederlandse 

geschiedenis.

Of in verband met Atjeh en Snouck Hurgronje...

Maar we wilden islam ook niet introduceren 

in een tegenstelling met het christendom. We 

wilden een sterke manier om islam op iedere 

school te bespreken, en hebben het toen aan 

de huidige scholierengeneratie verbonden.

 

Wat vindt u van de ontvangst van de canon?

Ik ben tevreden. De canon blijkt inderdaad 

discussies uit te lokken. Uit de bètahoek 

komen er veel reacties, zwaar aangezet, maar 

misschien moeten we aanpassingen maken. 

Ook hier speelt de koloniale geschiedenis een 

rol. Denk bijvoorbeeld aan het baanbrekende 

onderzoek naar kinine van Christiaan Eijkman 

(Nobelprijswinnaar 1929, red.). We weten 

alleen niet hoe we het gaan oplossen, of er 

extra vensters zullen bijkomen.

Begin mei 2007 komen alle commissieleden 

weer bij elkaar om de reacties te bespreken. 

Op veel punten gaat het om tekstcorrecties, 

zoals wat je net opmerkte over het ontbreken 

van een nadere aanduiding van Indische 

Nederlanders.

Nogmaals, voor mij is het belangrijkst hoe de 

canon verder in het onderwijs wordt gebruikt, 

en liefst ook daarbuiten, in bibliotheken en 

musea. We gebruiken de canon nu ook in het 

Tropenmuseum.
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Debat over Indië in de canon

Is de aandacht die de canon van de vaderlandse geschiedenis geeft aan de Indische 

cultuur en geschiedenis ‘doelgroepengeschiedenis’? Of maakt het Indische verhaal 

integraal deel uit van de vaderlandse geschiedenis? Op woensdag 23 mei om 15.00 uur 

debatteren Susan Legêne, lid van de Canon-commissie en historicus Henk Schulte Nord-

holt met aanwezigen over de aandacht voor Indië in de vaderlandse canon. 
Locatie: Bibit-Theater, Tong Tong Festival 2007. Malieveld, Den Haag. 

Susan Legêne



verleden

Tante Truus en Paatje bij de opening van hun toko aan het Stuyvesantplein 13 in Den Haag, 

op 2 november 1961. Zij hadden toen al jarenlang hun befaamde Restaurant Oud Indië in de 

Lange Houtstraat in Den Haag. Tante Truus was de uitvindster van de nasi rames.
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 . Geen stad komt zo veelvuldig voor in de 

Indische literatuur van Louis Couperus, P.A. 

Daum en van meer recente datum Yvonne 

Keuls en Jill Stolk. ‘Den Haag met je geur van 

een Indisch pension’, zong cabaretier Paul 

van Vliet. En Wieteke van Dort voegde daar in 

haar rol van Tante Lien aan toe ‘Den Haag, 

Den Haag, de weduwe van Indië ben jij’.

In de promotiecampagnes voor Den Haag 

zou je verwachten dat zo’n specifieke karak-

tereigenschap krachtig voor het voetlicht 

wordt gebracht. Naast stad aan zee, konink-

lijke stad en stad van recht en vrede. Maar 

waar Granada de architectonische invloed 

van de Moren als een kostbare schat koes-

tert, Venetië het Joodse ghetto tot bijzondere 

attractie binnen de Dogenstad zelf heeft ver-

heven, New Orleans zijn French Quarter 

naarstig restaureert en Arles met zijn 

Romeinse arena als beeldmerk naar buiten 

treedt, speelt Indisch Den Haag in de Hofstad 

geen enkele rol. 

mUlticUltUReel toeRisme

Op de website van het promotiebureau Den 

Haag Marketing & Events (www.denhaag.

com) valt onder het kopje ‘Ontdek Den Haag’ 

wel te lezen hoe multicultureel de stad is. 

“Den Haag is trots op haar culturele veelzijdig-

heid. In Den Haag komen tientallen culturen 

bijeen en tezamen vormen zij een kleurrijke 

samenleving. Beroemd is de Haagse Mart, een 

gigantische openluchtmarkt waar u voor wei-

nig geld alles op versgebied kunt vinden. Turkse 

broden, Marokkaanse kruiden, Surinaamse 

kousenband en Hollandse zuivel, u kunt uw 

hart ophalen! Ook de Schilderswijk met zijn 

vele winkeltjes, nationaliteiten en religies, de 

heerlijke restaurantjes van Chinatown en de 

oude Joodse buurt zijn de moeite van een 

bezoekje waard.”

Dankzij het eerste multiculturele toeristisch 

informatiepunt van Nederland, het Haagse 

City Mondial, kunnen we uitgebreid kennis 

maken met al die andere culturen. 

‘Altijd al eens een moskee van binnen willen 

zien? Of een hindoetempel? Wilt u eens zelf 

leren om overheerlijke roti´s te bakken, of de 

geuren opsnuiven van de exotische kruiden op 

de Haagse Mart?’ 

City Mondial biedt fascinerende excursies 

naar deze hotspots. Naar Moskee El Islam 

bijvoorbeeld, of Moskee Al Aqsa of zelfs Mos-

kee Noeroel Islam. Naar de Hindoe Tempel 

Ram Mandir ook of naar China Town en ach, 

er kan zelfs een hotspotbezoekje aan Concor-

dia, waar lang geleden de socialistische lei-

ders Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Gorter 

en Henriëtte Roland Holst de arbeiders toe-

spraken, nog af. 

indisch? indonesisch? 

Maar wie zou er nou naar het vroegere minis-

terie van Koloniën willen, waar in de Regen-

tenkamer een vrijwel complete portrettenga-

lerij te vinden is van de landvoogden die 

vanaf de 17de tot en met de 20ste eeuw 

Nederlans-Indië hebben bestuurd? En van 

waaruit je wandelend langs het voormalige 

scheepvaartkantoor van de Rotterdamsche 

Lloyd aan de Korte Vijverberg via hotel Des 

Indes en het Couperusmuseum terecht komt 

in de Archipelbuurt; de enige Indische wijk in 

Nederland die in de tweede helft van de 19de 

eeuw ook daadwerkelijk werd gebouwd voor 

mensen die vanuit de koloniën terugkeerden 

naar het moederland. 

Nee, de multiculturele fantasie van City 

Mondial gaat wat Indisch Den Haag betreft 

niet verder dan de Pasar Malam Besar in de 

evenementenkalender en het chapiter eten 

& drinken. Als het een beetje meezit kom je 

als internetbezoeker daar terecht bij de cate-

gorie Indonesisch. Waarachtig, niet eens 

Indisch maar Indonesisch. Geen rijsttafel of 

nasi rames dus, want daar hebben ze in Indo-

nesië de laatste decennia alleen in de duur-

dere toeristenhotels op Bali van gehoord. 

Sterker, de hotelbazen daar lieten de afgelo-

pen jaren Indische kokki’s uit Den Haag over-

komen om het Balinese keukenpersoneel te 

leren hoe je eigenlijk een rijsttafel maakt.

ongeïnteResseeRdheid

Onwetendheid, misverstanden en ongeïnte-

resseerdheid kenmerken de kennis van pro-

motioneel Den Haag als het de weduwe van 

Indië betreft. Wat weten we van de Javaanse 

vorstendansen, die op Paleis Noordeinde bij 

het huwelijk van prinses Juliana en prins 

Bernhard door Siti Noeroel werden uitge-

voerd? Of van de ingetogen dansen van 

Raden Mas Jodjana, de hofdansers van de 

Sultan van Djokjakarta en die van het hof van 

Soerakarta? Tal van inheemse dans- en 

muziekgezelschappen uit Nederlands-Indië 

traden in Den Haag al vanaf begin jaren twin-

tig van de vorige eeuw op; ook al werden ze 

toen door sommige critici in de pers als pri-

mitieve volkskunst afgedaan. Maar nog altijd 

kun je in Den Haag de beginselen van de Bali-

nese dans bij Diah Tantri leren, en van de 

Javaanse en Soendanese dans bij Wisma Ulah 

Budaya. Nog altijd ook klinken in Den Haag 

de geluiden van krontjong en de gamelan.

En over muziek gesproken: Den Haag laat 

zich er weer helemaal op voorstaan dé Beat-

stad van Nederland te zijn. De stad waar de 

Golden Earring(s), de Motions, Q65 en Shoc-

king Blue werden geboren. De bandleden van 

weleer vertellen zelf nog al te gretig hoe de 

beatbandjes in de jaren zestig van de 20ste 

eeuw ontstonden vanuit de Indorock. De 

Indo-sound van de Tielman Brothers, Crazy 

Geen stad in Nederland telt zoveel 

Indische restaurants en toko’s, bevat 

zoveel tastbare herinneringen in het 

straatbeeld aan de tijd dat de Indische 

archipel nog vanuit Den Haag werd 

bestuurd. Maar de Hofstad zwijgt over 

haar Indische verleden. Onterecht. 

Rockers, Black Dynamites, Hot Jumpers en 

Magic Strangers bepaalde de sfeer van 

Haagse en Scheveningse dancings als De 

Fles, L’Etoile, La Gaité en Sheherazade, de 

clubs waar latere beroemdheden als George 

Kooymans, Rudy Bennett, Robbie van Leeu-

wen en last but not least Johnny Lion als 

jonge ventjes voor het eerst uit gingen. 

schaamte

Geen stad in Nederland is van oudsher zo 

gewend aan mensen met een kleurtje, mensen 

in exotische kleding. De verlofgangers van 

lang geleden brachten, als ze zelf al geen 

vrouw en kroost van gemengd bloed hadden, 

minimaal hun inlandse kindermeisjes, de 

baboes, bedienden en soms zelfs hun kokki’s 

mee gedurende de weken of maanden die ze 

in regeringsstad Den Haag verbleven. In het 

Haagse Statenkwartier was aan de Van Boet-

zelaerlaan zelfs een speciaal pension voor per-

soneel, luisterend naar de naam Persinggahan, 

opgericht met subsidie van het Ministerie van 

Koloniën. In geen andere stad in Nederland 

kon je ook een eeuw geleden al zo makkelijk 

de kruiden en specerijen uit de Oost kopen als 

in Den Haag. Ja, zelfs in De Bijenkorf. 

Maar uitgezonderd een enkele tentoonstel-

ling en hier en daar een historisch boekje, is 

de Indische geschiedenis van Den Haag voor-

namelijk iets voor hobbyisten en bezoekers 

van de Pasar Malam Besar geworden. In elk 

geval geen item voor degenen die vandaag 

de dag de bijzondere aspecten van de konink-

lijke stad aan zee voor het voetlicht brengen. 

Alsof men zich ervoor schaamt. Misschien is 

het ook wel typerend dat Den Haag als één 

van de laatste gemeenten – in plaats van een 

der eerste – overging tot het herdenken van 

15de augustus. En nu is het natuurlijk wach-

ten op degene die wil weten wat er aan die 

15de augustus dan wel zo bijzonder is.

IndIscHe stAd
achTer de duInen

door Coos Versteeg 
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plaaTsen

namen en TeKsTen

door Esther Wils

en PleKKen,

indisch anders  Nº 01 ~ 2007~6~

 . Waarom moet iedereen aan geschiedenis 

doen, en waartoe dient zoiets als een histo-

rische canon? Die vragen houden de weten-

schap, het onderwijs, de media, burgers en 

ook de politiek behoorlijk bezig. Voor wie wel 

eens een boek opent overbodige vragen, het 

is immers duidelijk dat zelfs geringe kennis 

van de geschiedenis de lezer opvoedt. Inzicht 

in de oorsprong van de huidige samenleving 

wekt zowel interesse voor aspecten van de 

dagelijkse leefomgeving die anders een sla-

pend bestaan leiden, als relativering van wat 

als vreemd of juist eigen wordt beschouwd. 

Zeker dat laatste kan momenteel van groot 

nut zijn; zoals onder andere Geert Mak al 

betoogde, is de soepelheid waarmee Neder-

land door de eeuwen heen buitenlanders en 

vreemde invloeden heeft opgenomen een 

van de voornaamste factoren die het land 

ontwikkeling en welvaart hebben gebracht. 

Behalve een beschavende functie heeft de 

historische tekst een groot vermogen tot 

bekoren, of hij nou verwondering of juist 

herkenning oproept, of beide tegelijk. Soms 

blijkt het leven in het verleden veel minder 

van het onze te verschillen dan je zou 

 vermoeden, vaak ook zijn grote en kleine 

helden uit de geschiedenis tot daden in 

staat geweest die je anno 2007 nauwelijks 

voor mogelijk houdt – zie bijvoorbeeld het 

artikel over o.a. Alfred Russel Wallace en de 

natuur van Indonesië op pagina 16 en 17. De 

levens van individuën bieden een moeite-

loze ingang tot het verleden; biografieën en 

geromantiseerde levensgeschiedenissen 

zijn niet voor niets zo’n geliefd genre. Het 

recente, levensgrote succes van Maks De 

eeuw van mijn vader bewijst dat, bijvoor-

beeld, maar ook andere initiatieven blijken 

lezers mee te slepen. 

den haag

Zo wist Wim Willems, inmiddels officieel 

stadshistoricus van Den Haag, vele lezers op 

sleeptouw te nemen door de geschiedenis 

van zijn jeugdjaren, en hen zelfs aan het 

schrijven te krijgen over hun eigen herinne-

ringen. Na twee bundels van Willems’ eigen 

hand, waarin persoonlijke en ‘grote’ geschie-

denis een gelukkige verbintenis aangingen, 

en twee bundels met lezersreacties, is nu een 

vijfde boek verschenen: Plekken van herinne-

ring. In deze publicatie gaan Willems’ eigen 

stukken vergezeld van de lezersbijdragen, en 

wordt extra duidelijk hoe de voorganger zijn 

volgers meekrijgt. De plaatsen die de schrij-

ver aandoet, van winkels, cafés en scholen 

tot de grote klok op de Waalsdorpervlakte die 

luidt met Dodenherdenking; alle roepen ze 

echo’s op bij het Haagse publiek dat onge-

twijfeld geraakt is door Willems’ gedetail-

leerde herinneringen die ongekuist maar 

liefdevol zijn vastgelegd. Opvallend aanwe-

zig zijn in het boek de Haagse migranten: 

natuurlijk de Indische mensen die Den Haag 

al sinds jaar en dag bevolken, maar ook Suri-

namers, Turken, Marokkanen en Italianen die 

een onvervreemdbare rol spelen in de stad. 

De plekken die worden opgeroepen variëren 

van openbare monumenten als het Binnen-

hof, de vele inmiddels verdwenen bioscopen 

die Den Haag telde (waar curieus genoeg ook 

de Indische dominee Van Haasen in eerste 

instantie zijn gemeente ontving) en de 

gesneefde Houtrusthallen die alle mogelijke 

evenementen herbergden – inclusief de Pasar 

Malam Besar en de Molukse nationalistische 

vieringen –, tot onaanzienlijke Haagse por-

tieken en de vervallen gedenksteen voor 

Albert Vogel, de woordkunstenaar die in zijn 

tijd tot in Indië vermaard was.

naaR FRans model

Het idee om een plaats als uitgangspunt te 

nemen voor herinnering en geschiedschrij-

ving is van Franse herkomst. Lieu de mémoire, 

heet het dan, met een veel poëtischer klank 

dan in het Nederlands. In 2005 verscheen het 

eerste deel van een reeks die onlangs is afge-

rond met de publicatie van de vroegste afle-

vering: Plaatsen van herinnering. Na de aftrap 

met ‘Nederland in de twintigste eeuw’ volg-

den in achterwaarts-chronologische volg-

orde de delen over de negentiende eeuw, de 

zeventiende & achttiende eeuw en de oud-

heid, middeleeuwen en vroegmoderne tijd. 

Ieder deel behandelt veertig locaties – tast-

bare plaatsen, in dit geval, die in de meeste 

gevallen nog vandaag te bezoeken zijn. Heb-

ben de Fransen een ruime opvatting van 

lieux, die ook gevangen kunnen zijn in namen 

of teksten, de Nederlandse redactie heeft 

gekozen voor een geografische plek, een 

pand of ander bouwwerk voor ieder van de 

160 hoofdstukken. Dat heeft de historici die 

belast zijn met een plaats die overeenkomt 

met hun specialisme – zelden is zo’n eerbied-

waardige selectie bij elkaar te zien – gelukkig 

niet weerhouden hun relazen breed uit te 

laten waaieren; de plaatsen zijn gekozen als 

ankerpunt voor de grotere historische en 

maatschappelijk ontwikkelingen die in de 

opstellen worden verkend. Ook heeft men 

zich niet beperkt tot het Nederlands grond-

gebied, maar zijn plaatsen opgenomen als 

Het Behouden Huis op Nova Zembla, Wall 

Street in New York, het stadje Holland in 

Michigan, Srebrenica, en vele locaties in de 

voormalige koloniën.

Koloniën

Hoe komt nu de (post)koloniale geschiedenis 

in beeld binnen een reeks die in zekere zin 

als een alternatieve canon kan worden 

be schouwd? De gekozen plaatsen verbeelden 

vanzelf ook doorslaggevende historische fei-

ten, die de ‘hele’ Nederlandse geschiedenis 

van de hunebedden tot het Palazzo di Pietro 

vertegenwoordigen. In de onlangs gepresen-

teerde onderwijscanon van Frits van Oostrom 

en kompanen betreft het koloniale verleden 

5 van de 50 geselecteerde ‘momenten’ in 

5000 jaar geschiedenis, in Plaatsen van herin-

nering is eenzelfde verhouding aangehou-

den, waarbij de buit eerlijk is verdeeld over de 

Oost en de West. Ook Zuid-Afrika komt in 

beeld, met de voormalige Slaven Logie van de 

VOC in Kaapstad, en het Thaise Kanchana-

buri, dat ligt aan de beruchte Birma-spoor-

weg waaraan duizenden westerse krijgsge-

vangenen naast Aziatische dwangarbeiders 

werkten en stierven.

Alex van Stipriaan schrijft over de Surinaamse 

‘Plantage Somersorg’, en benoemt de fami-

lienamen die de slaven bij aankomst uit 

Afrika kregen toebedeeld – Columbus, Til-

burg, of domweg Holland – wel degelijk tot 

‘miniatuurherinneringsplaatsen voor de sla-

vernij’. Dat doet in de verte denken aan de 

vreemde namen die onechte kinderen in 

Indië wel kregen voor de burgerlijke stand; 

daar werden familienamen veranderd, ver-

basterd of omgedraaid en ontstonden namen 

als de bekende ‘Rhemrev’. Ook die namen 

werken voor de verstaander als herinnering 

aan voorbije ongelijkheid. Tot dergelijke ver-

gelijkingen komt het in Plaatsen van herin-

nering niet, maar het voorbeeld illustreert 

wel de opzet waarbij een simpele locatie leidt 

tot uitleg over historische fenomenen en 

hun uitwerking tot in de recente tijden. Zo 

voert zijn beschouwing over ‘Banda Atjeh: de 

militaire erebegraafplaats Peutjoet’ Maarten 

Kuitenbrouwer tot de conclusie dat het 

agressieve territoriale streven van Soekarno 

en Soeharto zich waarschijnlijk tot Atjeh en 

andere weerspannige buitengewesten uit-

strekte in navolging van het vaak even bloe-

derige Nederlands imperialisme. 

let teRen

De reeks is zonder meer een grote aanwinst 

te noemen, biedt stof tot discussie en tot 

nadenken, is daarbij in kleur geïllustreerd en 

bijzonder leesbaar geschreven. Maar de 

geschiedenis is natuurlijk nooit af, en voor de 

Indische herinnering geldt misschien nog 

meer dan voor andere dat ook de literatuur 

als bewaarplaats dient, bij gebrek aan de fei-

telijke plaats die voortleeft onder veranderde 

naam. (Pamela Pattynama betoogde dat in 

haar oratie als hoogleraar koloniale litera-

tuur, die helaas tot op heden niet in druk is 

verschenen.) Wim Willems noemt in Plekken 

van herinnering de schrijver Tjalie Robinson 

en beschrijft diens woonhuis annex kantoor 

aan de Prins Mauritslaan in Den Haag. In 

Plaatsen van herinnering figureert het Brus-

selse café aan de Bergstraat 60, waar Multa-

tuli – ook genoemd in de onderwijscanon – 

zijn Max Havelaar schreef. Wat ontbreekt is 

een monumentje voor de Indische mengcul-

tuur, toch niet zonder sporen in het heden-

daagse Nederland. 

Het Haagse Malieveld, nu al vele jaren locatie 

van de Pasar Malam Besar, wordt in de reeks 

wel genoemd, maar dan als plaats van inhul-

diging voor Wilhelmina en later voor protest-

acties tegen de regering. En zo herbergt 

iedere plaats vanzelfsprekend een veelvoud 

aan ongelijksoortige herinneringen.

Plekken van herinnering; Over de stad van 

toen en nu, Wim Willems en andere 

Hagenaars, AD/Haagsche Courant, ISBN 

9045302632, pbk., geïll., € 19,95.

Plaatsen van herinnering; Nederland in de 

twintigste eeuw, red. Wim van den Doel, 

uitgeverij Bert Bakker, geb., geïll., € 39,95.

Plaatsen van herinnering; Nederland in de 

negentiende eeuw, red. Jan Bank en Marita 

Mathijsen, uitgeverij Bert Bakker, geb., geïll., 

€ 39,95.

Plaatsen van herinnering; Nederland in de 

zeventiende en achttiende eeuw, red. 

Maarten Prak, uitgeverij Bert Bakker, geb., 

geïll., € 39,95.

Plaatsen van herinnering; Nederland van 

prehistorie tot Beeldenstorm, red. Wim 

Blockmans en Herman Pleij, uitgeverij Bert 

Bakker, geb., geïll., € 39,95.
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boeken

 . Van al zijn Indonesische verwanten is 

Oma Tjang1 degene geweest die Tjalie’s kijk 

op de ‘wereld van toen’ misschien wel het 

sterkst heeft bepaald. Zij woonde achter 

Ngoedjang, in Kediri, dus in de binnenlan-

den, vandaar dat het gezin van dochter Fela 

en haar Hollandse Cor zelden op bezoek 

kwam. Daarvoor was de reis te ver en te 

inspannend. Maar de enkele keren dat zij wel 

uit logeren gingen, maakten diepe indruk op 

de oudste zoon, die zich zulke momenten 

later nog levendig voor de geest kon halen. 

In zijn herinneringen vertegenwoordigde zij 

een wereld die, vooral na de oorlog, de kern 

zou gaan vormen van zijn verlangen naar een 

even natuurlijk als zuiver bestaan. Met de 

jaren groeide zij uit tot het ijkpunt van dat 

leven, een oerbeeld van zijn weemoed. In 

1955 schreef hij in een brief aan Maria Der-

moût dat ze hem aan zijn Oma Tjang deed 

denken; een statige, oude vrouw, met ogen 

waarin de wijsheid smeulde.2 Hij vertelde 

haar hoe de vele kleinkinderen tijdens een 

logeerpartijtje bij het licht van een walmend 

olielampje om haar heen zaten en zij won-

derlijke verhalen vertelde. In zijn herinnering 

richtte ze zich daarbij niet speciaal tot de 

eenvoudige of tot de intelligente nazaten. Hij 

was zich dat onderscheid blijkbaar bewust, 

maar werd door haar niet anders behandeld 

dan de andere kleinkinderen, al zag hij eruit 

als ‘een heertje uit Batavia’. Aan zijn gelaats-

trekken viel misschien te zien dat hij voor 

iets ruimers was weggelegd dan alleen een 

baantje als snijvelder, schreef hij, maar in 

haar ogen waren alle kinderen die rondom 

haar zaten te luisteren gelijk. Bij Tjalie etste 

zij op zulke momenten het gevoel van mens-

zijn in zijn bewustzijn, het bijna meditatieve, 

loutere zijn, een wezenstoestand waar hij 

later in Europa tevergeefs naar zocht.

In zijn verhalen groeide zij uit tot een mythi-

sche figuur, altijd eenvoudig gekleed in kain 

loré – zelf geweven en zelf geverfd – met een 

kebaja van witte stof, door haar donker 

gekleurd. Ze had een uitbarsting van de 

Keloed meegemaakt, toen er rotsblokken zo 

groot als huizen uit de berg spoten en er 

mensenlijken dreven in de rivier Brantas. Ze 

had besmettelijke ziekten meegemaakt, 

toen er dolle honden rondliepen met het 

schuim op de bek en bijtend naar iedereen. 

In de woorden van haar kleinzoon had ze 

geleefd zonder weelde, billijkheid en veilig-

heid, en daardoor geleerd dat die waarden 

slechts toevallige verschijningsvormen 

waren. Zij groeide overal doorheen en stond 

met haar zeventigste nog recht en hoog als 

een palm – een even dominante als vertrou-

wenwekkende persoonlijkheid. Voor haar 

stadse nakomeling vormde zij het symbool 

van de geheimen en de waarde van het 

andere Indië, dat veel minder was aangetast 

door Europese invloeden van het kolonia-

lisme.3 Zij bracht hem in aanraking met 

Indonesische lekkernijen, zoals gatot en 

 growol, met gebakken larons en gebraden 

Wim Willems werkt aan een biografie over de 

Indische schrijver, activist en journalist Tjalie 

Robinson (pseudoniem van Jan Boon). Indisch 

Anders publiceert uit De biografie van een 

Indo-schrijver de tweede paragraaf van 

hoofdstuk 2: ‘Voorvaderen uit Oost en West’. 

Het boek zal eind 2008 verschijnen.

ntoengs (poppen van vlinder), maar ook met 

brm, zacht, roze en verkoelend als menthol, 

de ideale snoeperij voor de tropen. Zijn oma 

Tjang verwende de lekkerbek die hij van 

nature was met alle smaken die haar keuken 

voorradig had. Ze zouden nooit meer ver-

dwijnen uit het geheugen van zijn papillen 

en veranderden hem in een ware tovenaars-

leerling van de Indonesische cuisine. Zij 

plaagde haar neefje uit Batavia ook met zijn 

deftige spraak en liet hem de streektaal net 

zo lang uitspreken tot hij niet meer strui-

kelde over de r’s en de l’s. Ze kon niet ver-

moeden dat juist hij later de straattaal van 

de Indo zou vastleggen in zijn verhalen, en 

uitgroeide tot een vurig verdediger van een 

eigen Indisch idioom. Zelfs haar voorspellin-

gen legde hij vast voor het nageslacht, want 

ze kon hem ook met een onheilspellende 

stem vertellen over de verhalen die háár 

Tjang verteld had. Dat er een tijd zou komen 

van vuren wagens, rijdend over ijzeren wegen 

en stalen libellen die hoog door de lucht vlo-

gen. Een tijd dat Javanen de heersers werden 

over de blanda, wat tot veel onrust en nood 

zou leiden. Ook die woorden herinnerde haar 

kleinzoon zich na de oorlog met een schok 

van herkenning.

De bezoeken aan Oma Tjang en andere Indo-

nesische familieleden waren zeer schaars. In 

ieder geval was er altijd contact bij de viering 

van lebaran, de islamitische jaarwisseling, 

tevens het einde van de vastentijd.4 Meestal 

werd er dan een pakketje naar Ngoedjang 

lebArAn bIj
oma Tjang

v o o r p u b l i c a t i e

door Wim Willems

1 Indische benaming voor oma, vroeger in het 

bijzonder voor een Indonesische oma, en vaak met 

“Oma” ervoor, dus ‘dubbelop’. 

2 Brief aan Maria Dermoût d.d. 2 augustus 1955. 

3 Bijv. in ‘Leven met Tjang voor Sa-Bil’, PvS, dl. II en 

het verhaal ‘Madjoe’ in Vincent Mahieu VW, 253.

4 Ontleend aan ‘Herinneringen aan een lebaran met 

Tjang en overpeinzingen bij lebaran van vandaag’, 

in: De Vrije Pers, 22 juni 1952. Deze Piekeran is niet 

gepubliceerd in één van de twee bundels. 

Oma Tjang midden op de foto. Links zittend op 

het voetbankje Tjalie Robinson. Achter hem 

zijn vader Cor Boon, naast zijn vader staand 

zijn moeder Fela Robinson.

foto uit:  rob nieuwenhuys, komen en blijven; tempo doeloe — een 
verzonken wereld; fotografische documenten uit het oude indië 
1870–1920 ,  uitg. querido, 1998.
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“Ik heb dit beleefd, maar steeds het gevoel gehad dat het 

MIJN zaak was. Ik kon er niet over praten, er werd niet 

geluisterd. Nu ik ouder word, komen mijn gevoelens naar 

boven. Ik zou alles willen vertellen, alles opschrijven.” 

Het Verborgen Verhaal

Indische Nederlanders 

in oorlogstijd 1942–1949

Tijdens de 49e Pasar Malam Besar presenteert Stichting Tong Tong het boek Het Verborgen 
Verhaal; Indische Nederlanders in oorlogstijd 1942–1949. Dit geïllustreerde boek is gebaseerd op 
de gelijknamige tentoonstelling, die in 1995 en 1996 te zien was op de Pasar Malam Besar in 
Den Haag en in vijf andere steden in Nederland. 

B I N N E N K O R T  V E R S C H I J N T :

VOOR MEER INFORMATIE 

surf naar www.tongtong.nl, stuur een briefkaartje naar 

St. Tong Tong, Celebesstraat 62, 2585 TM Den Haag, 

of bezoek de Tong-Tong-stand 

in het Cultuurpaviljoen van de Pasar Malam Besar.

Rogier Boon
I N D I S C H  O N T W E R P E R

S A M E N S T E L L I N G :  S I E M  B O O N  &  L E S L I E  B O O N

V O R M G E V I N G :  M O N I Q U E  K R E E F F T    

U I T G E V E R :  S T I C H T I N G  T O N G  T O N G

M E T  B I J D R A G E N  VA N  O . A .  F R A N S  L E I D E L M E I J E R ,  

J A C K  P O I R R I É  E N  P E T E R  VA N  S T R A AT E N .

gestuurd; het ene jaar sober, omdat er weinig 

overschoot, het andere jaar gevuld met een 

dure kaïn, een baadje van glanzende, zwarte 

zijde, een paar gouden dollars of gouden 

kabajaspelden, of een paar met goud gestikte 

fluwelen slofjes. De Europees opgevoede 

zoon vond het maar een rare gewoonte om 

Oma Tjang kleren te geven, wat zijn moeder 

tijdens lebaran ook aan de Indonesische 

bedienden deed. Dat geschenken ook sym-

bolische waarde konden hebben, wilde hij 

aanvankelijk niet accepteren, omdat het 

inging tegen de meer sociaal-democratische 

ideeën van zijn vader, die altijd zijn vinger 

waarschuwend opstak wanneer het om 

ongelijkheid ging. Ma Boon was ‘ouderwets 

Indonesisch en daarbij bijbelvast’, dus beriep 

zich erop dat God meesters en knechten had 

geschapen, en de eersten droegen de zwaar-

ste verantwoordelijkheid. Wat haar eigen 

moeder betrof, die zou meer gebaat zijn bij 

kleren dan bij geld. In de Indische familie ble-

ven degenen die in het binnenland leefden 

meestal buiten beeld. Ze woonden allemaal 

ver weg, dus daar werden alleen bezoekjes 

afgelegd wanneer iemand eens volledig tot 

rust wilde komen. Tjalie herinnerde het zich 

later als merkwaardige visites, wanneer hij 

als stadse mijnheer die bij de krant werkte – 

in de jaren dertig – langsging bij mensen die 

leefden van het rijst planten of goudvissen 

kweken, en met veel moeite hun eigen naam 

konden schrijven. Het contact stond altijd in 

het teken van die wereld van verschil tussen 

stad en platteland, en tussen natuur en cul-

tuur. Maar de uitstapjes in zijn jeugd van 

Indische families naar het binnenland, om de 

banden aan te halen tussen Europese en 

Indonesische verwanten, bleven hem altijd 

bij. In de belevingswereld van de latere 

straatslijper bestonden de treinreizen tijdens 

lebaran uit bijna folkloristische optochten 

naar het achterland van protserig uitgedoste 

stadsmensen, die met koffers vol geschen-

ken vertrokken, om terug te keren met tas-

sen van vlechtwerk, volgestouwd met rijst, 

een karbiesje van klapperblad, vruchten en 

een vette manilla-eend en natuurlijk een 

korfje met hapjes voor in de trein. In ieder 

geval was er dan een plicht vervuld, want ze 

hadden offers of bloemen gebracht bij het 

graf van een heilig man of een geëerd fami-

lielid. Maar bovenal was de band met de clan 

vernieuwd, op een veel intensiever wijze dan 

met brieven mogelijk zou zijn geweest.

Het bleef uiteraard een islamitisch feest, 

maar doordat de religieuze scheidslijnen 

dwars door families heenliepen, ontstond er 

als vanzelf een zeker respect voor de wijze 

waarop men over en weer zijn goden diende. 

Mensen mochten in aparte werelden leven 

en zich in de regel zelden met elkaar inlaten, 

tijdens zulke bijeenkomsten in het binnen-

land haalden ze de banden weer even aan. In 

het besef tot één grote clan te behoren ging 

dat vaak gemakkelijker dan verwacht. Alle 

Indonesische, Indische en Europese verwan-

ten kwamen samen op de grote achtergalerij 

van het huis van Oma Tjang, die met haar 

fijne gebaartjes en bevende stem het abso-

lute middelpunt vormde van zulke reünies. 

Als een kleine vorstin, met een aangeboren 

autoriteit, zwaaide zij minzaam en met 

strenge hand de scepter over alle nazaten 

van de omvangrijke familie Robinson. Op 

zeker moment riep zij ook altijd de kleinkin-

deren één voor één bij zich en dan wilde zij 

iets over hen weten. Dat ritueel ging als 

volgt: ‘Dit is Tjalie (toen natuurlijk Jantje 

geheten), de oudste zoon van uw dochter 

Fela, die met de Hollander Cor is getrouwd. 

Het is een flinke jongen, hij zit al op de HBS 

en wordt zeker wel officier, of onderwijzer.’ 

Daar stond de jongen dan, in zijn dure pakje 

en met zijn bevallige steedse manieren. Vlak 

na hem kwam weer een andere Tjalie, van 

een andere zoon, getrouwd met een Atjehse, 

die voor de speciale gelegenheid op haar 

kabaja een rij met acht grote, gouden dollars 

had gespeld, oorbellen en ringen droeg met 

briljanten en zware armbanden van rood 

Atjehs goud. Die tak van de familie legde een 

enorme zeereis af om de matriarch jaarlijks 

hormat te kunnen bewijzen. De neef was ‘zo 

zwart als een tikmachine, met smalle, 

scherpe gelaatstrekken’. Hij sprak bar slecht 

Hollands, helemaal geen Maleis, een paar 

woorden Javaans en vooral rap Atjehs. Zijn 

klederdracht tekende zijn milieu, want hij 

droeg ‘groengestreepte sokken en indruk-

wekkende sokophouders, een roze blouse en 

een ring met een fraaie ketjubung-steen’. 

In de parade van neven volgde zo de ene Tja-

lie na de andere, ieder van hen met weer een 

andere sociale achtergrond en met een moe-

der of vader die in een totaal andere streek 

van de archipel thuishoorde.5 Met z’n allen 

bezochten ze de ochtend na de ontvangst 

het graf van Opa Charley (Alexander) Robin-

son, om er ruikers en kransen of losse bloem-

bladen te leggen. Na het middaguur slenter-

den de jongens dan in de tuinen achter het 

huis, in pyjama en op sloffen of spelend met 

een windbuks, om zich later in het gras aan 

de oever van de wijde Brantas te vlijen. In 

diezelfde rivier hadden hun vaders of moe-

ders in hun jeugd gezwommen en gevist, uit 

plezier of om de karige dagelijkse maaltijd 

aan te vullen, zodat er niet alleen droge rijst 

op tafel kwam. In die sluimertoestand vertel-

den de jongens elkaar over hun leven in 

Menado en Atjeh, in Bantam en in Ampenan, 

in de desa en in de grote stad. Het gezelschap 

gedroeg zich half stijf, half hoffelijk, sprak 

elkaar aan met ‘neef’ en besefte een bezoek 

lang verwant te zijn, ondanks de verschillen 

in leefstijl of levenswijze. De dag daarop viel 

de familie weer voor een jaar uit elkaar. Het 

waren dus verwarrende banden, maar de 

foto’s en verhalen legden er volop getuigenis 

van af en het gevoel bij elkaar te horen bleef 

op de achtergrond aanwezig. Ook al omdat 

Oma Tjang als een ware schatbewaarster de 

troep bij elkaar hield, met z’n twee verschil-

lende (groot)moeders en echtgenoten uit alle 

windstreken van het eilandenrijk.

 5 De zoon van tante Rosalie Robinson heette Charles, 

roepnaam Tjalie, en de zoon van oom Murat 

Robinson, gehuwd met Mida, heette van huis uit 

Tjalie.



indisch anders  Nº 01 ~ 2007 ~9~

expositie  . Toen ik na het overlijden van mijn vader 

enkele jaren geleden een koffertje vond met 

oude documenten en enkele  foto’s,  kon ik 

me  – eindelijk – met behulp van dit materi-

aal een duidelijker beeld vormen van zijn 

verleden. Dit materiaal vormde de basis voor 

mijn roman De Ogen van Solo. Ik prees mij 

gelukkig met deze vondst, voelde mij, zoals 

een typisch Nederlands spreekwoord luidt, 

‘spekkoper’ en heb er nooit aan gedacht dat 

dit nog een vervolg zou krijgen. Tot ik enkele 

maanden geleden werd gebeld door iemand 

die meldde dat hij iets voor me had dat mij 

zeer zou interesseren. Wat was het geval? Hij 

bleek in het bezit te zijn van tientallen nega-

tieven van foto’s die mijn vader zo’n zestig 

jaar geleden heeft gemaakt. Unieke opna-

men uit de tijd van de bersiap, van de repa-

triëring en van de eerste moeizame jaren in 

Nederland aan het begin van de jaren vijftig. 

Foto’s die ik nog nooit had gezien, waarvan 

ik het bestaan niet vermoedde en die me 

onontkoombaar weer het familieverleden 

binnensleurden. Vrijwel op hetzelfde 

moment belde Tong Tong met het idee voor 

de fototentoonstelling en de vraag of ik wel-

licht nog foto’s had...

Fascinerend  vind ik het werkelijk om mijn 

vader te aanschouwen tegen het decor van de 

‘grote’  dekolonisatie- geschiedenis; om mijn 

ouders in verstilde beelden de repatriëring te 

zien ondergaan. Fascinerend is het ook om op 

deze manier opeens een heel andere kant van 

iemand te ontdekken; om bijvoorbeeld mijn 

vader te zien met een heroïek die ik niet van 

hem ken: heldhaftig in de lens kijkend samen 

met andere Indische KNIL-jongens; met een 

bren in zijn handen, of vol branie lachend in 

een amfibievoertuig. 

Veel opnamen zijn gemaakt in de periode 

1946–1949, de periode van de dekolonisatie, 

toen hij, net uit krijgsgevangenschap en deel 

uitmakend van het KNIL, werd ingedeeld bij 

de Brigade die op Sumatra ‘onze’ olievoor-

raden moest beschermen tegen de Indonesi-

sche troepen. Er zijn geen opnamen van 

gevechtshandelingen; de foto’s geven vooral 

een beeld van het KNIL-kampleven tijdens 

deze dramatische periode. Beelden van ver-

warring, maar vooral van vriendschap en 

saamhorigheid. Wat dit laatste betreft; wat 

opvalt is  onmiskenbaar  het ‘Indische’ per-

spectief: geen foto’s van Nederlandse mili-

tairen die gedebarkeerd worden, geen foto’s 

van Nederlandse onwennigheid in de tropen 

of  Hollandse bravoure, maar foto’s van  Indi-

sche KNIL-jongens, van gewone Indische 

KNIL-vriendschappen en  van Indische kong-

si’s. En daarnaast – niet minder opvallend –  

veel foto’s van Indonesische manschappen. 

En foto’s waarop mijn vader en zijn Indische 

vrienden samen met Indonesische soldaten 

te zien zijn. 

Ontroerend (maar ik ben natuurlijk niet 

geheel objectief)  zijn de opnamen van de 

repatriëring; van de aankomst in Nederland; 

van het leven in de kampen en de pensions.  

Foto’s die vrijwel allemaal lijken te zijn geno-

men tegen de achtergrond van een grauw en 

koud decor. Hieronder zijn  beelden die me 

overigens ook in artistieke zin beroeren; van-

wege een (toevallige?) prachtige compositie 

bijvoorbeeld of  een  bijzondere lichtval. 

Zoals een foto waarop mijn vader in een 

kamer staat afgebeeld met in beide armen 

een kind. Een laagstaande zon valt daarbij 

naar binnen en zorgt voor een magnifiek spel 

van licht en donker. Dit, gecombineerd met 

de weemoedige blik in zijn ogen, zorgt voor 

een enorme dramatische lading.  

  

De beelden die de opgedoken negatieven na 

zoveel jaar prijsgeven zijn voor het meren-

deel natuurlijk heel persoonlijk. Niettemin 

stel ik ze beschikbaar voor de expositie 

omdat deze foto’s voor velen zo herkenbaar 

zullen zijn en op zo’n indringende manier 

een belangrijke periode uit de (recente) Indi-

sche geschiedenis zichtbaar maken.

‘Een kongsi van Indische jongens was een benijdenswaardige, omdat die tamelijk grote 

overlevings kansen had.’ (De Ogen van Solo p. 56 –57)

‘Het was een slecht moment om in het nieuwe land aan te komen: medio november. Op het 

moment dat de Hollandse herfst op z’n hoogtepunt is. Ze arriveerden in de vroege ochtend 

van de 10e november 1950 in de haven  van Amsterdam. En het was iedereen direct opgevallen: 

Nederland is een land zonder kleur.’ (De Ogen van Solo, p. 65) 

Sumatra 1946 . Een ‘kongsi’ van Indische jongens. Tweede van links mijn vader.

November 1950. Net aangekomen in Nederland.

Zoals bijna iedere Nederlandse familie wel enige band heeft 

met Indië, zo heeft bijna iedere Indische familie wel enige 

band met het KNIL. Heel veel vaders, broers, ooms, grootva-

ders, halfbroers, zwagers, schoonvaders, oudooms, over-

grootvaders dienden in het Koninklijk Nederlands Indisch 

Leger, en velen leefden ook met hun gezinnen in het militair 

kampement (de tangsi). De speciale levensstijl van het KNIL 

staat echter zelden in het brandpunt van de belangstelling – 

op de aandacht van een aantal ‘die hards’ na. Een misstand! 

Misschien deels veroorzaakt door een gebrek aan woordvoer-

ders uit het KNIL-kamp. 

Stichting Tong Tong gaf vorig jaar met trots De Ogen van 

Solo uit, een sfeervolle roman van Reggie Baay die de lotge-

vallen van zijn ouders in oorlogstijd en de jaren daarna 

beschrijft. Reggie’s vader was militair en bleek onlangs een 

aantal zeldzame foto’s te hebben nagelaten, waarvan een 

deel  op de Pasar Malam Besar te zien zal zijn in een kleine 

tentoonstelling: Familie van het KNIL.

fAmIlIe
van heT KnIl

door Reggie Baay



halfronden:

door Remco Raben

een HAndreIKIng over de   

zAndbAAI - slAgbAAI

herlezen

 . Nederland heeft een unieke roman 

gemist. Tijdens een van hun spaarzame ont-

moetingen opperde Eddy du Perron aan Cola 

Debrot het idee samen een briefroman te 

schrijven. Zandbaai – Slagbaai had het boek 

moeten gaan heten, naar de plaatsen waar-

aan beiden dierbare herinneringen uit hun 

jeugd bewaarden. De Zandbaai ligt aan de 

zuidkust van Java, bij het dorpje Balekam-

bang waar Du Perrons vader een rijstpellerij 

beheerde. De Slagbaai ligt een halve wereld-

bol verder, aan de westpunt van Bonaire, 

waar Debrots vader een onderneming had in 

zoutwinning en export van geitenhuiden, 

vlees en brazielhout.

De briefroman is er nooit gekomen omdat 

Debrot er geen been in zag. Maar het plan-

netje was een teken van de sterke verwant-

schap die de twee schrijvers voor elkaar voel-

den. Beiden afkomstig uit de gecreoliseerde 

ondernemersadel van hun geboorteland, 

beiden gefascineerd door de Europese cul-

tuur maar in herkomst en kijk op de wereld 

een beetje uit de toon vallend in het land met 

de lage luchten. En alle twee grote vernieu-

wers van de romanvorm in Nederland.

Ze scheelden maar een paar jaar en deelden 

het soort koloniale stamboom dat de halve 

wereld in zich verenigde. Eddy du Perron was 

in 1899 in Meester Cornelis, bij Batavia, gebo-

ren. Zijn voorgeslacht kwam uit Frankrijk, 

Nederland, Réunion, en Indonesië en mis-

schien nog wel een paar plaatsen. Cola (Nico-

laas) Debrot werd in 1902 op Bonaire geboren 

in een ‘oude’ Bonairse familie met Zwitserse, 

Franse, Venezolaanse en Nederlandse ingre-

diënten, terwijl ook Indianen en Afrikaanse 

slaven de genealogie bevolkten. Debrot 

groeide op in Willemstad, op Curaçao. Op 

zijn veertiende vertrok hij naar Nederland, 

waar hij schoolging en later ging studeren. 

Debrot debuteerde in 1933 in Du Perrons tijd-

schrift Forum met De Mapen, een verhaal 

over de nadagen van de Sovjetstaat. Maar 

werkelijk indruk maakte hij met de korte 

novelle Mijn zuster de negerin, die in twee 

afleveringen in 1934 en 1935 in hetzelfde 

Forum verscheen. 

Herhaaldelijk heeft Du Perron zijn bewonde-

ring geuit voor de novelle, die hij ‘een superi-

eur debuut’ noemde. Ondanks eerdere voor-

nemens, ontmoetten de twee schrijvers 

elkaar pas later. Op 22 augustus 1936 bezocht 

Debrot Du Perron voor het eerst, in een pen-

sion in Amersfoort waar de Du Perrons in 

afwachting van hun afvaart naar Java verble-

ven. Die eerste ontmoeting moet een beze-

geling zijn geweest van hun vermoedens van 

verwantschap. Hoe dat ging, is natuurlijk 

niet helemaal te achterhalen – blikken, intuï-

ties, iets van geur misschien wel. In elk geval 

gaf de ontmoeting de nodige hilariteit: al bij 

dit eerste bezoek voerden zij een spel van 

twee homoseksuelen op, dat Du Perron later 

als ‘leukemieïgheden’ kenschetste.

De herkenning moet ook in het lak aan de 

Hollandse stijfheid hebben gezeten. Beide 

mannen hielden er af en toe van om gezang 

van hun geboorteland aan te heffen, kron-

tjong en Antilliaanse liederen – tot gêne van 

hun beider echtgenotes. Hun uitheemse ach-

tergrond schiep ook een ironische, soms 

kwaadwillende afstand van de Hollanders. In 

de openingspassage van Mijn zuster de nege-

rin laat Debrot zijn hoofdpersoon denken: ‘Ik 

haatte in Europa de bleeke gezichten met 

hun vischachtige kilheid, hun gebrek aan 

broederlijke en zusterlijke sympathie.’ De 

onderlinge verstandhouding tegen de Hol-

landers weerklinkt ook in Het scheepsjour-

naal van Arthur Ducroo (postuum gepubli-

ceerd in 1943 maar de eerste versie was 

geschreven in begin 1937), waarin Du Perron 

Cola Debrot aanhaalt: ‘Een Hollander is 

iemand die bij elk gesprek dat je een beetje 

doorvoert denkt: wat wil hij van mij?’

Onvermijdelijk herkenden zij zich ook in 

elkaars biografie, in de dromen van de plan-

terszoontjes over de Europese literatuur, en 

in hun jeugd in de provinciaalse koloniale 

sfeer die hun toch ook het gevoel voor een 

andere wereld, een ander ras, en andere 

manieren had gegeven. Beiden groeiden op 

in een standenmaatschappij en in een huis 

vol bedienden waar verschillende talen wer-

den gesproken. De koloniale achtergrond 

bepaalde ook hun brede horizon. Voor wie uit 

Amerika of Azië naar Europa kijkt, is Neder-

land al snel te klein. Chronische verhuizers 

waren ze, binnen Nederland, maar ook vaak 

erbuiten. Zo woonden ze rond dezelfde tijd 

in Parijs, waar zij zich op de Franse letteren 

stortten. Debrot raakte er bevriend met Louis 

Destouches, die later bekend werd onder zijn 

schrijversnaam L.-F. Céline; Du Perron met de 

socialist André Malraux.

Het kosmopolitische bracht ook een ont-

heemding van het geboorteland en daarmee 

ook een behoefte om zich van dat verleden 

rekenschap te geven met zich mee. Het werd 

een belangrijk onderwerp in hun literaire 

werk en in hun vriendschap. Zo was Du Per-

ron diep geraakt door Debrots Mijn zuster de 

negerin. In deze tijd werkte Du Perron aan Het 

land van herkomst, de monumentale roman 

waarin hij vivisectie pleegde op zijn jeugdja-

ren op Java. Delen van het manuscript liet hij 

aan Debrot lezen. Ondanks de grote verschil-

len tussen de twee boeken – niet alleen in 

omvang, maar ook in aanpak, mate van psy-

chologisering en verteltrant – laten Het land 

van herkomst en Mijn zuster de negerin zien 

hoe deze Indische Wanderer hun worsteling 

met de wereld van hun jeugd paarden aan 

een worsteling met Europa.

Mijn zuster de negerin is een gecompliceerde 

novelle over de terugkomst van een zekere 

Frits Ruprecht op zijn eiland van geboorte in 

West-Indië – gemodelleerd naar Curaçao – na 

een afwezigheid van veertien jaar. Hij was 

teruggekeerd ‘omdat ik genoeg heb van 

Europa waar men veel te weinig negers ziet. 

… Bij een negerin wil ik leven. Ik zal haar noe-

men: mijn zuster de negerin.’ Als hij uitein-

delijk zijn ouderlijk erf betreedt, treft hij er  

zijn vroegere speelkameraad Maria, de don-

kere kleindochter van de oude opzichter. Die 

laatste bekent hem dat Maria de buitenech-

telijke dochter van Frits’ vader is.

Het verlangen naar een negerin, de expliciete 

verwijzing naar de gewoonte van blanke 

mannen om zwarte bijvrouwen te houden, 

en de suggestie van incest zouden Debrot in 

Nederland op pinnige en preutse recensies 

komen te staan. Eén criticus verfoeide de 

‘geringschatting van de wereld der blanken’, 

een ander noemde de thematiek ‘laag-bij-

de-gronds’. Was Du Perrons Het land van her-

komst niet een zelfde lot beschoren, gedeel-

telijk zelfs om gelijke redenen? De 

nadrukkelijke behandeling van de ontlui-

kende seksualiteit van hoofdpersoon Arthur 

Ducroo in die roman deden vooral confessi-

onele geesten huiveren. De interraciale sek-

sualiteit die de wereld van hun jeugd 

bepaalde, bleek te pikant voor de Neder-

landse openbaarheid – voor die in de kolonie 

trouwens ook.

De samenloop van de twee schrijverslevens 

is fascinerend. Debrots en Du Perrons biogra-

fen J.J. Oversteegen en Kees Snoek besteden 

wel aandacht aan de spaarzame ontmoetin-

gen tussen de twee in de late zomer van 1936, 

maar voor een rechtstreekse invloed geven 

zij niet veel aanwijzingen. Du Perron vertrok 

naar Indië en bijna vier jaar later was hij 

dood. Toch hebben zij in die korte tijd nog 

regelmatig aan elkaar gerefereerd. Voor Du 

Perron, zelf scheep gegaan naar zijn geboor-

teland, bleef Mijn zuster de negerin een 

 prachtige evocatie van een thuiskomst in de 

kolonie. Onderweg begon hij aan zijn gedich-

tencyclus ’De grijze dashond’, die hij aan 

Debrot opdroeg. Debrot richtte in 1940 het 

tijdschrift Criterium op, dat voortging waar 

Forum was gestopt. Hij publiceerde er een ‘In 

memoriam’ voor Ter Braak en Du Perron, die 

in de eerste oorlogsdagen waren overleden.

Kort hebben de wegen van deze twee grote 

schrijvers elkaar gekruist en het moet toen 

heel even warmer zijn geworden in Neder-

land. Een handdruk, twee armen die de twee 

wereldhelften omvatten, van de Slagbaai tot 

de Zandbaai. 
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M i j n  z u s t e r  d e  n e g e r i n

Zelfportret van Cola Debrot
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 . In 2006 heeft de Stichting Instituut ter 

Bevordering van de Surinamistiek met steun 

van het Bert Schierbeekfonds de bijzondere 

leerstoel West-Indische letteren ingesteld aan 

de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel 

richt zich op Surinaamse, Nederlands-Antil-

liaanse en Arubaanse literatuur en cultuur. In 

2006 werd dr. Michiel van Kempen benoemd 

tot bijzonder hoogleraar West-Indische let-

teren. 

Michiel van Kempen promoveerde op de 

geschiedenis van de Surinaamse literatuur 

en publiceerde al veel over West-Indische let-

teren, waaronder de bloemlezingen Spiegel 

van de Surinaamse poëzie en Mama Sranan, 

200 jaar Surinaamse verhaalkunst. In 2006 

verscheen Noordoostpassanten, 400 jaar ver-

haalkunst van met name Nederlandse schrij-

vers over Suriname, de Nederlandse Antillen 

en Aruba.

Wat zijn de verschillen tussen Surinaamse 

auteurs en Nederlandse auteurs die over 

 Suriname schrijven?

Daar is een wereld van verschil in. Het belang-

rijkste verschil is dat de auteurs die uit 

Nederland komen, de mensen van daar pri-

mair zien als exotisch. Het blijft meestal bij 

het beschrijven van de buitenkant, de min-

dere auteurs duiken niet in de ziel van de 

mensen. En zelfs bij schrijvers die veel moeite 

doen, loopt de communicatie op een gege-

ven moment fout. Uit confrontaties leer je 

natuurlijk ook wel dingen. Schrijvers van bui-

werd ook in een breder kader geplaatst sinds 

Rob Nieuwenhuys’ Oost-Indische spiegel. 

Daardoor is de Oost altijd al goed vertegen-

woordigd geweest in de literatuurgeschied-

schrijving. Met de West is dat nauwelijks het 

geval geweest. Albert Helman en Cola Debrot 

werden eigenlijk vooral als Nederlandse 

schrijvers gezien en aan de jongere schrijvers 

van na de Tweede Wereldoorlog werd slechts 

incidenteel aandacht besteed. Daar is de 

laatste 25 jaar verandering in gekomen. Als je 

nu kijkt naar de nieuwe Nederlandse litera-

tuurgeschiedenis van de Taalunie, dan zie je 

dat ook de schrijvers uit de West daar keurig 

in figureren.

Aan de UvA zijn op dit moment drie leerstoelen 

die zich bezighouden met de literatuur van de 

voormalige Nederlandse gebiedsdelen; Oost-

Indië, West-Indië  en Zuid-Afrika. Er komt zelfs 

een leerstoel bij voor de bestudering van alloch-

tonenliteratuur in Nederland. 

Wat is de onderlinge samenhang van deze leer-

stoelen?

In Nederland is een aantal specialistische 

wetenschappers bezig met koloniale en 

postkoloniale literatuur en cultuurgeschie-

denis. De mensen die uit de voormalige 

Nederlandse kolonies komen, moeten ook 

weten dat dit bestudeerd wordt. Het is voor 

hen een andere manier om zich bezig te hou-

den met hun eigen cultuur en geschiedenis. 

Boeken over literatuur moeten ook begrijpe-

lijk zijn voor mensen die geen literatuurwe-

tenschap gestudeerd hebben. Anders perk je 

het publiek enorm in, terwijl je een interes-

sant verhaal te vertellen hebt dat deel uit-

maakt van de geschiedenis van de Neder-

landse samenleving.

West-IndIscHe lIterAtuur

Lange tijd waren schrijvers uit de West ondervertegen-

woordigd in de literatuurgeschiedschrijving. Maar tijden 

zijn veranderd, zegt Michiel van Kempen, bijzonder 

hoogleraar West-Indische letteren literatuur. Schrijvers 

van West-Indische literatuur spelen een rol van formaat 

in de literatuurgeschiedenis van de Taalunie.

Is boomIng

door Jessica Teunissen

interview
d e  s t o e l  v a n  d e  w e s t

tenaf beschrijven dingen die mensen in die 

cultuur niet opschrijven; misschien omdat 

ze zo vanzelfsprekend zijn.

Wat merk je over het beeld dat het publiek 

heeft van West-Indische literatuur?

Ik heb laatst een toerneetje gemaakt in het 

oosten des lands, langs een aantal bibliothe-

ken, en daar merkte ik het verschil in beeld-

vorming over West-Indische literatuur tus-

sen de Randstad en mensen daarbuiten. 

Buiten de grote steden doen de namen van 

de auteurs die bij grote uitgeverijen zitten, 

geen belletje rinkelen. In de Randstad zijn in 

ieder geval een paar big shots wel bekend, 

zoals Clark Accord en Cynthia McLeod. Tege-

lijk is het idee over dit soort beter verkopende 

auteurs ook wel dat hun boeken op het 

randje van de lectuur zitten. Wat misschien 

ook waar is.

Maar dat is juist de reden waarom deze 

auteurs hun eigen publiek zo hebben kun-

nen aanspreken, ze aan het lezen hebben 

gekregen. 

Sinds het jaar 2000 zijn er meer West-Indi-

sche romans verschenen dan in alle tijden 

daarvòòr. West-Indische literatuur is boo-

ming. Er zijn heel veel tweede generatie Suri-

naamse, Antilliaanse auteurs in Nederland, 

heel veel vrouwen schrijven; bijna alle debu-

tanten zijn vrouwen. Dat is moeilijk te ver-

klaren. Zijn die mannen met andere dingen 

bezig? Zitten ze soms in het voetbalsta-

dion?

Als je een ‘natuurlijke’ roman zou willen 

schrijven over Suriname, dan moeten de dia-

logen altijd half in het Nederlands en half in 

het Sranan. Een auteur als Cynthia McLeod 

heeft daar ook mee geëxperimenteerd, maar 

dat moet dan weer vertaald worden.

De in Nederland niet zo bekende Surinaamse 

auteur Rappa schrijft in de taal van Suri-

naamse middelbare scholieren. Hij mengt 

allerlei uitdrukkingen door elkaar zoals ieder-

een dat daar doet. Dat komt niet over in 

Nederland. De lezer pikt sommige dingen niet 

op, en dan moet er weer een voetnoot bij. 

Edgar Cairo heeft veel geëxperimenteerd met 

de taal. Op een gegeven moment zeiden zelfs 

de Surinamers dat ze hem niet meer begre-

pen. Toen is hij weer veel meer ABN gaan 

schrijven. Willen auteurs met hun boek de 

grens over, dan moeten ze zich tot op zekere 

hoogte aanpassen. Dat leidt niet per definitie 

tot stereotypering, maar verbreedt het lezers-

publiek voor die literatuur van ver weg.

Het is een klacht van jonge Surinaamse 

auteurs dat ze helemaal moeten passen in de 

Nederlandse mal, willen ze hier uitgegeven 

worden. Wanneer ze ander soort Nederlands 

schrijven, gaan uitgevers er met de rode pen 

doorheen. 

Kun je de beeldvorming over de West-Indische 

en Oost-Indische literatuur met elkaar verge-

lijken?

De Indische literatuur van de voormalige 

Oost heeft natuurlijk al met Multatuli in de 

19de eeuw een reus voortgebracht. Er zijn 

steeds belangrijke schrijvers bijgekomen: 

Couperus, Dermout, Haasse, Brouwers, 

Kousbroek, Van Dis, noem maar op. De litera-

tuur van de Oost werd dan ook met regel-

maat gedoceerd aan de universiteiten en 
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Indisch perspectief

Michiel van Kempen noemt de moeite 

die jonge Surinaamse schrijvers hebben 

om met hun eigen literatuur geaccep-

teerd te worden. Passages in Sranan 

moeten vertaald worden, maar ook “een 

ander soort Nederlands” komt de rode 

pen van de Nederlandse uitgeverij tegen. 

In de Indische letteren zijn nauwelijks 

boeken of zelfs maar passages in het 

pe tjoh verschenen, de verzamelnaam 

voor de Indische mengtalen. Interessan-

ter is wellicht de vraag of een Indisch 

perspectief ongehinderd blijft door de 

rode pen van de uitgever. Om dichtbij 

huis te blijven: van de Pasar Malam Besar 

krijgen de eetstands en de ‘exotische’ 

Indonesische dansgroepen traditiege-

trouw de meeste aandacht in de pers, 

vaak ten koste van het Tong Tong Festival 

en zijn Indisch perspectief… (SB)

Lokatie: 24 mei, Bibit-Theater, Tong Tong Festival, 

Den Haag: petjoh-programma met lezingen, 

vertellingen en een documentaire.



verslag
Hoe Wordt
men vrIj?

door Esther Wils

d e  l a n g e  d e k o l o n i s a t i e  v a n  i n d o n e s i ë

 . De Nederlandse vlag wordt gestreken, de 

Indonesische gehesen, op zinderende archief-

beelden. De allereerste woorden van de dag 

klinken in het Indonesisch. Meer present had 

de organisatie van het NIOD de presentatie 

niet kunnen maken, op een koude dag in 

januari. De dopeling is het resultaat van jaren 

onderzoek naar ‘de herschikking van de 

Indonesische samenleving’, en heet Van Indië 

tot Indonesië. De belangstellenden, voorna-

melijk wetenschappers en oudere Indische 

dames en heren, worden onmiddellijk ver-

plaatst in de tijd en naar de tropen – zeer 

adequaat, en ook wie het niet heeft meege-

maakt voelt meteen hoe aangrijpend de ont-

wikkelingen rond de onafhankelijkheid van 

Indonesië zijn geweest, voor alle partijen.

Ongebruikelijk is – nog steeds – het voorop-

stellen van het Indonesisch gezichtspunt. 

Niemand krijgt meer de kans te denken: ‘Het 

was toch mijn drama?’ Al wordt de vaak brute 

ervaring van de ‘kolonisator’ niet overgesla-

gen, door de levensechte getuigenissen en 

beelden van Indonesische mensen – heel 

veel mensen, zie je om die vlag en de charis-

matische Soekarno heendringen – vindt toch 

een kanteling van het perspectief plaats. 

schUld,  eRKenning en aFReKening

Met het beeld van de vlagwisseling als enkel-

voudig moment van dekolonisatie wordt in 

de inleiding van het boek efficiënt afgere-

kend; projectleider Remco Raben maakt dui-

delijk dat de periode van 1930 tot 1960 zonder 

overdrijving kan worden gehanteerd als 

noodzakelijk voor het onderzoek, omdat 

behalve de oorlog en daarop volgende onder-

handelingen ook, en juist, processen als poli-

tieke emancipatie, modernisering van de 

samenleving en indonesianisasi van het 

bedrijfsleven vele jaren gevergd hebben. 

Over de backpay en andere (al dan niet uitge-

bleven) schadeloosstellingen, over de reor-

ganisatie van de economie en het effect van 

de omwenteling op stedenbouw en architec-

tuur zijn de verhalen helder, zij het weinig 

meeslepend. Wel is duidelijk dat er veel over-

hoop is gehaald voor het onderzoek, en dat 

er nieuwe conclusies te trekken zijn. Zo heeft 

de Nederlandse overheid onnavolgbare kron-

kels gemaakt in de compensatie van oorlogs-

schade en -leed. Een oud gevoel dat zich 

opdringt tijdens het lezen is het besef van de 

hardnekkige knoop die schuld, erkenning en 

afrekening in een mensenleven leggen; het 

ontbreken van afdoende spijtbetuiging en 

erkenning van andermans lijden zorgt voor 

ongeneeslijke blauwe plekken die meegaan 

in het graf. Uit juridisch en economisch oog-

punt is de halfhartige houding van de Neder-

landse overheid ten opzichte van schuldei-

sers uit Indië misschien te rechtvaardigen, 

menselijkerwijs blijft hij onverteerbaar. Hoe 

wordt men vrij? De lange dekolonisatie van 

Indonesië is de welgekozen titel van de inlei-

ding op het besproken boek; niet alleen de 

Indonesische bevolking, ook de Europese (en 

waarschijnlijk de Japanse) spelers zijn in een 

decennialang proces van verandering en ver-

werking geraakt. 

academische dRUK

Veel onoverzichtelijker nog zijn de verhou-

dingen tussen de kolonisator en de gekolo-

niseerde. Voor het NIOD-project zijn inter-

views gehouden met Indonesiërs, over hun 

verhouding met de Europese werkgevers; een 

hoogst interessant en zelden aangesneden 

onderwerp. Tijdens de boekpresentatie wer-

den daar onbevredigende fragmenten van 

ten gehore gebracht, in het boek blijft de uit-

komst helemaal in het vage. Het korte ver-

slag van de Indonesische werkgroep die zich 

ontfermd heeft over ‘de lotgevallen van 

arbeiders en hun organisaties’ blijft hangen 

in abstracties. Er staat weliswaar een Engelse 

uitgave gepland over urban workers, bij de 

Indonesische uitgever Obor (Jakarta), maar 

het is te hopen dat ook voor het Nederlandse 

publiek een publicatie beschikbaar komt, bij 

voorkeur met een ghostwriter uit het Neder-

landse onderzoeksteam dat aanmerkelijk 

minder last heeft van academische druk.

Een verhaal apart is dat van Robert Cribb, over 

de cultuur van geweld die Indonesië nu al heel 

lang beheerst. Zijn betoog is wel meeslepend, 

en biedt fascinerende inzichten in een traditie 

van banditisme, het gemengde aanzien dat 

de bendes genoten en de ‘stijlen’ van geweld 

die zij hanteerden. Ook de term ‘reservoir van 

geweld’, blijkbaar een vakterm, spreekt tot de 

verbeelding, maar sommige passages roepen 

ook tegenspraak op. Was de militaire indoc-

trinatie van de Japanners werkelijk te kort-

stondig om een belangrijke inspiratiebron te 

zijn? En werden tijdens de bersiap Indische 

mensen zonder pardon afgemaakt omdat ze 

politiek gezien een bedreiging vormden? Dat 

De herschikking van de Indonesische samenleving, 
1930–1960

Onlangs werd de bundel Van Indië tot Indonesië tijdens een compleet dagprogramma 

aan het publiek voorgesteld. Dat betekende het voorlopig besluit van een grootscheeps 

onderzoek, opgezet en uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocu-

mentatie (NIOD), en gefinancierd door het ministerie van VWS. Het geld, oorspronke-

lijk vrijgekomen ter bevordering van de verwerking van het eigen oorlogsverleden door 

Indische Nederlanders, is ingezet om de zogenaamde ‘herschikking van de Indonesi-

sche samenleving 1930-1960’ in kaart te brengen. Zonder twijfel een belangrijk onder-

werp dat nog veel blinde vlekken vertoonde, en dat gediend was bij nader onderzoek 

op afstand in de tijd. Zowel in Nederland als in Azië kan de uitkomst mensen bijlichten 

in hun poging de geschiedenis te begrijpen, al draagt het project als geheel naar de 

smaak van ervaringsdeskundigen aan de eigenlijke verwerking wel erg indirect bij.

Over de backpay verscheen in het kader van het NIOD-project eerder een uitgebreide 

studie van Hans Meijer: Indische rekening, over oorlogsschade, roof en rechtsherstel 

de publicatie Sporen van vernieling van Peter Keppy. 

Freek Colombijn bereidt een boek voor over stedenbouw en samenleving, Marije 

Plomp bundelt levensverhalen en literaire fragmenten, onder de titel De gentleman 

bandiet. De indonesianisasi van de economie komt voor rekening van Thomas Lind-

blad, en Remco Raben schrijft aan een omvattende geschiedenis van Ind(ones)ië in de 

bewuste periode.

lijkt een al te theoretische uitleg; weerloze 

kinderen, ouderen en anderen die net zo afge-

leefd waren door de oorlog als de Indonesiërs 

zelf, kunnen in het oog in oog contact nooit 

als gevaarlijke vijand ervaren zijn. 

WeRKing van FotogRaFie

Het slothoofdstuk is een fraaie verhandeling 

over de werking van fotografie, en in het bij-

zonder de fotocollectie van het Indonesische 

IPPHOS-archief waaruit een aantal foto’s in 

het boek zijn afgedrukt. De collectie, 

bestaande uit het werk van Indonesische 

persfotografen, biedt naast de gebruikelijke 

historische hoogtepunten zicht op een nau-

welijks in beeld gebracht deel van de geschie-

denis: het dagelijks leven van gewone men-

sen, in de periode van grofweg 1945 tot 1965. 

Dat het merendeel van deze letterlijk unieke 

foto’s, zo’n 22.700 in totaal, wordt bedreigd 

door het tropische klimaat en zonder ingrij-

pen teloor zal gaan, vraagt om actie. Het is te 

hopen dat de afronding van het NIOD-pro-

ject daar nog aan kan bijdragen.

Van Indië tot Indonesië, redactie Els 

Bogaerts en Remco Raben, uitgeverij Boom, 

pbk., geïll., € 19,50.
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Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

(NIOD) presenteerde in januari de bundel Van Indië 

tot Indonesië. De ‘herschikking van de Indonesische 

samenleving, 1930-1960’ wordt hierin in kaart 

gebracht. Wat heeft het opgeleverd? 

Soekarno met een bewonderaar aan zijn voeten
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column

 . Opnieuw ontkende de Japanse regering, dat de ‘troostmeisjes’ tijdens de Tweede Wereld-

oorlog tot prostitutie in legerbordelen gedwongen zijn. Zij hadden zich allen vrijwillig aan-

gemeld, zo hield premier Shinzo Abe wekenlang vol. Minister Verhagen riep de Japanse 

ambassadeur op het matje en premier Balkenende gaf in een televisie-interview van veront-

waardiging blijk.

Je voelt de warmte van de solidariteit. Gelukkig zijn wij in Nederland anders.

Echt?

De regering die zich plechtig en officieel opwindt over de Japanse vergeetachtigheid met 

betrekking tot troostmeisjes, weigert tegelijkertijd Nederlands-Indische overheidsdienaren 

de betaling van de gederfde salarissen uit de tijd dat zij in het Jappenkamp zaten of zich 

bijna doodwerkten aan de Birma-spoorweg. De argumentatie is formeel: ooit heeft men bij 

de onderhandelingen over de onafhankelijkheid Indonesië de verantwoordelijkheid in de 

maag weten te splitsen over alle niet betaalde salarissen in de koloniale tijd. 

Er is ongetwijfeld juridisch geen speld tussen te krijgen. De Indonesische onderhandelings-

delegatie heeft destijds de kleine lettertjes niet gelezen en nu kan meer dan vijftig jaar na 

dato de Nederlandse regering de handen in onschuld wassen. Jammer, oude, breekbare man, 

U klopt aan het verkeerde adres. 

Nu bestaat er naast een juridische ook een morele verantwoordelijkheid. De gezagsdragers 

in Nederland hadden de opdracht om bij een eventuele vijandige bezetting aan te blijven 

om zoveel mogelijk op te komen voor de belangen van de bevolking. In Nederlands-Indië 

was het niet anders. Daar wachtte zelfs de gouverneur-generaal de komst van de Japanse 

bezettingsautoriteiten af. 

De Japanners sloten personen met een Nederlandse achtergrond op. Zo kwamen ook de 

ambtenaren onder hen achter het prikkeldraad terecht. Dat was het rechtstreeks gevolg van 

hun dienstopdracht om bij een bezetting door de vijand zoveel mogelijk hun plicht te blijven 

doen. Je kunt moeilijk zeggen, dat zij uit vrije wil niet langer op de werkplek verschenen. 

Daarom heeft Nederland de morele plicht om de gederfde salarissen alsnog uit te betalen. 

Ook al waren sommige onderhandelaars destijds slim genoeg om Indonesië ook voor dat 

gedeelte van de erfenis te laten tekenen. 

Maar, hoort men hier en daar zeggen, de slachtoffers uit Indië zijn toch al gecompenseerd? 

De regering heeft toch een paar jaar geleden dat fantastische ‘gebaar’ gemaakt? Moet men 

dan tot de jongste dag ‘sorry’ blijven zeggen?

Deze hele affaire heeft echter niets met compensatie of excuses te maken. Eigenlijk is het 

de verantwoordelijkheid van de ABVA/KABO en de ambtenarenbond CNV om deze zaak aan 

te kaarten. Het gaat immers om een werkgever die probeert onder salarisverplichtingen  uit 

te komen. Niets meer, niets minder.

Je kunt het natuurlijk niet bewijzen, maar volgens mij is het aan de kant van de overheid 

ongeveer zo gegaan. De salarisclaim van de broze, oude Indische ambtenaren wordt gezien 

als een dreigende tegenvaller en het is een taak van de overheid om tegenvallers zoveel 

mogelijk te neutraliseren. Slimme carrièremakers vinden argumenten om ‘nee’ te zeggen. 

De Tweede Wereldoorlog zegt ze niks, laat staan de fronten in het Verre Oosten. Dat is voor 

hen geschiedenis net als de Franse Tijd of Leidens Ontzet. Zo ligt het ook met Shinzo Abe 

en zijn ontkenning van gedwongen prostitutie in Japanse legerbordelen. Die man is 52 jaar 

en heeft de oorlog niet meegemaakt. Hij hoort wel bij de rechtervleugel van de Japanse 

politiek, waar men keizer en patriottisme hoog in het vaandel voert. In zijn verhaal van 

Japanse grootheid is voor troostmeisjes geen plaats. Het is een hinderlijk detail en hij wuift 

het weg, zoals die jonge ambtenaren van het jaar de claim van de Indische ambtenaren 

wegwuiven. Past allemaal niet goed in het plaatje. 

Voor die houding, voor zo’n mentaliteit, voor een dergelijk gebrek aan historisch besef 

bestaat geen excuus. 

geen excuus

door Han van der Horst 
(historicus, heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt)

recensie

 . Oorlog houdt niet op wanneer ergens de vrede wordt getekend. De herinnering blijft 

getroffenen voor de rest van hun leven achtervolgen, dat is bekend. Minder bekend is het 

relaas van hun kinderen. Ouders met een oorlogsverleden kunnen een gedrag vertonen of 

gewoonten ontwikkelen met verregaande, vaak desastreuze gevolgen voor hun kinderen. 

Dat is het uitgangspunt van Theodor Holmans jongste roman Tjon.

De gelijknamige held is een jongen van twaalf. We volgen zijn geschiedenis tot zijn veertiende 

jaar, maar zien hem nauwelijks groter en volwassener worden, eerder kleiner en kinderlijker. 

Het boek is geschreven in de van Theodor Holman bekende hilarische schrijfstijl, wat de lectuur 

snel, licht en soms buitengewoon amusant maakt maar toch nergens de diepe tragiek weg-

neemt die het gezin achtervolgt vanaf de Japanse bezetting in Nederlands-Indië tot het bur-

gerleven in Amsterdam.

Bijzonder, als een statement bijna, is dat de ervaringen van de ouders in de Japanse kampen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog via hun zonen tot ons komen. De ouders hebben een heden, 

hun zonen een verleden. De verhalen worden, verwrongen en vol verzinsels, doorgegeven 

via Joost, de vier jaar oudere broer van Tjon. Joost heeft een voorsprong in kennis ten 

opzichte van Tjon, maar is al zo verknipt in zijn gedrag dat hij zijn broertje bijna alleen maar 

kan pesten met de gruwelijke verhalen die hij van zijn ouders kent. De vader zit dan al in een 

inrichting, terwijl de moeder vruchteloos probeert de ontwikkeling van haar telgen te stu-

ren. Ze is een liefhebbende maar tegelijk onbereikbare moeder in de beleving van Tjon, door 

wiens ogen wij het hele verhaal volgen.

Het speelt in de jaren zestig ten tijde van The Beatles en The Rolling Stones. De cultuur die 

tussen beide Indische broers heerst – de manier van met elkaar omgaan, de onderlinge 

codes, manipulaties, chantages en overlevingsstrategieën – is levensecht neergezet. Theo-

dor Holman is van huis uit journalist, columnist en scenarioschrijver en dat kun je zien aan 

de korte hoofdstukken en de veelheid aan dialogen. Wie het boek leest zou gemakkelijk 

kunnen denken: dat kan ik ook. Vergeet het. Deze schrijver heeft een buitengewone subtiele 

manier van vertellen, met bijna muzikale herhalingen, een uitstekende timing en veel gevoel 

voor drama. Hij is een vakman die precies weet wat hij doet, zoals ook zijn held Tjon precies 

weet wat hij doet wanneer hij in de tuin zijn eigen ‘Jappenkamp’ bouwt en er met zijn 

schoolvriendjes scenario’s probeert te bedenken om wraak te kunnen nemen op ‘de vijand’, 

die zijn vader uiteindelijk ten onder heeft doen gaan.

Tjons puberteit breekt aan en Theodor Holman voert Truusje op als onbereikbare liefde, die 

zich in rap tempo tot een aantrekkelijke jonge vrouw ontwikkelt. Tjons eerste feestje, bij 

Truusje, schitterend beschreven, loopt ellendig af voor de jongen, die inmiddels psychisch 

werkelijk ziek begint te worden. Broer Joost zit intussen om min of meer onduidelijke rede-

nen voor drie maanden in de gevangenis en het is juist bij afwezigheid van zijn grootste 

treiterkous dat het voor Tjon werkelijk mis zal gaan. Tjons moeder heeft kennis gekregen 

aan een andere man, in wie Tjon, hunkerend naar zijn moeder, een vijand ziet. De jongen 

komt terecht bij een psychiater, ontwikkelt militaristische waanideeën en treedt regelmatig 

in dialoog met zijn overleden vader. Hoe ellendig alles ook is, Tjon heeft een toekomst, een 

ideaal, en dat is een medaille krijgen van de koningin. De oorlogsgekte is zijn kop niet meer 

uit te krijgen, al slaat hij die zelf nog zo hard tegen de muur. Ik ga niet vertellen hoe het 

verhaal afloopt. Ga het boek zelf maar lezen. Anders mis je een absoluut hoogtepunt in de 

literatuur van de naoorlogse Indische generatie.

Tjon, Theodor Holman, uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, pbk., € 17,50.

superIeur IndIsch proza

door Alfred Birney

vAn tHeodor HolmAn
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Foto uit Troostmeisjes; Verkrach-

ting in naam van de keizer, door 

Brigitte Ars (2000, Arbeiders-

pers). Brigitte Ars spreekt 

tijdens het Tong Tong Festival 

op 21 mei over ‘Troostmeisjes in 

de actualiteit’ (Bibit-Theater, 

18.30 uur).



 . Met de val van de dictator Soeharto is de 

censuur in Indonesië grotendeels afgeschaft. 

Dat betekent echter nog lang niet dat zij is 

verdwenen. Integendeel. Indonesië kent 

persvrijheid en er is zelfs geen wet die porno-

grafie verbiedt. Toch werd de hoofdredacteur 

de Indonesische Playboy aangeklaagd. Het is 

een van de voorbeelden van de manieren 

waarop de censuur langzaam terugsluipt in 

de samenleving. 

De FPI (Front van de Verdedigers van de Islam) 

is de meest uitgesproken ‘censor’ van de 

nieuwe tijd. Door intimidatie en puur fysiek 

geweld probeert de radicale islamitische 

knokploeg FPI – mannen met baarden, tul-

banden en lange witte gewaden – Indonesië 

islamitische fatsoensnormen op te dringen. 

Vorig jaar was dat bijna gelukt via het parle-

ment, dat een anti-pornowet voorbereidde. 

Islamitische krachten in het parlement had-

den de strekking van die wet sterk uitgebreid 

en wilden niet alleen pornografie, maar ook 

‘porno-actie’ verbieden. Kussen in het open-

baar en ongehuwd samenwonen, of het tonen 

van vrouwenborsten zou moeten worden ver-

boden. De wet was een duidelijke poging van 

radikale moslims om onder het mom van de 

bestrijding van pornografie  elementen van de 

Syari’ah Islam, de middeleeuwse islamitische 

wetgeving, in de  Indonesische strafwet op te 

nemen. Tienduizenden activisten, kunste-

naars en politici gingen de straat op en 

demonstreerden. De wet werd teruggetrok-

ken en wordt nu herzien. De omstreden 

’porno-actie’ wordt volgens parlementsvoor-

zitter Agung Laksono volledig geschrapt.

KUnstcensUUR

Dat houdt groepen als de FPI niet tegen. Die 

heeft ook de kunsttentoonstelling ‘Biënnale’ 

in Jakarta bestormd. Daar hing een fotocollage 

getiteld ‘Adam en Eva’, waarop een meer dan 

gaat dat hij “twee miljoen dollar per maand” 

uitgeeft aan “vrienden bij de politie, de rech-

terlijke macht en in het parlement”. Het blad 

publiceerde een artikel waarin het sugge-

reerde dat Winata een markt in brand had 

laten steken om zo plaats te maken voor een 

van zijn bouwprojecten. Winata sleepte 

Tempo voor een kennelijk bevriende rechter, 

die Tempo veroordeelde tot een boete van 

enkele miljoenen dollars, en de hoofdredac-

teur Bambang Harimurty tot twee jaar 

gevangenisstraf. Die straffen werden later in 

hoger beroep allemaal ongedaan gemaakt. 

Tempo is sinds de affaire echter een stuk 

voorzichtiger geworden, en heeft nooit meer 

een woord gewijd aan Tomy Winata. Daar-

mee doet het kritische weekblad hetzelfde 

als Playboy, dat zelfs in zijn eerste nummer 

niet één gewaagde foto heeft geplaatst uit 

voorzorg voor de islamitische reactie – die 

desondanks kwam. Ook zelfcensuur, zeggen 

activisten, is een vorm van censuur. 

geschiedeniscensUUR

Rechtstreekse censuur is wel toegepast op de 

nieuwste geschiedenisboekjes voor de Indo-

nesische scholen. De jonge geschiedenis van 

Indonesië blijkt een uiterst gevoelig onder-

werp. Onder Soeharto was “geschiedenis” de 

geschiedenis zoals de regering die voor-

schreef. Het was vooral de geschiedenis van 

de held Soeharto, die het land in 1965 redde 

van een ‘communistische opstand’. Soeharto 

liet naar schatting drie miljoen communis-

ten en hun ‘sympathisanten’ vermoorden, en 

communisme is tot op de dag van vandaag 

in Indonesië officieel verboden. 

Toen Soeharto in 1998 aftrad voelden veel his-

torici zich bevrijd van het juk en begonnen 

openlijk te schrijven over wat er in 1965 wer-

kelijk gebeurde. Theorieën daarover lopen 

sterk uiteen. Zeker is dat de communisten 

niet alléén opereerden. De Amerikaanse CIA 

zou erachter hebben gezeten, de toenmalige 

president Soekarno, zou er de hand in hebben 

gehad, en zelfs Soeharto wordt genoemd als 

de mastermind van de coup die hem in het 

zadel hielp. In de jongste uitgave van de 

geschiedenisboekjes werd daarom in het mid-

den gelaten wie de werkelijke organisatoren 

van de coup waren, en de communisten wer-

den alleen nog maar ‘deelnemers’ genoemd. 

Dat bleek heiligschennis. De boeken zijn uit 

de handel genomen en tegen de historici en 

de uitgevers loopt nu een gerechtelijk onder-

zoek. Zij zouden de scholieren met hun boe-

ken maar ‘in verwarring’ brengen, heet het.

FilmcensUUR

Officieel kent Indonesië eigenlijk maar één 

censor: Titie Said, directeur van de nationale 

Filmcensuur. Zij knipt al jarenlang tongzoe-

nen en blote lichaamsdelen uit westerse 

bioscoopfilms. “Dat hoeven mensen toch 

niet te zien. Dat is iets zó particuliers”, zegt 

zij over de intieme scènes. Haar ingrijpen in 

de wekelijkse stroom films zou je nog het 

best kunnen omschrijven als moederlijke 

zorg. Een zorg die weinig uithaalt, omdat al 

dat bloot tegenwoordig gewoon de televisie 

haalt en anders toch wel vrij te koop is in de 

duizenden DVD-kraampjes van de stad.

Maar waar zij de kans krijgt, grijpt zij in. Niet 

alleen bloot en geweld zijn haar doelwit. Said 

verbood afgelopen jaar ook de vertoning van 

vier politiek gevoelige films op ‘Jiffest’, het 

internationale filmfestival van Jakarta: drie 

films over Oost-Timor en een over Atjeh. Die 

films lichten het deksel van twee duistere 

periodes uit de recente geschiedenis van 

Indonesië. Said vond de tijd niet rijp om dat 

aan het Indonesische publiek te tonen. 

De film over Atjeh maakt haar zelfs oprecht 

boos: “Wij hebben net vrede in Atjeh. Om 

dan een film te gaan tonen waarin mensen 

vertellen dat Indonesische soldaten de borst 

van een slachtoffer opensnijden, het hart 

eruithalen en dat opeten… Dat gelóóf ik 

gewoon niet. Dat is gewoon niet wáar…!” De 

films over Oost-Timor kwamen net op een 

moment dat de verhoudingen tussen Indo-

nesië en Oost Timor uitstekend waren. Said: 

“De Timorese president zou op bezoek 

komen. Het gaat net zo goed tussen onze 

beide landen. Het zou zo negatief zijn die 

films juist dan te vertonen. Daar is ook de 

Indonesische bevolking nog niet rijp voor. 

Misschien kan het volgend jaar… Ja, mis-

schien in 2008…”

nU even niet

Als het volk er rijp voor is, kan het geconfron-

teerd worden met zijn geschiedenis. Alleen: 

nu nog even niet. Said houdt de deur open 

naar een versoepeling van de regels. Ook  

de vrijspraak van Tempo-hoofdredacteur 

 Harimurty is een hoopgevend teken. De 

bewijzen van het tegendeel zijn echter zeker 

zo sterk. Het verbod van de geschiedenisboe-

ken en de actie tegen Playboy laten zien hoe 

de censuur na tweeëndertig jaar Soeharto 

nog diep verankerd zit in de genen van de 

overheid en de justitie. Intolerante groepen 

als de FPI zullen er alles aan doen om dat zo 

te houden.

PersvrIjHeId of

Met de val van dictator Soeharto is de censuur in Indonesië 

grotendeels afgeschaft. Dat betekent echter nog lang niet 

dat zij is verdwenen, bericht Michel Maas vanuit Jakarta.

culTuurcensuur

door Michel Maas

nui n d o n e s i ë  n u

levensgrote naakte Adam en Eva figureerden. 

De politie kwam erbij, niet om de FPI te arres-

teren maar om toe te zien dat het aanstootge-

vende kunstwerk van de tentoonstelling werd 

verwijderd. Todung Mulya Lubis, een bekend 

mensenrechtenadvocaat, heeft de fotomodel-

len en de fotograaf verdedigd. Zij zijn verhoord 

door de politie en die heeft de zaak verder 

laten rusten, zegt hij. “Dat betekent niet dat 

de zaak voorgoed van de baan is. Je weet nooit 

wat zij (de FPI) nog van plan zijn.” Lubis: “Indo-

nesië kent nog tal van vormen van censuur. 

Maar de FPI is de gevaarlijkste.” Theaters en 

boekverkopers hebben de lange arm van de FPI 

nog niet gevoeld. Daar komen deze moslims 

niet. Het publiek voor deze vormen van cul-

tuur is in Indonesië ook zo minimaal, dat wat 

daar gebeurt meestal de buitenwereld niet 

bereikt.

PeRscensUUR

Anders ligt dat bij het weekblad Tempo. Dat 

werd het doelwit van een mafiose onroe-

rend-goedmagnaat, die er openlijk prat op 
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herlezen

 . F. Springer (Carel Jan Schneider, Batavia 

1932), auteur van ondermeer Bougainville en 

Bandoeng-Bandung is dit jaar vijfenzeventig. 

Het jongste bericht dat ik in deze negorij 

(Jakarta) over hem heb kunnen vinden is dat 

ie in 2002 verbleef op het NIAS, de Wasse-

naarse duin-retraite voor onderzoekers, om 

te werken aan een boek over Oost-Duitsland. 

Dat is vijf jaar geleden en baart enige zorgen. 

Want Springer is een van die schrijvers die 

heeft Gezien. Iemand die de wereld buiten 

het benepen Nederland heeft ervaren en 

heeft proberen te begrijpen. Ik hecht daar 

aan omdat een dergelijke ervaring mensen 

doorgaans in staat stelt hun eigen omgeving 

in een iets bescheidener daglicht te zien. Er 

leesbaar over schrijven is weer een heel ander 

verhaal. Springer kan dat. Hij heeft een 

scherp oog voor het ratjetoe aan figuren in 

een overzeese gemeenschap: de aangespoel-

den, de verlorenen, de failliete bluffers en, 

hoe kan het ook anders, de ambassadetech-

nocraat die zelfs na jaren tropen nog dezelfde 

ambtelijke dooddoeners debiteert. Moeten 

we na vijf jaar stilte vrezen dat Springer is 

uitgeschreven? Hoe oud wordt eigenlijk een 

Indisch oorlogskind?

BoUgainville

Het woord is al weer gevallen: ambassade. 

Het is dan ook onmogelijk Springer los te 

zien van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Vrij zeker is het ministerie de oorzaak 

van zijn pseudoniem. In een wereld waar pro-

tocol de boventoon voert, staan schrijvers al 

gauw te boek als verraders of klokkenluiders. 

Goed beschouwd is het ook vrijwel onmoge-

lijk voor een diplomaat om onder eigen naam 

over diplomaten te schrijven. Onder pseudo-

niem kan het net, moet Schneider hebben 

gedacht. En met enige ironie, moet Springer 

daaraan hebben toegevoegd, daar kunnen de 

collega’s moeilijk bezwaar tegen hebben. En 

dus gaat Springer in de boeken die hij tijdens 

zijn diplomatenbestaan schreef nooit over 

het randje. Bij Springer geen geilheid die 

blaft (Mulisch), geen papegaaienkutjes (Wol-

kers). Nee, Springers hoofdpersonen gaan 

stijlvol ten onder zonder het fiere rood-wit-

blauw te bezoedelen. En dan nog kun je op je 

vingers natellen hoe vaak en lang er ministe-

rieel is gespeculeerd over wie er toch model 

moet hebben gestaan voor bijvoorbeeld 

Tommy Vaulant (uit Bougainville, 1981). De 

veelbesproken ironie, de humor, het werd in 

besprekingen bijna opgevat als een smet op 

zijn werk. Toegegeven, het contrast tussen 

de verteller, (vaak) een kalme, relativerende 

diplomaat, en diens hoofdpersonen – alle-

maal worstelend met hun donkere kanten en 

een zuigende, corrumperende (vaak) tropi-

sche omgeving of jeugd – kwam wat onna-

tuurlijk over. Maar misschien bezitten diplo-

maten dat extra gen dat hen immuun maakt 

voor moreel verval.

allemaal gelogen

Een ongelofelijk interessante ontwikkeling 

bij Springer is de verschijning van de bundel 

Allemaal Gelogen (2002), niet toevallig na zijn 

pensionering van het ministerie. Het boek is 

een openbaring, in de eerste plaats vanwege 

een nieuwe novelle: Bangkok; Een elegie. De 

novelle bevat allerlei herkenbare Springer-

elementen, inclusief het diplomatieke milieu 

en de expat community die er haarfijn wor-

den neergesabeld. Maar de afstand die een 

werk als Bandoeng-Bandung (1993) nogal 

kenmerkt, is ineens verdwenen, de ironie 

veel verder weg. Als lezer zit je ineens dicht 

op de huid van het verhaal. En de personages 

hebben een pijnlijke echtheid. De schellen 

vallen helemaal van de ogen bij het lezen van 

het ijzingwekkende jeugdverhaal ‘Een 

eskimo op het dak’ (1958). Misschien nog wel 

het verhelderendst is het dagboek-verhaal 

‘Een glimlach in September’ (1982) waarin de 

ik-figuur, een diplomaat, in een verlaten 

landhuis op het eiland Sao Tomé een geest 

ontmoet die hijzelf blijkt te zijn: 

‘Zo komt het einde, dacht ik, op een mistige 

bergtop, achternagezeten door je eigen 

spook…’

Ja, ook Carel Jan Schneider heeft gewor-

steld, hoe kan het ook anders, en onder al 

die spielerei zit eigenlijk een heel duister 

oeuvre. Ik overdrijf hier enigszins. Springer 

wordt nooit een Céline. En de vormen waarin 

hij zijn boeken heeft gegoten, maken iets 

als dirty realisme ten enenmale onmogelijk. 

Bougainville bijvoorbeeld is alleen al door de 

constructie een boek waarin de schrijver 

een verteller nodig heeft en dus afstand. En 

de schrijver kiest uiteraard graag een vertel-

ler waarbij hij zich thuisvoelt, de ironische 

maar scherpe levensbeschouwer die Schnei-

der vermoedelijk zelf is.

iRonie

Maar je kunt je afvragen of Springer een 

andere schrijver was geworden als hij in de 

kracht van zijn leven, dus ergens in de jaren 

’70 de diplomatieke dienst had verlaten. Of 

als ie na het succesvolle Bougainville die jas 

van vrijblijvendheid die de ironie hem gaf, 

had afgeworpen. Maar misschien was dat 

ellendige ministerie behalve inspiratiebron 

ook wel zijn houvast. Zonder ministerie 

zouden de demonen van een Indische jeugd 

en repatriëring in een ijskoud Holland mis-

schien wel de overhand hebben genomen. 

Zonder ministerie zou misschien het 

lichaam van Schneider, en niet dat van 

Tommy Vaulant, zijn aangespoeld op het 

strand van Cox Bazaar.

Laten we hopen op nog zo’n bevlieging als 

Bangkok. Een Elegie. En anders mogen we ook 

niet klagen over een schrijver met een derge-

lijk compact oeuvre. Een Indisch schrijver, 

kun je hem noemen. Maar Springer is veel 

meer dan dat. Zijn eigen voorbeelden waren 

Scott Fitzgerald en De Maupassant. Voor mij 

is Springers  wereld dezelfde als die van 

J. Slauerhoff en A. Alberts maar ook van 

Joseph Conrad en Graham Greene. Een 

wereldschrijver dus.

Exclusief interview

F. Springer geeft ter gelegenheid van zijn 

75ste verjaardag een exclusief interview 

tijdens het Tong Tong Festival 2007. Na 

afloop signeert de schrijver de nieuwe 

feestbundel met Springers beste verha-

len, die Querido speciaal voor zijn 75ste 

verjaardag uitbrengt. Datum en lokatie: 

vrijdag 25 mei in de stand van Stichting 

Tong Tong, naast het Bibit-Theater in het 

Cultuurpaviljoen.

 . Tussen 1919 en 2007 liggen heel wat jaren. Aya Zikken liet ze niet ongebruikt voorbij 

gaan. In het onlangs verschenen Bizarre wereld haalt zij herinneringen op aan haar Indische 

jeugdjaren, haar loopbaan als schrijfster en de vele reizen die ze maakte. “We zijn nu hard 

bezig die oude wereld weg te gooien, maar ik heb de behoefte er iets van te bewaren, je 

weet niet waar het nog goed voor is. [..] Het is mijn manier om de dingen op zolder te zet-

ten”, schrijft ze, en geeft daarmee nadrukkelijk haar bedoeling weer een slot te breien aan 

haar oeuvre. ‘FIN’ staat er achter de laatste zin. Net als er FIN staat aan het einde van 

ouderwetse films, het beeld dat Zikken voor ogen komt bij de herinnering aan de laatste 

reis van haar vriendin Margaretha Ferguson, met wie ze voor diens vertrek het huis iets te 

grondig opruimde en die niet levend terugkeerde uit Vietnam. 

Ondanks dit zeer aanwezig gevoel van opruimen en afsluiten, is het boek niet zwaarmoe-

dig. Daarvoor is de schrijfster nog te veel wie ze altijd was, ook in de tijd van haar mees-

terwerk De Atlasvlinder: een ondernemend, zelfstandig en opmerkzaam – meisje, zou je 

bijna zeggen. Een solist met een grote fantasie, maar ook iemand met talent voor verliefd-

heid en vriendschap. 

Zikken brengt verschillende tijdperken van haar leven met elkaar in verband; ze trekt 

accolades, om witregels te dichten, zoals ze het zelf formuleert, zowel in de tijd als in 

ruimte: tussen Indië, Nederland en andere streken die ze heeft aangedaan. De “trein van 

de verbeelding” brengt Aya waar ze wil zijn, en hij rijdt het hardst als er niemand bij is. 

Voor haar tiende verjaardag vraagt ze “alleen zijn”, en dat krijgt ze. “De stilte is een koes-

terende deken, ik voel mij gelukkig en weet dat ik voortaan zal vechten in mijn leven om 

dit steeds weer te beleven, het is alsof je aan het begin van een oneindigheid staat en alle 

tijd hebt om je daar prettig bij te voelen.”

Bizarre wereld, Aya Zikken, uitgeverij Atlas, pbk., € 17,50.

Tijdens het Tong Tong festival vindt een tweegesprek plaats  tussen Aya Zikken en 

Kees Ruys. Datum en lokatie: 19 mei, Bibit-Theater, Pasar Malam Besar.
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F. Springer

door Max de Bruijn

sprInger 75!

door Esther Wils

AyA zIKKen reIst lAngs HAAr leven
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expositie
gordel vAn smArAgd;

geKoesTerd clIché

door Esther Wils

 De natuur van de Indische archipel had 

een magnetische aantrekkingskracht  

op schilders, fotografen, onderzoekers, 

schrijvers, musici en dichters. De ten-

toonstelling De Gordel van Smaragd; 

Gekoesterd Cliché brengt die fascinatie 

in beeld. Te zien tijdens het Tong Tong 

Festival 2007 in Den Haag.
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 . Pas in de allerlaatste regels vinden we 

hem, de beroemde beschrijving die de Indo-

nesische archipel al bijna anderhalve eeuw 

aankleeft: ‘...’t prachtig rijk van Insulinde dat 

zich daar slingert om den evenaar, als een 

gordel van smaragd…’. Multatuli richt zich 

aan het slot van zijn Max Havelaar tot Willem 

de Derde aan wie hij zijn boek opdraagt, in de 

hoop dat die zich bekommert om des schrij-

vers reputatie, en om de geknechte bevol-

king van het eilandenrijk. Het zijn de mensen 

die Multatuli’s belangstelling hebben, veel 

meer dan de natuur; in de hele Max Havelaar 

komen we nauwelijks opmerkingen tegen 

over het groen dat het decor uitmaakt.

Toch is het onmiskenbaar dat de schoonheid 

en overdaad van de tropische natuur door de 

eeuwen een magnetische uitwerking heeft 

gehad op schrijvers, onderzoekers en andere 

reizigers, op schilders, tekenaars en foto-

grafen. Om enige historische achtergrond  

te bieden bij de presentatie van het vogel-

reservaat Wallacea, onlangs geopend in 

Oost-Indonesië, wordt op de Pasar Malam 

Besar een bescheiden tentoonstelling 

 ingericht over die fascinatie voor de natuur, 

zoals die in woord en beeld is vastgelegd. 

Daarin speelt de naamgever van het natuur-

gebied: Alfred Russel Wallace, vanzelf-

sprekend een rol. 

het maleise eilandenRijK

Wallace, autodidact zoals dat alleen in vroe-

ger tijden mogelijk was, met een kennis van 

zeer veel uiteenlopende specialismen, ver-

bleef van 1854 tot 1862 in de binnenlanden, 

van Sumatra tot Nieuw-Guinea, op zoek naar 

specimina van insecten, vogels en zoogdie-

ren. Hij verdiende zijn onderhoud met de 

huiden van vogels en andere dieren – onder 

andere apen – die hij ving en vilde voor muse-

ale collecties in Europa. In zijn reisverslag The 

Malay Archipelago, gepubliceerd in 1869 en 

vertaald als Het Maleise eilandenrijk, leren we 

hem kennen als een zeer levendige, nieuws-

gierige, onverschrokken, humoristische en 

totaal niet vooringenomen jongeman, die 

met enorme volharding en geduld op zoek is 

naar inzicht en kennis. Onafhankelijk van 

Darwin komt hij tot de overtuiging dat 

natuurlijke selectie de ontwikkeling van 

soorten heeft bepaald, en hij wijst op grond 

van eigen observaties de grens aan die de 

geschiedenis is ingegaan als de Wallace line. 

Door sterke verschillen in de fauna van de 

eilanden, wordt aangetoond dat er oorspron-

kelijk een grote breuklijn liep tussen Borneo 

en Bali aan de ene kant, en Celebes en de 

Soenda-eilanden aan de andere kant; Wal-

lace leidt hieruit af dat de oostelijke eilanden 

lang geleden deel uitmaakten van het Austra-

lisch continent, en later zijn ‘opgeschoven’. 

Het Maleise eilandenrijk is een verbazend 

boek; er valt eindeloos uit te citeren, over 

vliegen en mieren, over de apen die Wallace 

met interesse observeert maar ook koelbloe-

dig neerhaalt, over de mensen die hij tegen-

komt en met wie hij – via een tolk – soms 

hilarische conversaties onderhoudt, over de 

doerian waarvoor hij een grote smaak ont-

wikkelt, over de wonderlijke bamboe en zijn 

vele toepassingen, over gigantische bomen 

met luchtwortels:

“Een heel enkele keer komt men bomen tegen 

waarvan het lijkt of ze tussen hemel en aarde 

groeien, want vanuit één punt breiden zich 

naar boven toe breed uitstoelende takken en 

naar onderen toe een ingewikkelde piramide 

van wortels. […] Hier hebben we een voorbeeld 

van de strijd om het bestaan in het plantenrijk 

die voor de verliezer niet minder dodelijk is 

dan de gewelddadige worsteling van de dieren 

die we zoveel gemakkelijker kunnen observe-

ren en doorgronden. Het voordeel van licht, 

warmte en lucht, dat klimplanten op hun 

eigen manier behalen, wordt hier behaald 

door een boom die over de middelen beschikt 

om zijn leven te beginnen op een hoogte die 

andere bomen pas na vele jaren van groei 

bereiken, en dan alleen nog maar als er ruimte 

voor ze is ontstaan doordat een andere boom 

is gevallen. En zo wordt in het warme, voch-

tige en gelijkmatige tropische klimaat elke 

Bromo, actief.
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kans die zich voordoet gegrepen, en ontstaan 

er nieuwe levensvormen die zijn aangepast 

aan de omstandigheden.”
Uit: Alfred Russel Wallace, Het Maleise eilandenrijk, 

Atlas, Amsterdam 1996

Als gezegd: talloze auteurs hebben zich 

geroepen gevoeld de schoonheid van de 

natuur, of de macht waarmee het klimaat 

ingrijpt in het bestaan, te boekstaven. Bij een 

schrijver als Couperus werkt de broeierige 

natuur met zijn rijke kleuren en weelderige 

vormen als dampende en gloeiende achter-

grond voor het stomende liefdespaar Addy 

de Luce en zijn schoonmoeder Léonie van 

Oudijck, in De stille kracht. De Zandbaai bij 

Balekambang, waar Eddy du Perron een deel 

van zijn jeugd doorbracht, krijgt in Het land 

van herkomst een korte maar schitterende 

introductie, en even verderop neemt de 

schrijver ons een klein stukje mee in het bos, 

op een tocht naar de binnenlanden. Helaas 

verzucht hij dan dat hij ‘bladzijden zou moe-

ten schrijven om iets van deze tochten te 

kunnen vastleggen’, en laat de lezer gekweld 

achter. Maria Dermoût maakt de Molukse 

‘thuyn’ Kleintjes, waar haar roman De tien-

duizend dingen zich grotendeels afspeelt, tot 

volwaardige, onvergetelijke speler in het ver-

haal. De tuin ligt aan de binnenbaai:

“Toen de maan opkwam over de binnenbaai 

die rustig als een meer uitlag en over de bla-

derkronen van bomen en palmen op het strand 

scheen, leek het bijna dag te zijn. De smalle 

afhangende bladeren van de vele palmen, 

hoge cocospalmen, arènpalmen, sagopalmen, 

en de lage nipah-palmen, glommen alsof zij 

druipnat waren en het maanlicht er in zilveren 

druppels en straaltjes af zou rollen. De stam-

men en platanen lichtten grijs en zilverwit op, 

het loof had een metaalachtige glans. 

Het was stil, de binnenbaai ruiste nauwelijks; 

de golfjes van de branding – de vader, de moe-

der, het kind – liepen met een kleine zucht uit 

op het strand.”
Uit: Maria Dermoût, De tienduizend dingen, 

Em. Querido, Amsterdam 1955.

Dermoût toont zich ook een kenner van 

Rumphius, de beroemde VOC-ambtenaar die 

zich, geholpen door zijn werkgevers, toe-

legde op de beschrijving van de flora en 

fauna van Ambon. Rumphius beschouwde 

zijn wetenschappelijk werk als een opgave 

van God, en bestudeerde schelpen en schaal-

dieren, bloemen, struiken en bomen met een 

diepe overgave. Hij blinkt uit in poëtische 

beelden, waarvan hier een enkel voorbeeld. 

Over de Zee-Bintangor-boom schrijft hij:

“… zy schynt een Landman te zijn, en na iets 

te zoeken, of te kyken in de Zee, dat hy bemint, 

om dat hy altyd met zyne wortel aan de rand 

van het Bosch staat, durvende niet een stap 

daar buiten op de bloote strand koomen, en 

voorts met het lyf hangt hy zodanig over den 

zelven in de Zee, als of hy alle ommezien val-

len wilde, daar hy echter geen noot van heeft. 

[…] Jaarlyks in December staat hy vol bloe-

men, wanneer hy zynen lieffelyken reuk ver-

spreidt. In de volgende maanden rypen de 

vruchten, dewelke meest in ’t water vallen, 

doch die spytige Zee, hares Minnaars gaven 

veragtende, smyt die al weder op strand met 

hoopen, en dat zoo hoog op het Land, als ze 

kan, alwaar die korls, die in de ruigte gesmee-

ten worden, tot nieuwe boompjes opschieten, 

en daar van daan komt het, dat deeze boomen 

altyt in de rand van het bosch staan.”
Uit: Rumphius’ wonderwereld; Zeventiende-eeuwse 

natuurbeschrijvingen uit Ambon, gekozen en bezorgd 

door Marc Loderichs, Walburg Pers, Zutphen 2004.

Met of zonder geloof in een schepper, de 

natuur is onmiskenbaar een wonder. Laten 

we in hemelsnaam hopen dat groeiend 

inzicht in de recente, deels zelfveroorzaakte 

natuurrampen, en initiatieven als Wallacea 

de razendsnelle aantasting van de Indonesi-

sche natuur kunnen keren.

Bromo, gezien vanaf Pendanjaan.

In groene vloeistof badend wiegt het woud

lianen hemelwaarts – vergane banden

met oude bovenwerelden, waar glad en goud

vogels als vissen zonder handen

elkanders banen zwijgend kruisen

onder het schemerende dak;

bladeren die als beken ruisen

omlijsten dit verstilde wak.

’t Verlaten duikerskind verplaatst zijn 

voeten

om niet als kurk te stijgen tussen stammen

en weer ontnuchterd zonlicht te ontmoeten

op hete vergezichten en gekroesde kammen,

trekt wadend in het hoge alang-alang

een woelend kielzog dat onrustig fluistert –

losse syllaben ritselen nog bang

na wanneer het stopt

en luistert.

Uit: Leo Vroman, Gedichten, 

Em. Querido, Amsterdam 1946.

Soember Brantas

De tentoonstelling Gordel van 

smaragd; Gekoesterd cliché is van 17 

t/m 28 mei 2007 te zien in het Cultuur-

paviljoen van de 49e Pasar Malam 

Besar, als onderdeel van het Tong Tong 

Festival 2007. Esther Wils stelt de 

expositie samen. Vormgeving 

tentoonstelling Arthur Meyer.
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de KomedIe
sTamboel
De Amerikaan Matthew Cohen neemt de lezer mee naar de 

wereld van het amusement in het Indië van de 19e en 20e 

eeuw. In een vuistdik boek reconstrueert hij het ontstaan, de 

furore en de ondergang van het theatergezelschap Komedie 

Stamboel en zijn grondlegger Auguste Mahieu. Onder diens 

leiding ontwikkelde de stamboel zich tot Indisch muziek-

theater, een heel nieuw genre.  

i n d r u k w e k k e n d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  i n d i s c h  M u z i e k t h e a t e r

door Henk Mak van Dijk 
(eerder gepubliceerd in De Sobat, tijdschrift voor vrienden 

van Stichting Tong Tong, editie december 2006)

 . Wat was er tot nu toe eigenlijk bekend 

over de Komedie Stamboel, het eens zo popu-

laire maar destijds door de Europese gemeen-

schap zo verguisde Indische muziektheater? 

De herinneringen aan dit theater werden 

levend gehouden door de oude generatie repa-

trianten, een paar beschrijvingen van A.T. 

Manusama, Indische muziekrecensenten als 

Victor Ido en Otto Knaap, alsmede enkele arti-

kelen in Tong-Tong, Moesson en de Pasarkrant. 

Waar toeval echter niet toe kan leiden. Tij-

dens een historisch onderzoek naar wajang 

in het Cirebonse kreeg de Amerikaanse the-

aterwetenschapper M.I. Cohen een aantal 

krantenartikelen onder ogen over de Kome-

die Stamboel onder leiding van ene Auguste 

Mahieu. Hij raakte ogenblikkelijk enthou-

siast en besloot tot een uitgebreide archief-

studie (1998–2000), die heeft geleid tot een 

fascinerende reconstructie van de geschie-

denis van de stamboel, het leven van Mahieu 

en zijn vele Stamboeltournees door Java, 

Madoera, Sumatra en Singapore.

ontstaansgeschiedenis

Het Maleistalige theater Komedie Stamboel 

(‘Istanboel’), ook wel de Maleise variant van 

de Europese opera of Oost-Indische opera 

genoemd, ontstond in 1891 in Soerabaja als 

amusement voor Chinezen in de wijk Kam-

pong Doro. Het gezelschap bestond uit een 

zestiental werkloze Indo-Europeanen, afkom-

stig uit de ruige buurt Krambangan. Na suc-

cesvolle optredens van de groep op Java, 

bezocht door een rijk geschakeerd publiek 

van allerlei ras en stand, besloot de directie, 

een kongsi van rijke Chinezen, tot een grootse 

aanpak met tournees door heel Indië. De 

Komedie voerde aanvankelijk bewerkingen 

op van verhalen uit de Duizend-en-één-nacht, 

niet alleen gemodelleerd naar negentiende-

eeuws Europees theater maar ook naar het in 

Indië zeer succesvolle Parsi theater uit India. 

Oriëntaalse kostuums, compleet met witte 

tulbanden of rode fez, gaven de spelers een 

voorkomen alsof ze afkomstig waren uit 

Istanboel, de hoofdstad van het Ottomaanse 

rijk. De Maleise naam voor Istanboel is Stam-

boel. Later werden ook Europese sprookjes, 

klassieke opera’s, romances uit Perzië en 

India, stukken van Shakespeare en misdaad-

verhalen opgevoerd. 

De populariteit van de Komedie hield niet 

alleen verband met deze kleurrijke verhalen – 

maar ook met de toneeleffecten, het spekta-

kel, de humor en de muziek die al gauw zeer 

geliefd werd en door velen op straat gezongen 

werd. De Komedie speelde Europese dansmu-

ziek, krontjongliederen en eigen composities, 

de zogenoemde stamboelliedjes. Door de uit-

gebreide tournees, ook naar de Straits Settle-

ments (het huidige Maleisië en Singapore), 

werden grote aantallen mensen bereikt. Stam-

boel groeide uit tot een winstgevend en 

bekend genre, dat werd gespeeld door diverse 

theatergezelschappen met namen als Bintang 

Stamboel, Boenga Mawar, Komedie Sinar India, 

Sinar Stamboel, en Sri Stamboel.

Komedie janBoel

Maar er waren ook interne ruzies, seksschan-

dalen, gevechten tussen acteurs onderling, 

gevangenisstraffen en zelfs moord (Cohen 

doorspekt zijn boek met smeuïge verhalen) 

waardoor de Komedie Stamboel in de volks-

mond Komedie Janboel werd genoemd. Met 

de dood van steracteur en directeur Auguste 

Mahieu in 1903 hield zijn gezelschap Komedie 

Stamboel op te bestaan. Het genre werd echter 

voortgezet en geïmiteerd door talloze andere 

groepen met namen als Bangsawan, Komedie 

Opera Konstantinopel, Eendracht maakt macht, 

Zoetelief, Vergeet mij niet, Stamboel Java (het 

latere Ketoprak) en Dardanellen opera. Aange-

zien Europeanen neerkeken op de Komedie 

Stamboel en Indo-Europeanen zich steeds 

meer gingen richten op Europese cultuur, 

deden nu voornamelijk Indonesische spelers 

hun intrede, de stamboel ‘zonder Indo’s’. De 

optredens kregen nu eerder een vaudevilleach-

tig karakter. Geliefd waren de opvoeringen van 

het Miss Riboet Orion Toneelgezelschap uit 1925, 

naar de zeer populair actrice Miss Riboet 

(mevrouw Lawaai) genoemd. Anderen waren 

Miss Delia, Miss Dja en Miss Tjitjih.

aUgUste mahieU,  vincent mahieU

Na de Tweede Wereldoorlog zou de Indische 

gemeenschap in Nederland bij monde van 

Tjalie Robinson en de Indische organisatie 

Onze Brug (later Tong-Tong) de Komedie Stam-

boel noemen als een van de grote uitingen 

van Indische cultuur met als ‘held’ deze 

Auguste. De Indische feest- en cabaretavon-

den in de jaren vijftig modelleerde Robinson 

naar het stamboelconcept van  Mahieu. 

Cohen trekt zelfs een lijn naar de Pasar Malam 

Besar in Den Haag en beschouwt deze avon-

den als voorlopers ervan. Hoe hoog Tjalie 

Robinson Auguste achtte, blijkt uit de schrij-

versnaam die hij gebruikte: Vincent Mahieu.

Over Mahieu (1865–1903), drijvende kracht 

achter de Komedie Stamboel, is weinig 

bekend. Er bestaan geen foto’s van hem. 

Toch weet Cohen een goed beeld van hem op 

te roepen. In zekere zin laat het boek zich ook 

lezen als een biografie van deze zeer talent-

volle acteur, regisseur en manager. Auguste 

Mahieu was op Madura geboren als oudste 

van negen kinderen en had zijn jeugd door-

gebracht op Sumatra en Java. Mahieu volgde 

(gedeeltelijk) de HBS in Semarang, waar hij 

waarschijnlijk in aanraking is gekomen met 

Europees toneel via de school van Mina Kru-

seman die bij een van zijn leraren thuis was 

gevestigd. Na een zwervend bestaan sloot hij 

zich in januari 1891 aan bij de Komedie Stam-

boel. Hij bleek over opmerkelijke komische 

kwaliteiten te beschikken (het gerucht ging 

dat hij magie gebruikte of een speciale talis-

man), was een goed zanger, speelde viool, 

gitaar, dirigeerde, schreef en bewerkte 

toneelstukken. Daarbij componeerde hij ook. 

Hij schreef een aantal pakkende melodieën, 

die in elk nieuw theaterstuk weer konden 

worden gespeeld maar dan met andere tek-

sten. Zij verschenen onder de simpele titels 

Stamboel I, Stamboel II, en zo meer. De lied-

jes werden populair en gingen een eigen 

leven leiden. Stamboel I werd zelfs het 

Maleise volkslied en Stamboel II een ‘klas-

sieker’ in de hele Maleise wereld. Dit laatste 

lied is in het boek in noten afgedrukt.

emanciPatie van KRontjong

Schrijver Matthew Cohen maakt voortdurend 

uitstapjes naar andere onderwerpen die ver-

band houden met stamboel, zoals het cultu-

rele leven in Soerabaja, de Lombokoorlog 

(1894), de oorlog tussen de Engelsen en de 

Boeren in Zuid-Afrika (1899), het opkomende 

literaire genre van de Indische roman, en de 

Indische Bond waarvan Mahieu lid was. Inte-

ressant is het verband dat Cohen legt tussen 

stamboel en de emancipatie van krontjong. 

Vanaf het moment dat de Komedie in de 

grote steden optrad, werden de gewilde 

stamboelliedjes namelijk door krontjong-

spelers overgenomen. Vriendenclubjes gin-

gen de liedjes uitproberen op eigen instru-

menten, de Chinese viool, de terbang 

(tamboerijn) of zelfs op gamelaninstrumen-

ten. Stamboel op zijn beurt nam weer keuze 

van instrumenten en speelstijl van krontjong 

over en maakte krontjong via de tournees 

over Java populairder. 

Cohen concludeert: ‘Het is duidelijk dat 

stamboelmuziek deel uitmaakte van het 

dagelijks leven in stedelijk Java.’ 

PRestatie van FoRmaat

Het boek biedt een enorme weelde aan gede-

tailleerde informatie over stamboel. Volle-

digheid kan echter zelfs voor de geïnteres-

seerde lezer een nadeel worden. De 

hoeveelheid (Indonesische) namen is over-

weldigend, de beschrijving van de diverse 

tournees zeer uitgebreid. Vóórdat we iets 

lezen over de voorstellingen in Soerabaja is 

al een algemene beschrijving van de stad 

gepasseerd, heeft Cohen verteld over het cul-

turele leven én het muziekleven, heeft hij 

uitgewijd over de Chinezen en het theater uit 

India. Dan, na veertien bladzijden, komt de 

Komedie Stamboel pas aan de orde. De door 

Cohen zo gewenste en vaak ook bewonders-

waardige volledigheid komt de leesbaarheid 

daardoor niet altijd ten goede. 

Desalniettemin heeft Cohen met dit pioniers-

werk een prestatie van formaat neergezet; het 

boek wordt terecht geroemd als een belang-

rijke bijdrage aan de culturele geschiedenis 

van Nederlands-Indië. Daarbij werpt het 

nieuw licht op Indisch cultureel erfgoed waar-

over zo’n lange tijd zo weinig bekend was.

Matthew Isaac Cohen, The Komedie 

Stamboel; Popular Theater in Colonial 

Indonesia, 1891–1903, Leiden: KITLV, in 

samenwerking met Ohio University Press, 

2006.  xviii + 473 bladzijden. Prijs: 30 euro    

ISBN 90 6718 2672

Henk Mak van Dijk treedt 21 mei op tijdens het 

Tong Tong Festival met een pianorecital van 

Indische klassieke muziek. Thema is de natuur 

van Indonesië. Lokatie: Bintang-Theater, Pasar 

Malam Besar.

Matthew Cohen in het 

Bibit-Theater (2006)
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 . In Nederlands-Indië kon jazz al in de jaren 

’20 en ’30 op grote populariteit rekenen. Op 

fuiven, dansavonden en bals, in sociëteiten, 

hotels en zwembaden, werd jazz als dansmu-

ziek gespeeld. De Europese bevolking in Indië 

was in de vroege jaren van de 20e eeuw zeer 

gericht op Amerika. Amerikaanse films, dans 

en muziek waren populair, evenals hawaiian 

muziek populair en later de rock ’n roll. 

De Amerikaanse aanwezigheid in de nabijge-

legen Filippijnen droeg ook bij aan de ont-

wikkeling van de vooroorlogse jazz in Neder-

lands-Indië. Zo speelden in 1927 jazzmusici 

uit Manilla op de grote Pasar Gambir in Bata-

via – een jaarbeurs met kunstnijverheid, 

muziek en dans, waar een deel van de roots 

van de Pasar Malam Besar ligt. De musici ble-

ven er hangen vanwege het goede jazzkli-

maat. Jazz was zelfs een hype in de grote 

steden Batavia, Bandoeng, Semarang en 

Soerabaja. Het was de dansmuziek van het 

uitgaansleven: hoe ‘hotter’ hoe beter. 

Het waren juist jonge musici, meest ama-

teurs, die in volle overgave deze jazz gingen 

spelen. Een paar namen van dynamische 

bands zijn de Royal Jazzband, Brown’s Sugar 

Babies, de Batavia Syncopators, de Silver 

Kings en de Musical Rythmics. Deze waren, 

in tegenstelling tot jazzorkesten in Neder-

land, veel op de radio te horen. Op jazzcon-

coursen maten zij zich aan elkaar.

indische jazzmUziKanten

Dat de jazzmusici in Indië meest geboren en 

getogen waren in Nederlands-Indië en van 

gemengde bloede waren, blijkt uit de foto’s 

van de bandleden die ons resten uit die tijd. 

Maar ook Indonesiërs, en later Chinezen 

speelden gebroederlijk samen in een en 

dezelfde band. De voorname rol van de Indi-

sche Nederlanders wordt in de weinige – en 

soms gedateerde – bronnen die ter beschik-

king staan, verklaard uit de ‘aangeboren 

muzikaliteit’ van deze groep. Maar de pri-

maire reden was de oriëntatie op het westen 

(VS) van de in Indië geboren en getogen 

Nederlanders, in combinatie met de sociale 

gelaagdheid van de koloniale samenleving: 

de gekleurde Indo-Europese (‘Indo’) bevol-

kingsgroep, stond dikwijls lager in rangorde 

dan totoks (al was dat ook weer niet een con-

ditio sine qua non). 

In het vooroorlogse Nederland vond jazz 

maar weinig erkenning, met uitzondering 

van een kleine bovenlaag, vooral studenten. 

Jazz droeg het etiket van ongeoorloofde fri-

voliteit afkomstig van ‘een gedegenereerd 

negerras’. Het was dan ook not done dat 

Nederlanders die naar Indië gingen aldaar 

jazz speelden, en al helemaal niet wanneer 

zij een hoge bestuursfunctie bekleedden. Er 

zijn verhalen bekend van getalenteerde jazz-

musici in Batavia die als gevolg van een 

bevordering hun muzikale carrière moesten 

beëindigen. 

De Indo-Europanen daarentegen bekleedden 

over het algemeen minder hoge functies 

waardoor zij dikwijls wel jazz konden (blijven) 

spelen. Hun onmiskenbare voortrekkersrol 

beperkte zich niet tot de grote steden in 

Nederlands-Indië. Als verlofganger in met 

name Den Haag, maar ook als student in 

Wageningen (waar de afdeling Tropische 

Landbouw aan de Landbouw Hoogeschool 

Wageningen was gevestigd) droegen zij bij 

aan het Hollandse muziekleven. Dit resul-

teerde ook weer in een ongekende dynamiek 

in het jazzleven in Indië want door de verlo-

ven en frequente overplaatsingen in Neder-

lands-Indië zelf, moesten de musici in sterk 

wisselende bezettingen spelen. De inval van 

de Japanners in Nederlands-Indië maakte een 

voorlopig eind aan het jazzleven. Na de capi-

tulatie van Japan wierf de militaire welzijnsor-

ganisatie weer actief jazzmusici om voor het 

broodnodige amusement te zorgen. 

taUgé

Het overgrote deel van de musici in Neder-

lands-Indië was autodidact – net als de 

meeste Indische jazzmusici die een rol spe-

len in het Haags-Indische jazzproject van 

Kort voor en na de Tweede Wereldoorlog was de 

Haagse jazzscene toonaangevend in Nederland.  

Dat Indische Nederlanders hierin een aanzienlijke  

rol speelden is goeddeels onbekend gebleven. Dat zal 

veranderen met het Tong Tong Festival 2007 wanneer 

de Indische bijdrage in de spotlights wordt gezet. 

Stichting Tong Tong. Zij noemden het regu-

liere notenschrift ‘taugé’. Wel beheersten zij 

het eenvoudig systeem van ‘cijfernootjes’ 

van het zangonderricht op scholen. Op basis 

van nieuwe platen, een fijn muzikaal gehoor 

en transcripties van bladmuziek naar cijfer-

nootjes maakten de Indische musici nieuwe 

arrangementen. Helaas is deze muziekge-

schiedenis weinig gedocumenteerd. Van 

onschatbare waarde is daarom het boekje 

Batavia, a swinging town (1972), van Allard 

J.M. Möller van het Bredase jazzblad Chroni-

cle (uitgegeven door Moesson). Op basis van 

oral history, interviews met toen reeds 

bejaarde beoefenaars, bracht hij de jazz tot 

de soevereiniteitsoverdracht in 1949 in kaart. 

Hij beperkte zich echter tot het jazzleven in 

Batavia en ging voorbij aan andere swinging 

towns. 

den haag jazzstad

In Nederland werd tijdens de oorlog het spe-

len van jazz door de bezetters als entartete 

Musik aangemerkt en daarom verboden. Als 

gevolg hiervan speelden veel jazzbands als 

hawaiian band door. In dit genre speelden 

van oudsher de Indische Nederlanders een 

prominente rol. Hawaiiaanse muziek en dans 

was in Nederlands-Indië, net als jazz, zeer 

populair. 

Na de dekolonisatie van Nederlands-Indië 

repatrieerden Indische Nederlanders en velen 

van hen kwamen in Den Haag terecht, een 

stad met een sterk Indisch verleden mede 

vanwege het ministerie van Koloniën. Vol-

gens jazzkenners Arie van Breda en Bert 

Jansma is de bijdrage van Indische jazzmuzi-

kanten de voornaamste verklaring voor de 

ontwikkeling van Den Haag tot jazzstad nr. 1 

in Nederland. In deze context is ook de Indi-

sche achtergrond van wijlen Paul Acket, initi-

ator van het North Sea Jazz Festival interes-

sant: hij werd geboren in Semarang. 

Meer over de Indische roots van de Haagse 

jazz in “100 jaar” Jazz in Den Haag; Het New 

Orleans van de Lage Landen (2000), door 

Arie van Breda, uitg. “De Nieuwe Haagsche”.

Het Tong Tong Festival 2007 wijdt een the-

maprogramma aan de Indische wortels 

van de Haagse jazz (25 t/m 27 mei). Jazzpi-

anist Rob Agerbeek stelt een all-star-for-

matie samen met onder ander de wereld-

beroemde trompettist en arrangeur Rob 

Pronk, Flip Willemsen, Ruud Pronk, Harry 

Emmery, Victor Kaihatu en Ben Schröder. 

Zij zijn deels generatiegenoten van Ager-

beek, maar ook de jongere generatie Indi-

sche jazzmusici treedt aan, onder wie gita-

rist Olaf Tarenskeen.

Op zondagmiddag 27 mei treedt het Rob 

Pronk Quintet op in het Bintang-Theater. 

Diezelfde middag presenteert het Bibit-

Theater gesprekken met uiteenlopende 

jazz-kenners, van liefhebbers tot verzame-

laars tot muzikanten. Op de Pasarpodia 

zullen uiteenlopende genres te horen zijn 

zoals bebop, hardbop en swing maar ook 

hot club, Brazilian, hawaiian en fusion. 

Het Tong Tong Festival 2007 heeft de uit 

Bali afkomstige jazzgitarist I Wayan Bala-

wan uitgenodigd (1973), een van de beste 

gitaristen die Indonesië heeft voortge-

bracht. Zijn bijnaam ‘Magic Fingers’ dankt 

hij aan de bijzondere manier waarop hij 

gitaar speelt. Balawan ‘tapt’ op de gitaar: 

zijn linkerhand slaat de akkoorden aan en 

speelt de baspartijen terwijl zijn rechter-

hand de melodie tapt. In het Bintang-The-

ater treedt Balawan met zijn trio op en 

speelt hij enkele nummers samen met flui-

tist Chris Hinze, een van de eerste muzi-

kanten die niet-westerse muziek mengde 

met jazz, en als Haags-Indische muzikant 

een brug vormt met het themaprogramma 

De Indische wortels van de Haagse jazz. 

Balawan zal ook een gitaarclinic geven in 

de Bengkel, het workshoptheater van het 

Tong Tong Festival. 

Jazz op Tong Tong Festival

De Gids gaat zijn honderdzeventigste jaar-

gang in. Daarmee is het Europa’s oudste lite-

raire tijdschrift – en waarschijnlijk ook dat 

van de wereld. In zijn lange geschiedenis 

heeft Indië steeds meegespeeld; weten-

schappers als Jan Veth en Christiaan Snouck 

Hurgronje, schrijvers als Conrad Busken Huet, 

Louis Couperus en later Rob Nieuwenhuys en 

Tjalie Robinson hebben de pagina’s bevolkt. 

Ook Madelon Székely-Lulofs publiceerde in 

De Gids, en anno 2007 heeft de redactie 

besloten de Indische connectie opnieuw aan 

te halen door een themanummer geheel te 

wijden aan ‘Indische Schrijfsters’. 

Zoals in de Gids-traditie past gaan in deze 

aflevering feit en fictie hand in hand: arti-

kelen over schrijfsters als Augusta de Wit 

en Beb Vuyk worden afgewisseld met 

nieuwe verhalen van Basha Faber en 

Anneloes Timmerije. Op de Pasar Malam 

Besar komen drie van de betrokken auteurs 

op 26 mei vertellen over hun bijdrage; De 

Gids is voor hen niet alleen een podium 

geweest maar ook een bron van informatie. 

Henk Mak van Dijk presenteert de ongepu-

bliceerde memoires van componiste Linda 

Bandara, maar haalt ook de polemiek aan 

die musicologen Jaap Kunst en Matthijs 

Vermeulen in De Gids voerden over de 

waarde van de ‘inheemse muziek’. Frank 

Okker bespreekt de verstandhouding tus-

sen Székely-Lulofs en haar uitgever, en het 

podium dat De Gids haar bood, Alfred Birney 

geeft een veelzeggende passage prijs die 

Anne Busken Huet, echtgenote van het 

voormalig Gids-redactielid, schreef over 

Birney’s Javaanse overgrootmoeder Rabina, 

in een brief aan haar vriendin Sophie, zus-

ter van De Gids-oprichter E.J. Potgieter. 

De Gids, mei 2007; Indische schrijfsters, 

uitgeverij Balans, pbk., € 7,90. 

De Gids en Indië

de IndIsche worTels

t o n g  t o n g

vAn de HAAgse jAzz 



Het Indische Tussenland

www.lezerspoort .n l

   Denis Du Trieux
144 pag. e14,95
isbn 97890 77556 474 

Verkrijgbaar bij
de boekhandel

Lezerspoort_IndischAndrs:Lezerspoort_Ind

KIT Publishers

Trilogie nu compleet!

De jaren van
asal oesoel
Verhalen van Indische Nederlanders 

(burgergeïnterneerden, buitenkampers en

krijgsgevangenen) over de ‘dagelijkse 

gebeurtenissen’ gedurende de Japanse 

bezetting

Nu in de boekhandel € 19,50
Eerder in deze reeks verschenen:

Lied van de Tokeh en Neffer Kambek

www.kit.nl/publishers

Hardcover. geïllustreerd. 176 blz.. 25 x 18 cm.€ 19.50

Herinneringen uit
Nederlands-Indië

WONEN of  WERKEN in Indonesië?

Bel: 070–3305111
www.visum-indonesie.nl

Raak niet verstrikt in bureaucratie, 
Pelita Visum Service wijst u de weg.

Deskundig, betrouwbaar 
en efficiënt.

De Ogen van SOlO  Reggie Baay
adriaan van dis: 

           “Een roman die je aankijkt en meesleurt.”

Uitg. Stichting Tong Tong, 180 blz., ISBN 90–801433–9–1, € 14,50. 

www.tongtong.nl   |   verkrijgbaar in de boekhandel en op de Pasar Malam Besar

LinScholte

Tinteling en Tuinen

Hella Haasse en Rudy Kousbroek, waar-

schijnlijk de twee allerberoemdste 

levende Indische schrijvers, hebben zich 

beiden heel expliciet geuit in hun liefde 

voor de natuur van Ind(ones)ië. Hoewel 

geen van beiden bloedbanden heeft met 

het land, stellen zij dat de alomtegen-

woordige, altijd groene natuur van de 

omgeving waarin ze geboren werden en 

opgroeiden, hun ‘innerlijk behang’ voor-

goed heeft gekleurd, sterker: dat zij 

alleen al daardoor het predikaat ‘Indisch’ 

verdienen.

Ter gelegenheid van de speciale aandacht 

voor de natuur van Indië en Indonesië 

tijdens het Tong Tong Festival 2007, zocht 

prof. dr. Pamela Pattynama, buitenge-

woon hoogleraar Koloniale en postkolo-

niale literatuur- en cultuurgeschiedenis 

aan de Universiteit van Amsterdam, 

beide schrijvers thuis op voor een gefilmd 

gesprek dat de titel kreeg ‘Tinteling en 

Tuinen’. De eerste vertoning is op don-

derdag 17 mei, de tweede op vrijdag 25 

mei, beide in het Bibit-Theater van de 

Pasar Malam Besar. 

Op 17 mei a.s., de eerste dag van het Tong Tong 
Festival 2007, verschijnt het boek Verzamelde 
romans en verhalen van Lin Scholte, met een bio-
grafische inleiding door Vilan van de Loo, uitgege-
ven door Stichting Tong Tong. Na jaren is het 
geliefde werk van de schrijfster die haar Javaanse 
voormoeders en het leven in de KNIL-tangsi tot 

onderwerp koos weer verkrijgbaar, in een fraaie, 
geïllustreerde dundrukeditie. Tijdens een fees-
telijke presentatie wordt de uitgave ten doop 
gehouden m.m.v. Edy Seriese en Guus Cleintuar, 
en reikt de biografe het eerste exemplaar uit aan 
Lin Scholte’s dochter Asta Brook-Siebenhaar. 
Lokatie: Bibit-Theater, Pasar Malam Besar.


