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Coen!: Geroemd en verguisd. Hoorn: Westfries Museum, 2012, 106 
pp. ISBN 8.710966.068700. Prijs € 6,95 (te bestellen bij www.
poldervondsten.nl).

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), grondlegger van het Nederlandse koloniale 
rijk in Indië en stichter van Batavia in 1619, is onderwerp van een glossy maga-
zine. In twintig bijdragen, die fraai vormgegeven en prachtig in kleur geïllus-
treerd zijn, wordt in kort bestek verteld over zijn levensloop en de wisselende 
waardering voor zijn persoon in geschiedschrijving, schoolboeken en bellettrie. 
In Hoorn, Coens geboorteplaats, viel in 2011 het standbeeld, dat voor hem in 
1893 was opgericht, van zijn sokkel door een tik van een kraan die met werk-
zaamheden bezig was. Binnen de kortste keren ontstond een discussie over de 
herplaatsing van het beeld. Tot Coens daden behoorde ook de uitroeiing van de 
bewoners van Banda in 1621 die hun nootmuskaat ook aan andere partijen dan 
de VOC verkochten. Het monopolie op de uiterst profijtelijke nootmuskaathan-
del was hiermee gevestigd. Die massamoord verdiende geen standbeeld, aldus 
de critici. Anderzijds vertegenwoordigt het beeld een visie op het verleden die 
bij de oprichting geldig was – en die kan niet achteraf worden aangepast. Het 
Hoornse gemeentebestuur kwam tot een verstandig compromis: het beeld staat 
er weer, met toelichting erbij, en zelfs een QR-code die ter plekke kan worden 
gescand. Het Westfries Museum dat uitkijkt op het beeld richtte een tentoon-
stelling in: ‘De zaak Coen’ en stelde dit magazine samen, waarin historische 
verhalen, interviews, columns en veel plaatjes elkaar afwisselen.

Aad van Amstel, Barbaren, rebellen en mandarijnen: De VOC in 
de slag met China in de Gouden Eeuw. Amsterdam: Thoeris, 2011, 
381+24 pp. ISBN 978.90.72219.657. Prijs € 23,50.

Het eerste doel van de VOC was het drijven van handel. De kolonisatie 
van gebieden in de Oost werd als kostbaar en dus onwenselijk beschouwd. 
Zwaarwegende argumenten leidden in enkele gevallen tot een afwijking van 
deze beleidslijn. Batavia als centrum van het handelsrijk, Ambon als vind-
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plaats van specerijen, Kaap de Goede Hoop als verversingspost en later Cey-
lon vormden de uitzonderingen. En hoewel vrijwel vergeten, ook Formosa 
hoort in dit rijtje thuis. Van 1624 tot 1662 was de VOC de bestuurder van het 
eiland en had zij de meerderheid (zestigduizend mensen) van de bevolking 
onder haar bestuur. Formosa viel formeel onder Chinees gezag, maar China 
oefende dit niet uit. De bevolking was niet-Chinees, kende geen schrift en was 
verdeeld in talloze elkaar beoorlogende stammen.

In Barbaren, rebellen en mandarijnen verschaft Aad van Amstel een overzicht 
van de relatie VOC-China in de zeventiende eeuw. De vestiging op Formosa 
was een uitvloeisel van de pogingen van de VOC een aandeel te krijgen in de 
lucratieve handel op China. De VOC moest zich daarbij een positie verove-
ren in een ingewikkeld krachtenveld, waar Portugezen (met een vestiging in 
Macao) en Spanjaarden (in Manila) actief waren, maar ook Japanse en Chinese 
piraten, Chinese regionale autoriteiten, het Chinese keizerlijk bestuur in Peking 
hun rol speelden in snel wisselende bondgenootschappen, intriges, geweld 
en oorlog. Die pogingen, die al in 1601 waren begonnen en krachtig door Jan 
Pieterszoon Coen werden gestimuleerd, liepen uit op een mislukte verovering 
van Macao (1622). Een alternatief hierna was de bouw van Fort Zeelandia op 
een schiereiland aan de westkant van Formosa in 1624. De oorspronkelijke 
bewoners werden met grof geweld tot gehoorzaamheid gedwongen, maar ble-
ken daarna open te staan voor de westerse godsdienst en scholing. Predikanten 
en zendelingen verschenen, van wie Junius vijftien jaar op het eiland verbleef, 
en scholen werden geopend. Taal en cultuur werden beschreven. Handel en 
pachten leverden hoge winsten op, zodat Formosa tot de meest winstgevende 
posten behoorde. Maar handel en zending bleven verbonden aan oorlog. Op 
het eiland zelf kwamen de zich inmiddels daar gevestigd hebbende Chinezen 
in opstand – en bijna een eeuw voor de Chinezenmoord in Batavia werden 
op Formosa rond de drieduizend Chinezen afgeslacht. Op het Chinese vaste-
land was de Ming-keizer verdreven door de Qing-dynastie. In de zuidelijke 
provincies leverde hij echter nog verzet, daarbij gesteund door de machtige 
piratenleider Zheng Chenggong, bij de Nederlanders bekend als Koxinga. 
De VOC laveerde hier tussen en probeerde nog steeds keizerlijke vergunning 
tot handeldrijven op China te verkrijgen, met uitschakeling van Spaanse en 
Portugese mededingers. Dure gezantschappen werden naar Peking gezonden, 
maar zonder resultaat – ook bij gebrek aan inzicht in de Chinese bestuurlijke 
verhoudingen. Koxinga had op het verkeerde paard gewed met zijn steun aan 
de Ming-keizer en zocht een nieuwe territoriale basis in Formosa. Van eind 
april 1661 tot eind januari 1662 werd Fort Zeelandia belegerd door zijn enorme 
troepenmacht. Tot slot gaven de Nederlanders zich over en kregen zij een eer-
volle aftocht. Koxinga overleed een paar maanden later, maar van Nederlandse 
terugkeer was op een enkele poging na geen sprake. De VOC zelf zag verder 
af van pogingen tot een handelsakkoord met China te komen en liet de handel 
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over aan andere partijen.
Van Amstel, leraar Engels in China, heeft deze vergeten episodes opge-

diept en toegankelijk beschreven (hij had overigens wel de vele eigentijdse 
citaten kunnen hertalen). Hij heeft veel aandacht voor het geweld, dat naast 
schipbreuk en ziekte talloze slachtoffers onder de VOC-manschappen eiste. 
Maar ook de wreedheden van strijdende partijen, en de terreur tegen burgers 
keren vaak terug. Nederlanders en Chinezen wedijverden in het verzinnen 
van de vreselijkste martelingen. Het verslag van het beleg van Fort Zeelandia 
is ook hierover een spannend hoogtepunt van het boek – waarbij de corrector 
één woord te vroeg zijn arbeid afsloot.

Frits van Dulm, ‘Zonder eigen gewinne en glorie’: Mr. Iman 
Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon 
en Onderhorigheden. Hilversum: Verloren, 2012, 453 pp. ISBN 
978.90.8704.273.8. Prijs € 45.

Tussen 1640 en 1796 beheerste de VOC grote delen van Ceylon. De macht van 
het koninkrijk Kandy werd steeds verder teruggedrongen tot in 1766 Kandy 
in een verdrag de oppermacht van de VOC erkende op de gehele kuststrook 
van Ceylon. Het verdrag behoorde tot de eerste beleidsdaden van Iman Wil-
helm Falck, die in 1765 was aangetreden als gouverneur en dat zou blijven 
tot zijn dood in 1785. Van alle 32 Nederlandse gouverneurs was zijn ambts-
termijn de langdurigste. Zijn persoon en zijn termijn van twintig jaar zijn niet 
eerder in samenhang beschreven. Die tekortkoming wordt nu ruimschoots 
hersteld door Frits van Dulm (1948), die zijn vervroegd pensioen benutte om 
zijn proefschrift ‘Zonder eigen gewinne en glorie’ te schrijven over een gouver-
neur van goede naam waarover verdere gegevens spaarzaam waren.

Van Dulms speurwerk hiernaar heeft een indrukwekkende hoeveelheid 
materiaal opgeleverd, waaronder meer dan tweehonderd persoonlijke brieven.

Falck stamde uit een Oost-Fries adellijk geslacht, dat naar Utrecht ver-
huisde en daar in de elite werd opgenomen. Zijn vader (1710-1737) vertrok 
in 1732 naar de Oost met de hoge rang van koopman. Hij werd meteen 
geplaatst in Ceylon, waar hij vroeg overleed met achterlating van vrouw en 
pas geboren zoon Iman. Iman ging in 1743 naar Nederland, waar hij in 1756 
zijn studie rechten in Utrecht afsloot met een promotie. Hij trad in de voetspo-
ren van zijn vader en vertrok het jaar daarop naar Batavia. Het netwerk van 
patronage en nepotisme hielp hem ook hier. Van Dulm heeft hiervoor veel 
aandacht en maakt duidelijk dat het systeem niet zo ver ging dat incompe-
tente personen op belangrijke functies werden benoemd. Hij laat ook zien dat 
de netwerken in Nederland en Batavia in nauw verband met elkaar stonden 
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en dat dezelfde elite de macht uitoefende. Falck kreeg de kans als secretaris 
van de gouverneur-generaal Van der Parra zijn kundigheden te bewijzen. Zijn 
kunde en zijn goede relaties leverden hem in 1765 op ongebruikelijk jeugdige 
leeftijd de benoeming op tot gouverneur van Ceylon, een van de hoogste 
VOC-posten. Hij moest de relatie met Kandy goed houden, ook om de onge-
hinderde levering van kaneel, waarmee de VOC enorme winsten boekte, te 
verzekeren. Daarnaast had hij te maken met de ontwikkelingen op het Indiase 
subcontinent, waar forten en factorijen van Nederland, Engeland, Frankrijk 
en Denemarken positie moesten kiezen tegenover elkaar, maar ook in de 
voortdurende conflicten die werden uitgevochten door Indiase vorstendom-
men. Falck vond het van het grootste belang de VOC-posten in Zuid-India 
te handhaven, als opvang voor een mogelijke poging Ceylon over te nemen. 
De dreiging kwam daarbij vooral van Engeland, dat steeds sterker werd. In 
allianties met Frankrijk en Indiase vorsten werd tegenwicht gezocht, omdat 
meer en meer duidelijk werd dat de VOC zelf niet in staat was haar positie te 
handhaven. In dit ingewikkelde krachtenveld moest Falck zelf zijn weg zoe-
ken – uit Batavia kwam slechts de opdracht een neutraliteitspolitiek te volgen. 
Falck vroeg om de zending van oorlogsschepen en militairen, maar in Batavia 
en Amsterdam was zo’n zeemacht niet samen te stellen omdat de (Vierde) 
Engelse Oorlog inmiddels was uitgebroken (1780). Ceylon leek een makkelijke 
prooi, tot een Franse vloot verscheen die na diverse onbesliste zeeslagen de 
dreiging voor Ceylon afwendde. Het was slechts uitstel – in 1796 eindigde 
het Nederlandse bestuur over Ceylon, na de Franse bezetting van Nederland.

Van Dulm beschrijft dit alles uitvoerig en ook uitputtend. Het is niet ge-
makkelijk de ingewikkelde manoeuvres en intriges te volgen tussen de be-
trokken partijen. Van Dulm is wel de eerste die dat voor deze periode zo 
precies doet. Zijn boek is zo ook meer dan een biografie van Falck, die hij 
overigens, en denkelijk terecht, als intelligent, eerlijk, diplomatiek en verlicht 
karakteriseert. Het boek is tevens een geschiedenis van de VOC in Ceylon en 
India gedurende twintig veelbewogen jaren.

Margaret Leidelmeijer, Plantages in Nederlands-Indië, de lange 
negentiende eeuw: ‘Het verhaal van Indië’ uitgediept. Arnhem: Indisch 
Herinneringscentrum, [2012], 48 pp. ISBN 978.94.909.9200.2. 
Prijs € 12,95.

De tentoonstelling ‘Het verhaal van Indië’ in het Indisch Herinneringscen-
trum Bronbeek wordt in het boekje Plantages in Nederlands-Indië ‘uitgediept’. 
Toegankelijk en ruim geïllustreerd wordt in grote lijnen het verhaal verteld 
van de manier waarop de VOC en later de koloniale overheid de lucratieve 
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exportgewassen liet verbouwen. Het begon met feodale productiedwang, 
waarna landrente en particuliere productie het intermezzo vormden tot nieu-
we dwang in het Cultuurstelsel. In 1870 kreeg de particuliere onderneming 
weer de ruimte, nu ook ‒ en met enorm succes ‒ in buitengewesten als Deli.

Andréa A. Kroon en Audrey Wagtberg Hansen, Smaragd: Indisch 
erfgoed in Den Haag. Den Haag: De Nieuwe Haagsche, 2012, 50 
pp. ISBN 978.94.91168.30.7. Prijs €6,95 (te bestellen bij www.
denieuwehaagsche.nl).

In 2010 startte Monumentenzorg Den Haag het project ‘Sporen van smaragd’ 
dat tot doel heeft het gebouwde Indische erfgoed in de stad in kaart te bren-
gen. De inventarisatie bestrijkt een breed vlak: de architectuur, exterieur en 
interieur, van kantoren, winkels, restaurants, hotels, pensions, woonhuizen, 
tijdelijke tentoonstellingen, pasars en gedenktekens. In de ‘erfgoed-glossy’ 
Smaragd wordt een eerste verslag gedaan van de resultaten van de inventari-
satie, die een enorme hoeveelheid materiaal heeft opgeleverd. Geordend vol-
gens de categorieën hierboven worden beschrijving en illustratie verschaft. 
Ondanks de onvermijdelijk opsommende aard van de toelichting is deze 
voorproef boeiend, verrassend en nuttig – bijvoorbeeld de lijst Indische erf-
goed online. In 2013 zal een uitgebreide publicatie verschijnen. Meer informa-
tie verschaft de website www.sporenvansmaragd.nl 

 

Sophie De Smet, Indië door de lens van koningin Elisabeth: 
Beeldverslag van een bijzondere reis. Leuven: Davidsfonds, 2011, 
216 pp. ISBN 978.90.5826.811.2. Prijs €29,95.

Het Indië in de titel van Indië door de lens van koningin Elisabeth is niet Ne-
derlands-Indië, maar Brits-Indië. Koningin Elisabeth (1876-1965) is de Beierse 
prinses die in 1900 huwde met de Belgische prins Albert (1875-1934), die in 
1909 koning van België werd. Elisabeth was een eigenzinnige vorstin, met een 
grote culturele en maatschappelijke betrokkenheid. Al vroeg was zij gefasci-
neerd door India en zijn cultuur en filosofie. Koning Albert schonk haar een 
reis naar India ter gelegenheid van hun zilveren huwelijk. Het koninklijk paar 
was eind 1925 twee maanden incognito onderweg. Monumenten uit het Hin-
doeverleden en de Mogolvorsten werden bekeken, alsook de werking van het 
Britse bestuur. Elisabeth werd hier bevestigd in haar belangstelling, met als 
hoogtepunt een ontmoeting met Tagore. Van dit bezoek en zijn achtergronden 
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doet De Smet grondig (met 724 noten) verslag. Meer dan honderd foto’s, vele 
van Elisabeth zelf, vullen dit aan. De foto’s zijn helaas matig afgedrukt en on-
derschriften ontbreken of zijn te beknopt. In Nederlands-Indisch perspectief 
komt na lezing van dit boek meteen de vraag op waarom prinses Juliana (en 
prins Bernhard) voor 1940 niet een officieel bezoek aan de Indische archipel 
hebben gebracht – hoe dan ook was dat een kapitaal verzuim. 

Denise Frank, Cultuur onder vuur: Het Tropeninstituut in oor-
logstijd. Amsterdam: KIT Publishers, 2012, 128 pp. ISBN 
978.94.6022.194.1. Prijs € 25.

In Cultuur onder vuur worden de oorlogsjaren beschreven van het Koloniaal 
Instituut, nu het Koninklijk Instituut voor de Tropen/Tropenmuseum, dat in 
1923 werd geopend aan de Mauritskade in wat toen het grootste gebouw van 
Amsterdam was. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 wer-
den de 160 personeelsleden ingezet om de collectie op veilige plaatsen op 
te slaan. Het gebouw bleef voor oorlogsschade gespaard, maar het Instituut 
moest al spoedig de helft van zijn gebouw afstaan aan Duitse politietroepen, 
die met drie- tot vijfhonderd manschappen hun intrek namen.

Het Museum bleef open en het personeel zette zijn werk voort. In de 
eerst twee bezettingsjaren werden meer activiteiten georganiseerd dan 
ooit: tentoonstellingen, lezingen, cursussen, filmvertoningen, alle nog met 
Nederlands-Indië als onderwerp.

Een bijzonder succes waren de gamelan- en dansvoorstellingen die wer-
den verzorgd door Indonesiërs, voor wie de reis terug was geblokkeerd. 
Hun geldzorgen werden zo ietwat verlicht. De publieke aandacht voor deze 
activiteiten was enorm, zoals voor alle evenementen die deze grauwe oor-
logsjaren wat kleur gaven. Er kwamen meer dan honderdduizend bezoekers 
per jaar op de voorstellingen af. Na de Japanse bezetting van Indië in 1942 
werd de beleidsvrijheid van het Instituut sterk ingeperkt. Alle Indië-gerichte 
activiteiten werden verboden. Duitslands bondgenoot Japan beheerste nu 
de archipel; voor Nederland was voorgoed het doek gevallen. Het Museum 
bleef echter nog open tot september 1944. Daarna was het wachten op de 
geallieerde overwinning.

Bijna onder het oog van de Duitse politie werden in het gebouw verzetsac-
tiviteiten ontplooid en in zijn doolhof aan gangen en vertrekken onderduikers 
ondergebracht. Denise Frank heeft deze bewogen episode op voorbeeldige 
wijze onderzocht en doet zeer leesbaar verslag van haar bevindingen in een 
ruimschoots en fraai geïllustreerd boek.
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Ad van Liempt, Nederland valt aan: Op weg naar oorlog met Indonesië. 
Amsterdam: Balans, 2012, 303+8 pp. ISBN 978.94.600.3401.5. 
Prijs € 18,95.

In de moeizame dekolonisatie van Indonesië leek het Akkoord van Linggad-
jati in november 1946 een vreedzame overgang mogelijk te maken van de 
kolonie Nederlands-Indië naar een federale Indonesische republiek. Nadere 
Nederlandse voorwaarden, in Den Haag geformuleerd, en problemen aan de 
zijde van de Republik Indonesia met de uitvoering van het akkoord, dempten 
al spoedig het optimisme. Een militaire opmars van Nederland kwam steeds 
naderbij, waarbij de militaire top in Batavia, onder aanvoering van generaal 
Spoor, werd gesteund door een deel van de hoge ambtenarij daar. In Neder-
land was de confessionele kabinetsdeelnemer Katholieke Volkspartij (KVP), 
met premier Beel en fractieleider Romme en met een luidruchtig deel van de 
publieke opinie achter zich, voor militair ingrijpen. Voor coalitiepartner Partij 
van de Arbeid (PvdA) was een eventuele aanval nauwelijks te slikken. In Bata-
via was landvoogd Van Mook een machtige factor, die zich ten slotte niet meer 
verzette tegen ingrijpen. En ook Schermerhorn, voorzitter van de Commissie-
Generaal, de commissie die namens de regering in Batavia deelnam aan de 
onderhandelingen, legde zich uiteindelijk neer bij de aanval. Amerikaanse en 
Britse druk, in Den Haag en Batavia, kon dit niet voorkomen. 

Dit afglijden naar oorlog wordt door de journalist Van Liempt beschreven 
in een verslag van dag tot dag, soms van uur tot uur, voor de periode van 
mei tot 20 juli 1947, toen de aanval werd ingezet onder de eufemistische bena-
ming Politionele Actie. In vergelijking met de verwikkelingen in Den Haag en 
Batavia krijgen de interne verwikkelingen aan Indonesische zijde weinig aan-
dacht. Over rol en achtergrond van de Indonesische onderhandelaar Setiadjit 
zouden bijvoorbeeld interessante gegevens kunnen worden toegevoegd.

Van Liempt benut officiële documenten, persoonlijke archieven, dagboe-
ken en enkele interviews voor een verantwoord maar ook spannend verslag, 
waarin hij veel oog heeft voor het saillante, soms schokkende detail. Lichtelijk 
storend is Van Liempts commentaar, meestal negatief en soms neerbuigend, 
over de Nederlandse daden in Batavia en Den Haag – met de wisdom of hind-
sight is dat soms te gemakkelijk.

Nederland valt aan is de vernieuwde versie van het in 1994 verschenen Een 
mooi woord voor oorlog: Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesië-oor-
log. De tekst is grotendeels ongewijzigd. Een duidelijke verbetering vormt de 
toevoeging van een notenapparaat, waaruit bijvoorbeeld is af te lezen waar de 
ongepubliceerde dagboeken van Piet Sanders, secretaris van de Commissie-
Generaal, en Hans Hermans, secretaris van Beel, zijn aangehaald. Het wegla-
ten van 21 biografieën van ‘hoofdrolspelers’ is daartegenover jammer, zoals 
ook geldt voor het inkrimpen van het register.
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Hans E. Aitink, De Indiëlijn van de KLM herboren 1945-1950. Z.p.: 
Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten ‘De Vliegende 
Hollander’, 2011, 232 pp. ISBN 978.94.6108.222.0. Prijs € 35 (te 
bestellen via www.de-vliegende-hollander.com).

Filatelistische publicaties van gespecialiseerde verzamelaars van postzegels, 
poststempels en poststukken blijven meestal binnen de eigen kring van ver-
zamelaars. Dat is jammer, want deze producten van uitvoerig en diepgaand 
onderzoek hebben vaak een bredere reikwijdte: de poststukken illustreren ook 
een historisch verhaal. Een voorbeeldige illustratie hiervan is De Indiëlijn van 
de KLM herboren 1945-1950, van de bloeiende vereniging van aero-philatelisten 
‘De Vliegende Hollander’. Het boek documenteert tot in detail de wederwaar-
digheden van de KLM-lijn Amsterdam-Batavia, die op 10 november 1945 werd 
hervat, en geleidelijk steeg van een frequentie van een keer per week tot meer 
dan dagelijks. Van alle (!) vluchten tot 1949 (1036 heen, 1033 terug) zijn de 
kerngegevens vermeld. Bijna tweehonderd afbeeldingen van poststukken (in 
kleur) begeleiden het verhaal. Allerlei onvermoede details worden verschaft 
over bijvoorbeeld censuur en controle op deviezensmokkel – zelfs het opstu-
ren van ongebruikte postzegels was onder deze regels verboden.

Voor de KLM was de Indiëlijn een succes – een derde deel van de winst 
werd daar geboekt. De enorme hoeveelheden vervoerde post van en naar 
de Nederlandse militairen in Indië droegen daartoe bij. De Nederlandse 
militaire acties in juli 1947 en december 1948 hadden direct invloed op de 
luchtlijn. Landen als India en Pakistan sloten hun luchtruim en luchthavens 
voor de KLM – er werd met zes of zeven tussenlandingen gevlogen – die 
ingewikkelde en gevaarvolle omwegen, zoals via Mauritius, nodig maakten. 
Ook werd nog elf keer clandestien over India gevlogen. In 1949 verongeluk-
ten twee vliegtuigen met 78 doden tot gevolg. 

Het boek is vooral bedoeld als naslagwerk en dat leidt tot veel lijsten en 
opsommingen in dit mooi uitgegeven grootformaat boek.

Gerard Kramer, Schaakmat in Jakarta: Soeharto’s revanche op de 
Haagse politiek. Amsterdam: KIT Publishers, 2012, 400 pp. ISBN 
978.94.6022.176.7. Prijs € 19,50.

Gerard Kramer was van 1989 tot 1994 ‘tweede man’, plaatsvervangend am-
bassadeur, in Jakarta. De relatie Nederland-Indonesië was onder Soeharto’s 
bewind hersteld en leek goed. Nederland vervulde als voorzitter van de Inter-
Governmental Group on Indonesia (IGGI) al sinds 1967 een algemeen gewaar-
deerde rol als coördinator van de ontwikkelingshulp aan Indonesië. Er waren 
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echter fricties die geleidelijk meer pijn veroorzaakten. De relatie met het beleid 
van de ambitieuze minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk (1973-
1977) was evident. Pronk koppelde in zijn beleid, overigens gesteund door de 
Tweede Kamer, het verlenen van ontwikkelingshulp aan de naleving van de 
mensenrechten. Hij nam daarbij geen blad voor de mond – diplomatieke sub-
tiliteiten en beleefdheidsfrasen waarin ook de grote Nederlandse staf in Ja-
karta excelleerde moesten meermalen worden ingezet ter ‘verduidelijking’. Er 
waren hoe dan ook de nodige pijnpunten. De bezetting van Oost-Timor door 
Indonesië was daarvan de langdurigste en ernstigste. In 1975 had Indonesië de 
Portugese kolonie bezet en tot Indonesische provincie geproclameerd.

Internationaal bestond hiervoor onuitgesproken instemming, zoals bij de 
VS en Australië, maar het zelfbeschikkingsrecht werd in VN-lichamen en in 
de Europese Unie ‘formeel’ hooggehouden, met Portugal in een actieve rol 
hierbij. De Indonesische militaire bezetting die met veel geweld optrad tegen 
de Oost-Timorese onafhankelijkheidsbeweging maakte een geleidelijke en 
geruisloze regeling in Indonesisch voordeel steeds moeilijker. In novem-
ber 1991 kwam het tot een bloedbad in Dili, de hoofdstad van Oost-Timor, 
ook tot grote schrik en verlegenheid van de machthebbers in Jakarta. Aan 
Nederlandse zijde waren de direct betrokken bewindslieden opnieuw Pronk, 
die van 1989 tot 1998 weer minister van ontwikkelingssamenwerking was en 
die zijn beleid moest afstemmen met minister van buitenlandse zaken Hans 
van den Broek, in functie van 1982 tot 1993, die als matigende factor fungeer-
de. De internationale reacties op het bloedbad waren fel. Pronk, onder druk 
van een vrijwel eensgezinde Tweede Kamer, schortte vervolgens nieuwe 
hulpprojecten in Indonesië tot een bevredigende afdoening van het bloedbad 
in Dili. Indonesië voelde zich zwaar beledigd.

Het was niet het eerste soortgelijke incident. Nederland had vragen 
gesteld over de opstand in Atjeh, waar naar verluidt het leger met veel geweld 
was opgetreden. Tot grote Indonesische irritatie had Pronk gemeld dat hij bij 
zijn aanstaand overleg in Indonesië Atjeh wilde bezoeken. Eerder was er 
Nederlandse kritiek op de dwang waarmee het succesvolle Indonesische pro-
gramma tot geboorteregeling gepaard zou gaan – en waar ook met opschor-
ting van nieuwe programma’s werd geschermd. En Nederland bemoeide zich 
met de executies van Indonesische communisten en radicalen die betrokken 
waren bij de staatsgreep van 1965. Hoewel Pronk in al deze kwesties han-
delde met steun van de Tweede Kamer wekte zijn verwoording van de kri-
tiek en optreden daarbij buitengewone irritatie op aan Indonesische zijde, 
niet het minst bij president Soeharto, die met de voormalige kolonisator een 
haat-liefdeverhouding onderhield. In kleine kring, zonder het ministerie van 
buitenlandse zaken daarbij te betrekken, besloot Soeharto af te rekenen met 
de Nederlandse kritiek. Op 25 maart 1992 werden alle ontwikkelingshulp-
relaties met Nederland geschrapt – Indonesië wees principieel af dat hulp 
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werd gekoppeld aan voorwaarden op andere gebieden. Nederland kon ook 
vertrekken als voorzitter van de IGGI, die daarmee werd opgeheven. Het 
was een grote stap in de Nederlands-Indonesische relatie: aan de belangrijke 
Nederlandse positie, gebaseerd op een koloniaal verleden, werd een einde 
gemaakt. Het was ook een stap voor Indonesië naar een plaats als wereld-
macht, die zich geen voorwaarden liet stellen door andere landen, en zeker 
niet door de voormalige koloniale opperheer.

Gerard Kramer heeft op basis van zijn eigen aantekeningen en stukken 
van buitenlandse zaken deze ontwikkelingen beschreven. Het is een goed 
leesbaar verhaal, dat echter flink korter dan het nu is had kunnen worden 
verteld. Zonder grote onthullingen te doen verschaft het een spannend 
inzicht in de aparte wereld van de diplomatie, met haar eigen taal en gewoon-
ten. Heel interessant is ook zijn verslag van de contacten met Indonesische 
gesprekspartners en hun diverse opstelling. Er is formeel en vooral informeel 
veel uitgelegd en afgezwakt in de richting van de Indonesische collega’s. 
Maar Den Haag en de politiek namen de beslissingen. 

Kramer noemt de breuk een afgang voor de Nederlandse diplomatie die 
nooit voorzag dat zo’n optreden van Soeharto mogelijk was. Voor Nederland 
was het een politiek-psychologisch verlies, een echec dat eigenlijk zomaar 
werd geslikt, waarna de relatie, op andere leest, voorspoedig werd hersteld, 
aldus Kramer. Dat was wellicht in het juiste besef van het internationale 
gewicht van Indonesië en Nederland.

Het is ergerlijk en onvergefelijk dat het boek geen register bevat.

Liesbeth Dolk, Vindplaatsen: De Indische jaren van F. Springer. 
Amsterdam: Querido, 2012, 143 pp. ISBN 978.90.214.3322.6. Prijs 
€ 29,95.

Carel Jan Schneider (1932-2011) publiceerde als F. Springer. Zijn inspiratie 
vond hij voor een flink deel in zijn jeugdjaren in Indië. Een gelukkige jeugd 
in Batavia, Malang en Bandoeng werd afgebroken door de Japanse bezetting. 
Hij belandde in een interneringskamp, werd gescheiden van zijn moeder en 
ontkwam ternauwernood aan de dood. Na de Japanse overgave volgden woe-
lige maanden, met een opkomende Republik Indonesia die het Nederlandse 
koloniale gezag bestreed. Na drie maanden wachten in Kandy (Ceylon) werd 
het gezin in maart 1946 herenigd in Bangkok, waar Carels vader, die aan de 
Birmaspoorlijn had gewerkt, was gestrand. In augustus 1946 kon een nieuwe 
start worden gemaakt in Nederland.

Liesbeth Dolk reconstrueert in Vindplaatsen de jeugdjaren van Schneider 
– een voorproefje van de biografie die zij schrijft. Brieven en foto’s uit Indië 
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worden geplaatst naast citaten uit zijn werk. Zijn vele woonhuizen, school-
gebouwen, kamponderkomens en andere plekken worden afgebeeld, met 
daarnaast een foto van de huidige situatie – alles nauwgezet nagelopen door 
Liesbeth Dolk. Het is een fraai voorbeeld van de samenhang tussen feit en 
fictie in woord en beeld, in heden en verleden, en voor de liefhebbers van 
Springers werk een verhelderende toevoeging. Springer zegt het zelf: ‘Nostal-
gie geschraagd door nuchterheid vormt naar mijn idee een goed instrument 
om voltooid verleden en dynamisch heden op een zinnige manier met elkaar 
te verbinden’. De vele foto’s, vaak kiekjes, waren wellicht op een ander soort 
papier beter tot hun recht gekomen.

Reimar Schefold, Wees goed voor je ziel: Mijn jaren bij de 
Sakuddei. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2012, 358 pp. 
ISBN978.90.468.1018.7. Prijs € 29,95.

Reimar Schefold (1938), emeritus hoogleraar antropologie in Leiden, begon zijn 
wetenschappelijke loopbaan in zijn geboortestad Basel. Na zijn dissertatie over 
de kunst van de Sepik (1966) ‘zocht’ hij een plaats voor veldwerk onder een 
nog onberoerde tribale samenleving. Het was al bijna ‘te laat’, maar er werd 
toch nog een kandidaat gevonden: de bewoners van Siberut, het grootste van 
de Mentawai-eilanden voor de kust van West-Sumatra. De Indonesische over-
heid was een beschavingsoffensief gestart waarbij de sjamanistische cultuur 
moest worden vervangen door een erkende godsdienst – katholieke en protes-
tantse zendelingen en missionarissen vestigden zich. De traditionele gemeen-
schapshuizen maakten onder dwang plaats voor gezinshuizen, de lendendoek 
werd in de ban gedaan, tatoeages waren verboden en de sjamanen moesten 
hun activiteiten staken. Als reactie trokken stammen diep de onherbergzame 
jungle en hielden vast aan de eigen cultuur. Schefold kreeg toestemming tot 
onderzoek, ook om aan de Indonesische overheid inzicht te verschaffen in de 
onbekende cultuur van de Sakuddei. Begin 1967 vestigde hij zich in een dorp 
(uma), diep in de jungle, van 7 gezinnen en 31 personen. Met hem kwam zijn 
onderzoeksassistent Tengatiti die gedurende de twee jaar veldwerk de onont-
beerlijke schakel was naar kennis van het wereldbeeld van de Sakuddei. Het 
resultaat van zijn veldwerk werd neergelegd in hooggeprezen publicaties, met 
als belangrijkste Lia, das grosse Ritual auf den Mentawai-Inseln (1988).

Hoe dat veldwerk verliep wordt nu beschreven in Wees goed voor je ziel. 
Schefold baseert zich daarbij op zijn dagboeken, notities en bandopnamen van 
vertellingen en gesprekken. Hij heeft zich in zijn verslag enige redactionele 
vrijheid veroorloofd, waarvan het gebruik van dialoog de voornaamste is. Het 
resultaat is een fascinerend en spannend verhaal over de moeizame en letter-
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lijk uitputtende zoektocht naar de religieuze wereld van de Sakuddei. Daarin 
stonden de geesten en voorouders centraal, met sjamanen, de kerei, en hun 
rituelen die in een subtiel en ingewikkeld samenspel het evenwicht bestendi-
gen. Kern in het wereldbeeld is de ziel – elk levend wezen, maar ook elk voor-
werp heeft een ziel. De zorg voor de ziel is voor elk stamlid essentieel voor 
het eigen bestaan. Met grote rituele feesten wordt de ziel gunstig gestemd; 
‘kunstvoorwerpen’ worden aangeboden als ‘speelgoed voor de zielen’. 

Hiernaast heeft Schefold evenveel aandacht voor het eigen overleven in 
de onherbergzame jungle en de talloze misverstanden in de culturele ont-
moeting. En het onderzoek was ook vaak lastig. Schefold vroeg vaak naar de 
achtergrond van een handeling. ‘Dat dwong tot een ongemakkelijke manier 
van nadenken over dingen die normaliter onuitgesproken konden blijven en 
ook niet hoefden te worden besproken.’ In de laatste fase van zijn onderzoek 
wordt hij zelf met het kernritueel van de Sakuddei, de puliaijat, opgenomen 
in de stam en laat hij zich tatoeëren. 

Schefolds belangstelling voor de traditionele cultuur verschafte al tijdens 
zijn veldwerk moed aan de Sakuddei. De christelijke kerken zagen hun winst 
wegvloeien; de kerei durfden weer openlijk hun rituelen te volgen. Het naïeve 
vooruitgangsgeloof van overheid en kerken, aldus Schefold, was ouderwets 
en aanmatigend en miskende een cultuur ‘die geborgenheid bood en ieder-
een op gezette tijden uitdaagde om uitdrukking te geven aan zijn creatieve 
vermogens, veelvormiger en wellicht zinvoller dan vaak in de moderne maat-
schappij het geval was’. 

Schefold behoort tot de laatste antropologen die een nog onberoerde tri-
bale samenleving hebben kunnen beschrijven. Wees goed voor je ziel is daarom 
een zeer waardevolle aanvulling op Lia. En hoe is het nu met de Sakuddei? 
Die vraag rijst meteen na lezing. Een epiloog over zijn bezoek aan Siberut in 
2009 verschaft het antwoord. De eigen cultuur heeft zich beter gehandhaafd 
dan verwacht. Nieuwe verworvenheden zijn soepel deel gaan uitmaken van 
de cultuur, zowel in binnenland als aan de kust. De overheid toont respect 
voor de eigen cultuur, maar de dreiging voor het natuurlijk milieu en in het 
verlengde de traditionele leefwijze, is voortdurend aanwezig.

Lenny van Gessel, Een gevoelige snaar: Muziekbeoefening van Indo’s 
en Molukkers in Nederland. Utrecht: Kunstfactor, Sectorinstituut 
Amateurkunst, 2012, 36 pp. Prijs: gratis als PDF via www.kunst-
factor.nl

Dit rapport inventariseert in vogelvlucht de in de eigen traditie gewortelde 
muziekbeoefening van Indo’s en Molukkers. Voor de eerste groep worden zo 
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gamelan, in Javaanse en Surinaamse variant, krontjong en indorock beschre-
ven met sombere conclusies over de overlevingskans: er is geen jonge aanwas, 
het imago is stoffig, de opleiding ontoereikend. De Molukse tradities worden 
in huis, wijk en kerk nog hooggehouden, maar ontberen systematische onder-
steuning. Het rapport, dat vooral gebaseerd is op interviews, ziet in educatie 
en samenwerking de weg naar behoud.
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