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Voorwoord d 

Ditt proefschrift is het gevolg van verbazing. In 1994 las ik dat ruim honderd jaar geleden de 

bezoekerss van de wereldtentoonstelling in Amsterdam een groepje echte Javanen en Sumatranen 

kondenn bezichtigen, die in een omheind Indisch dorp hun dagelijkse bezigheden uitvoerden. Hoe 

komm je er op, vroeg ik mij licht geschokt af, en hoe uitzonderlijk was dit tafereel eigenlijk? Deze 

simpelee vragen vormen het startpunt van deze studie, en het ideale motief voor historisch 

onderzoek.. Mijn streven was het bijzondere én het normale van deze vertoning te bevatten, en te 

achterhalenn wat zij kan vertellen over een verleden Nederlands wereldbeeld. 

Eénn prikkel alleen is niet genoeg om een proefschrift te voltooien. Ik wil hier mijn dank 

uitsprekenn aan enkele van de personen en instellingen die hebben bijgedragen aan de 

totstandkomingg van dit werk. 

Omm te beginnen was het onderzoek voor deze studie niet mogelijk zonder de behulpzame 

medewerkerss van de instellingen die ik raadpleegde: in Nederland onder meer de bibliotheek en 

hett archief van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, het Algemeen 

Rijksarchieff  en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de universitaire bibliotheken van 

Amsterdamm en Leiden, het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde, het 

Rijksmuseumm van Volkenkunde en het Academisch Historisch Museum in Leiden, en Museum 

Nusantaraa in Delft. In Frankrijk de Archives Nationales in Parijs en Aix-en-Provence, de 

Bibüothèquee National, de Archives du Ministère des relations exterieures, de Bibliothèque 

Historiquee de la Vill e de Paris en het Musée de 1'Homme in Parijs. In Indonesië het Arsip 

Nasional,, de Perpustakaan Nasional en het Museum Nasional in Jakarta, de bibliotheek en het 

museumm van de Kraton Jogjakarta en de Istana Pakualam en het museum Sono Bodoyo in 

Jogyakarta,, de bibliotheek en het museum van de Kraton Hadiningrat en de bibliotheek en het 

archieff  van de Istana Mangkunegaran in Solo. Ik bedank ook alle informanten die mij in Jakarta 

enn op Bali een andere kijk op dit verhaal gaven, en zo de stof aandroegen voor de epiloog van 

dezee studie. De ASSR, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de 

stichtingg Wetenschappelijk Onderzoek voor de Tropen financierden mijn onderzoek in 

Indonesië. . 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan mijn promotoren: Peter van der Veer hield mij theoretisch 

wakker,, Henk Schulte Nordholt begeleidde mij óók in het historische deel - met 

bewonderenswaardigg geduld voor mijn détailisme. Hij voorzag al mijn teksten van kritisch 

commentaarr en wist mij met zijn oog voor de hoofdzaken menigmaal van op zich interessante 

zijpadenn af te halen. Zijn gevoel voor humor is daarbij van groot belang geweest. 



Inn de lange gesprekken met Piet de Rooy, de derde vaste meelezer van mijn teksten, zijn mijn 

gedachtenn over de kern van de zaak belangrijk aangescherpt. De antropologische sensatie en het 

probleemm van beschaving waren gulden handvaten. Hans Blom was de vierde trouwe meelezer en 

commentator,, die in fijne podoodkrabbels al mijn hoofdstukken van bruikbare kanttekeningen 

voorzag. . 

Inn de Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek vond ik een inspirerende 

werkbasiss en, vooral, leuke collega's. De steun van de medewerkers van het bureau heb ik daarbij 

zeerr gewaardeerd. Annelies Dijkstra, José Komen, Mirjam May, Teun Bijvoet, Hans Sonneveld 

enn Anneke Dammers stonden altijd klaar met raad en daad. Ingrid van den Broek van het bureau 

vann Godsdienst & Maatschappij dank ik om dezelfde reden. 

Onderr sociale wetenschappers te zijn — op de ASSR - was een leerzame ervaring. Als historicus 

diee eigenlijk dacht het verleden om het verleden te zullen begrijpen en die meer geïnteresseerd 

wass in het bijzondere dan het algemene voelde ik mij soms een vreemde eend in de bijt, maar dat 

iss nu juist het grote voordeel van een interdisciplinaire werkomgeving. Veel plezier en ideeën heb 

ikk ondeend aan de discussies in 'de antropologenclub' in haar wisselende gedaante, waar mijn 

eigenn en andermans werk-in-uitvoering ter tafel kwam. Ik geloof dat ik nu iets beter snap wat 

geschiedeniss en sociale wetenschappen aan elkaar kunnen hebben en hoop dat dit aan het 

eindproductt is af te lezen. 

Mijnn speciale dank gaat uit naar de leden van het klassiekers-leesclubje de V.O.C, een bijzonder 

verhaall  a part Talja Blokland, Matthijs van den Bos, Marcel Hoogenboom, Giselinde Kuipers, 

Jeroenn de Kloet, Reinhilde König, Peter van Olsthoorn, Margaret Sleeboom, Oskar Verkaaik, 

Sikkoo Vischer, Damian Zaitch. We zullen het nooit eens worden wie de klassiekers zijn en 

waaromm ze dat zijn, en dat maakt het zo leuk. 

Bijj  het schrijven van dit boek zijn mijn leermeesters van het historisch seminarium te 

Amsterdamm vaak als onzichtbaar lezerspubliek in mijn gedachten geweest. Plezier in geschiedenis 

enn de kneepjes van het vak zijn mij vooral bijgebracht door Herman Beliën. Zijn werkgroepen 

overr historisch besef en historiografie zijn een belangrijke motor geweest van déze geschiedenis. 

Behalvee de lezers van de antropologenclub hebben de volgende personen (delen van) mijn 

verhaall  gelezen en van zinvol commentaar voorzien: Martin Bossenbroek, Lizzy van Leeuwen, 

Patsyy Spyer, Martijn Eyckhoff, Margreet van Till , Sabien Onvlee, Giselinde Kuipers, Remco 

Raben,, Pauline van Roosmalen, Ferdinand de Jong, Reinhilde König, Martijn van Lieshout, 

Milenaa Veenis en Alban Wesly. Op mijn broer Siebe Bloembergen probeerde ik al mijn 

hoofdstukkenn uit; de inlevende gesprekken over enkele hoofdpersonen uit dit verhaal hielden me 

opp dreef. Lot Knoop heeft door haar goede taalgevoel niet alleen mijn gedachten over dit 

onderwerpp aangescherpt, maar ook bijna de gehele tekst van dit proefschrift grondig geredigeerd. 

Suzannee Kuik heeft ten slotte de pijnlijke taak om dezelfde tekst in te dikken voor de 

handelseditiee (te verschijnen bij uitgeverij Wereldbibliotheek, Amsterdam) aanzienlijk veel lichter 



enn leuker gemaakt. We hebben er niet alleen maar die 100 pagina's uit weten te halen. Margaret 

Sleeboomm dank ik voor de correctie van mijn Engelse samenvatting. 

Dee afbeeldingen in dit proefschrift zijn niet zomaar plaatjes bij de tekst, maar voorbeelden van 

zienswijzen.. Ik dank Peter en Alban Wesly voor hun zorg dat deze er nu zo goed uit zien: de 

scanss heb ik geheel aan hun te danken, voor de kopieën (van de tekeningen) draag ikzelf de 

verantwoordelijj  kheid. 

Tenn slotte dank ik Alban, mijn ouders, mijn broer en mijn vriend(inn)en voor hun 

onvoorwaardelijkee steun. Aan mijn ouders draag ik dit proefschrift op. 

Amsterdam,, juli 2001 
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INLEIDIN G G 

Dee ingenieur, de oriëntalist, de kampong en de machinegalerij 

"Al ss levende have denk ik mede te brengen 6 paarden van verschillende rassen en nog één span dat door 
eenn parükulier alhier ingezonden zal worden, verder 1 span karbouwen, 1 span sappis, eenige honden van 
verschillendee rassen eenige kalfen met haken en knobbels aan de staart, en verder eenigen vogels welken 
bijj  inlanders in tamme staat worden aangetroffen en een aantal inwoners waaronder personeel voor een 
kleinee gamelang met tandakmeiden, wajang-vertooners en topeng-verkopers, een vrouw die batikt en één 
diee weeft, een zeevarende om de prauwen in levensgrootte ook op het Y of anderwaarts uit te doen 
vertoonen,, en enige jongens tot oppassing der gedierten dus te samen een hele verzameling." 1 

Watt is levendiger dan een levend beeld? In 1882 verbleef de avontuurlijke civiel ingenieur, 

ontdekkingsreizigerr en paardenliefhebber Daniël Veth (1850-1885) in Nederlands-Indië, met een 

officiëlee regeringsopdracht: hij zou ter plaatse toezicht houden op het verzamelen, verpakken en 

verzendenn van etnografische voorwerpen, grondstoffen en koloniale waar naar de internationale 

kolonialee en uitvoerhandeltentoonstelling, die het jaar daarop in Amsterdam gehouden zou 

worden.. Vanuit Batavia schreef hij met trouwe regelmaat aan zijn vader. De gerenommeerde 

oriëntalistt PJ. Veth, die aan het einde van zijn leven als wetenschapper nationaal en 

internationaall  respect genoot, was verantwoordelijk voor de ordening en de catalogus van het 

belangrijkstee onderdeel van dit evenement: de Nederlandse koloniale afdeling. Voor deze 

tentoonstellingg vatte zijn zoon het idee op om te Amsterdam een Indische kampong te laten 

verrijzen,, als levende illustratie van de woonwereld en de zeden van de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indië.. Deze kampong zou bestaan uit een tiental typen bamboe en houten huizen 

vann de verschillende regio's van Nederlands-Indië, met echte Javanen en Sumatranen als 

bewoners.. Begin december berichtte Daniël zijn vader dat het aantal woningen kleiner was dan 

hijj  aanvankelijk gepland had, maar dat hij er toch nog wel acht bij elkaar zou weten te krijgen, 

"terwijll  ik dan zelf nog eenige uit medegebracht bamboe, atap, enz. kan laten opslaan."2 Over de 

invullingg ervan kon hij concreter zijn, zoals blijk t uit bovenstaand citaat. 

Dee internationale koloniale en uitvoerhandeltentoonstelling was de eerste en enige 

wereldtentoonstellingg die ooit in Nederland gehouden is. Niet toevallig was zij ook de eerste die 

aann het thema van de koloniën was gewijd: op dit gebied gooide Nederland hoge ogen. Het 

kolonialee feest te Amsterdam vond plaats in een tijdperk waarin de Europese koloniale expansie 

inn overzeese gebiedsdelen een hoge vlucht nam. Deskundigen in Frankrijk, Groot-Brittannië en 

Belgiëë zagen het Nederlandse koloniale bestel op Java als een geslaagd voorbeeld van effectieve 

overheersing.33 Door een koloniale wereldtentoonstelling te organiseren kon het kleine 

Nederland,, als machdiebber van een groot en oud koloniaal rijk, zich een plaats verschaffen 

tussenn de moderne, geïndustrialiseerde naties van Europa. 

Inn 1883 stonden koloniën weliswaar voor het eerst centraal op een wereldtentoonstelling, maar 

zee waren present vanaf de eerste great exhibition of the works of industry of all nations in Londen in 

1 1 



1851,, in de vorm van exotische handelswaar en pronkjuwelen, en als evolutionaire lessen over de 

beschaving.. In dit kader kreeg ook het plan van Daniël Veth gestalte. Ogenschijnlijk vredig en 

simpel,, en heel klein naast het imposante paleis voor de Nederlandse koloniale afdeling, 

trotseerdee de kampong met zijn inwoners - waaronder heuse Javanen, Sundanezen en 

Sumatranenn - de aanblik van de honderdduizenden nieuwsgierige bezoekers, die in de zomer van 

18833 naar de Amsterdamse tentoonstelling trokken. Nog nooit eerder had dit publiek een totaal 

anderee beschaving op zo levendige wijze aanschouwd.[Afheelding 1] In de moderne 

machinegalerij,, even verder op het terrein, draaide met veel stampij de pers van stoomdrukkenj 

DeDe Brakke Grond dagelijks duizenden exemplaren van de Tentoonstellingscourant* Het grote contrast 

tussenn deze twee vertoningen moet de bezoekers een scherp gevoel hebben gegeven van de 

gelijktijdigheidd van het ongelijktijdige. 

Mett zijn levende kampong wilde Daniël Veth aan het Amsterdamse tentoonstellingspubliek een 

zoo direct mogelijke toegang geven tot een 'antropologische sensatie': het idee contact te hebben 

mett een andere cultuur of beschaving, via een tastbaar en levend voorwerp daaruit afkomstig.5 

Volgenss heersende etnografische denkbeelden zou de bezoeker hierdoor niet alleen een indruk 

krijgenn van de diversiteit van beschavingen. Het maakte ook de afstand voelbaar van de inheemse 

beschavingg in Nederlands-Indië tot de eigen, moderne beschaving - en dus van de hiërarchie. In 

eenn tijd waarin het evolutionaire perspectief het Europese wereldbeeld ging bepalen, en gemeten 

werdd naar de maatstaven van de eigen (vooral materiële) vooruitgang, was een volk zonder stenen 

huizenn en fabrieken bij voorbaat primitief (of achter).6 Veelbetekenend was dat de kampong 

daarbijj  ook nog nadrukkelijk poseerde als een onderdeel van Nederlands-Inóië, een bestuurlijk en 

geografischh geheel, dat een vanzelfsprekende eenheid met Nederland vormde. Nederland had dus 

ookk nog een directe relatie met deze beschaving. De Amsterdamse tentoonstelling duidde op de 

behoeftee om dit koloniale beeld bekend te maken bij een groter (internationaal publiek. Maar 

waaropp was deze behoefte gebaseerd? En wat zegt deze vertoning over Nederland? In hoeverre 

'vormde'' zij een houding bij het publiek ten aanzien van de overzeese koloniale wereld? 

1.. Koloniale vertoningen en nationale verbeelding 

Inn dit boek staan de koloniale tentoonstellingen centraal, waarmee Nederland zichzelf profileerde 

opp de wereldtentoonstellingen in de periode 1880-1931. Deze koloniale vertoningen vormen een 

middell  om de relatie te belichten tussen het Nederlandse imperialisme, koloniale beeldvorming 

enn de ontwikkeling van het Nederlandse nationale bewustzijn in dit tijdvak. 

Naa de grote koloniale uitdragerij van 1883 dienden zich in Nederland geen (internationale 

evenementenn meer aan van vergelijkbare allure. Wel maakte Nederland vanaf dat jaar steeds meer 

sierr met zijn koloniale afdelingen op buitenlandse wereldtentoonstellingen. Gaandeweg vormden 

zee misschien wel het belangrijkste onderdeel van de Nederlandse vertegenwoordiging. Welk 
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11 Het Atjehse huis en het Ambonese huis, en enkele inwoners in de kampong op de 'internationale 
kolonialee en uitvoerhandeltentoonstelling', Amsterdam 1883 





inzichtt gaven deze vertoningen in de koloniale wereld van Nederlands-Indië en wat had dit te 

betekenenn voor het Nederlandse zelfbeeld? In hoeverre waren zij een toonbeeld van de koloniale 

verhouding?verhouding? Welk effect hadden ze? Hoe en in hoeverre betrokken ze het Nederlandse publiek 

bijj  de Nederlandse koloniale onderneming? En wat hield dat in? Anders geformuleerd: waarover 

gingenn deze vertoningen eigenlijk: over Nederiands-Indië, over de koloniale verhouding of over 

Nederland?? Om deze vragen te beantwoorden is gekeken naar organisatie en ideeën, opbouw en 

aangezicht,, en receptie van de Nederlandse koloniale afdelingen in Nederlandse dag- en 

weekbladen,, en geïllustreerde tijdschriften. 

Inspirerendd voor de centrale problematiek van deze studie was het invloedrijke werk Imagined 

communitiescommunities van de Amerikaanse politicoloog Benedict Anderson. In de laatste herziene editie van 

dezee studie over ontstaan en vormen van nationalisme legt Anderson een verband tussen, wat hij 

noemt,, musealisering en koloniale staatsvorming - een verband waarop de antropoloog Bernard 

Cohnn overigens al eerder heeft gewezen.7 Het museum, de landkaart en de volkstelling waren 

volgenss Anderson de drie instrumenten bij uitstek waarmee de koloniale staat in de negentiende 

eeuww de contouren vastlegde van haar domein en de geografie van het overheerste land, van de 

aardd vann de bevolking die zij bestuurde, en van de legitimiteit en voorgeschiedenis van haar 

gezag.. Gezamenlijk maakten deze instellingen de koloniale wereld niet alleen concreet en 

overzichtelijk,, maar dankzij de moderne druktechnieken en de pers ook reproduceerbaar en 

voorstelbaarr voor een groter publiek. Hierdoor kon ook het publiek in het moederland 

vertrouwdd raken met het idee en de zin van koloniale overheersing. 

Dee gedachtenstappen die Anderson zet naar een gemeenschappelijke koloniale verbeelding 

lijkenn plausibel en van toepassing op dit onderzoek. Waren de wereldtentoonstellingen in deze 

periodee op zichzelf al grote publiekstrekkers, ze kregen zoveel aandacht van de (internationale 

enn regionale pers, dat je ze niet eens hoefde te bezoeken om te weten wat er gaande was. 

Nederlandd blonk uit met zijn koloniale afdelingen. Deze kunnen dus de koloniale verbeelding 

hebbenn verspreid onder de Nederlandse bevolking, oftewel de koloniën onderdeel hebben 

gemaaktt van de Nederlandse imagined community. Anderzijds toont Anderson slechts de werking 

vann het mechanisme; dit alleen is niet bevredigend als men ook wil weten wat de koloniale 

verbeeldingg precies inhield, en hoe het publiek in Nederland over de kolonie of de koloniale 

verhoudingg dacht In hoeverre kunnen de koloniale tentoonstellingen antwoord geven op deze 

vragen?? Wat waren de motieven en vraagstukken die ten grondslag lagen aan het daar getoonde 

kolonialee beeld? en hoe werd op deze vertoningen in Nederland gereageerd? 

KoloniaalKoloniaal beeld en yelfbeeld: het probleem van beschaving 

Bijj  onderzoek naar de aard en betekenis van koloniale beeldvorming kan men tegenwoordig bijna 

niett meer heen om het werk van de Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Said. In zijn 

invloedrijkee studies Orientalism (1978) en Culture and imperialism (1993) verdedigt Said het idee dat 
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zowell  de westerse wetenschappelijke en politieke bestudering van het Oosten als de literatuur en 

kunstt in de negentiende eeuw waren ingebed in de mentaliteit van het imperialisme. Vanuit de 

ongelijkee machtsverhouding tussen het Westen en het Oosten vormde (en vormt) het Westen 

eenn beeld van het Oosten dat altijd negatief (als 'de zwakkere, hulpeloze' en 'moreel lagere*) 

contrasteertt met het westerse eigenbeeld. Dit zogenaamde oriëntaalse systeem houdt zichzelf in 

stand,, en daarmee de ongelijke machtsverhouding. Said inspireerde veel onderzoekers van (de 

geschiedeniss van) niet-westerse culturen tot een kritischer houding ten aanzien van de aard en 

betekeniss van de door hun gebruikte bronnen en werkwijzen. De verschijning van zijn boeken 

deedd en doet echter ook veel kritische stof opwaaien.8 

Eenn belangrijk probleem van Saids onderzoek dat naar voren is gebracht is zijn ahistorische 

werkwijze.99 Doordat Said zijn hegemoniale perspectief tot alles overheersend kader maakt, 

resulteertt zijn speurtocht naar stereotypen van de oosterse 'ander' in een nogal star stereotype 

vann westerse beeldvorming. Zijn theorie is om tenminste twee samenhangende redenen 

problematischh voor historisch onderzoek. Ten eerste laat Said geen ruimte voor veranderingen en 

nuancess in beelden van de ander, die nu eenmaal plaats-, tijd-, en persoonsgebonden zijn. Dit 

terwijll  hij wel gebruik maakt van (veelzijdig) bronnenmateriaal dat zich uitstrekt over een ruime 

tijdspanne.. Ten tweede leidt hij daardoor de onderzoeker (en lezer) af van de verschillende 

historischee motieven en contexten waarin koloniale beeldvorming ook zijn wortels had. Soms 

lijk tt Said zelf te weinig rekening te houden met het feit dat uitspraken (of opvallend stilzwijgen) 

overr de gekoloniseerde ander in de door hem bestudeerde bronnen niet altijd bedoeld zijn als 

informatiee over die ander. Daardoor plaatst hij die ook te gemakkelijk in zijn hegemoniale 

denkkader.. Westerse weergaven van gekoloniseerde werelden zijn echter niet alleen interessant 

omdatt ze duiden op een bestaande machtsverhouding maar vooral om wat ze vertellen over 

heersendee opvattingen en onzekerheden in de eigen westerse samenleving.10 Achter de 

ogenschijnlijkk simpele beelden van 'de ander' in de negentiende eeuw gingen prangende vragen 

schuill  omtrent de aard en oorsprong van de mens, over de verhoudingen en grenzen tussen de 

verschillendee volkeren, rassen11 en standen, en, daarmee samenhangend, over de juiste ordening 

vann de menselijke samenleving.12 Natuurwetenschappers, taal- en oudheidkundigen, 

antropologenn en etnografen deden hier serieuze onderzoeken naar en debatteerden uitgebreid 

overr deze kwesties in hun genootschappen; ze bereikten vandaar ook het politieke en culturele 

domein. . 

Medee om de ideeën van Said te toetsen, richt deze studie zich in het bijzonder op de secties 

overr de cultuur of beschaving van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië op de 

Nederlandsee koloniale afdelingen in de loop van de tijd. Deze secties waren de paradepaardjes én 

succesnummerss van de Nederlandse vertegenwoordigingen op de wereldtentoonstellingen in de 

periodee van studie. Als zodanig vormen ze een belangrijke clou voor de problematiek die hier 

centraall  staat.13 Deze vertoningen stonden steevast temidden van de koloniale handelsproducten 
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enerzijdss en de modellen van spoorwegen, bruggen, scholen en ziekenhuizen anderzijds; 

respectievelijkk de economische en politieke legitimering van de Nederlandse koloniale 

onderneming.. Hoe verhielden de beelden van de inheemse cultuur zich tot de economische en 

bestuurlijkee aspecten van de Nederlandse koloniale onderneming, en tot het Nederlandse 

zelfbeeld?? In hoeverre traden hierin door de tijd heen wijzigingen op? En hingen die samen met 

ontwikkelingenn in de koloniale verhouding? 

Wee hebben gezien dat de kampong achter het Rijksmuseum aan het Amsterdamse publiek in 

18833 vooral duidelijk maakte hoe groot de afstand was tussen deze 'primitieve' en 'exotische' 

wereldd van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, en de eigen 'moderne' beschaving. Met 

zijnn besluit om de inheemse cultuur zo als 'typisch' te verbeelden, ging Daniël Veth uit van zijn 

eigentijdsee westerse wereldbeeld, waarmee de kampong als uiting van 'de andere beschaving' een 

primitieff  contrast moest vormen. Daarmee versimpelde hij bestaande etnografische vraagstukken 

omtrentt de aard van de menselijke beschaving(en) om ze toegankelijk te maken voor het grote 

publiek.. Tegelijkertijd wilde Daniël Veth een beeld geven van het leven en wonen van de 

bevolkingg van Nederlands-Indië in de verschillende regio's. Deze staatkundige verbeelding zou in 

dee twintigste eeuw navolging krijgen van de nazaten van de koloniale staat in het Indonesische 

themaparkk Taman Mini te Jakarta.14 In de typeringen van de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indiëë op de wereldtentoonstellingen na 1883 lijken zich veranderingen voor te doen. 

Dee kampong van Daniël Veth kreeg nog wel een uiterst populaire kopie in Ie village Javanais op de 

wereldtentoonstellingg in Parijs in 1889. Maar op de exhibition du siècle in Parijs in 1900 verscheen 

Nederlandd met een reproductie van de Hindoe-Javaanse tempel Candi Sari, om de aandacht te 

vragenn voor de hoogstaande beschaving van het oude boeddhistische en hindoeïstische Java. Op 

dee wereldtentoonstelling te Brussel in 1910 stond de inheemse kunstnijverheid centraal; en de 

Balinesee bouwkunst en dansen op de Exposition Coloniale internationale te Parijs in 1931, als aspect 

vann de nog levende hindoeïstische en kunstzinnige beschaving op Bali. Het beeld van de 

inheemsee cultuur veranderde dus, kort gezegd van primitief naar beschaafd en kunstzinnig. In 

dezee studie gaat het erom deze verandering in kaart te brengen, en de betekenis ervan, in het licht 

vann de koloniale verhouding en het Nederlandse zelfbeeld. 

Achterr de inheemse cultuurbeelden en de receptie daarvan in Nederland schuilde een complex 

vann vraagstukken over de mens en de juiste ordening van de maatschappij. Hierin zijn drie 

hoofdlijnenn te onderscheiden. Ten eerste de veranderende denkbeelden in Europa over de 

menselijkee beschaving. Wat vertelden de waargenomen verschillen tussen bevolkingsgroepen in 

dee wereld over de aard en oorsprong van de mens en de (eigen) Europese beschaving? Ten 

tweedee de verhouding van het koloniale bestuur tot de cultuur of beschaving van de inheemse 

bevolkingg van Nederlands-Indië. Was het voor het koloniaal bestuur beter om deze te 

veranderenn of te behouden? Was ontwikkeling van de inheemse bevolking tot het niveau en de 

vormm van de eigen beschaving mogelijk, dan wel wenselijk? In politieke termen: moest 
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'assimilatie'' dan wel 'associatie' het leidend beginsel zijn in de uitvoering van het koloniale 

gezag?155 Uiteraard hing dit vraagstuk nauw samen met denkbeelden over de toestand van de 

eigenn westerse cultuur. Di t brengt ons op de derde lijn, tevens een leidraad van deze studie: de 

samenhangg tussen koloniaal beeld en zelfbeeld. Het beeld van de inheemse cultuur, en de manier 

waaropp deze gerecipieerd werd in Nederland, reflecteert de wijze waarop beeldvormer en 

beschouwerr de eigen Nederlandse samenleving ervoeren. Deze drievoudige problematiek duid ik 

aann als l iet probleem van beschaving'.16 Di t vormt het centrale thema van deze studie. Hiermee 

zijnn de ideële grenzen aangegeven waarbinnen de Nederlandse koloniale verbeelding op de 

wereldtentoonstellingenn tot stand kwam. 

HetHet monsterverbond: verschillende belangen, meerdere betekenissen 

Vanwegee hun hoge kosten vergde de deelname aan de wereldtentoonstellingen, en daarbinnen de 

kolonialee vertegenwoordiging de vereende krachten van de Nederlandse regering en particulieren. 

Daarnaastt was de samenwerking tussen tentoonstellingsorganisatoren in Nederland en in 

Nederlands-Indiëë van invloed op de invulling van het beeld van de koloniale wereld. Moest de 

steunn van de regering in Nederland telkens bedongen worden, de Nederlandse koloniale 

afdelingenn brachten in Nederland en Nederlands-Indië iedere keer weer een gezaghebbende 

groepp mannen (later ook enkele vrouwen) op de been, vertegenwoordigers van Nederlands 

politieke,, financieel-economische en culturele elite en later ook van de inheemse elite van Java en 

Bali.. Voor de meesten van hen was Nederlands-Indië, of het Nederlandse koloniale bezit, een 

vanzelfsprekendd 'goed' dat grotere bekendheid verdiende. Allen stelden belang in de koloniën, zij 

hett om verschillende redenen. Zij maakten hun expertise op het gebied van koloniale handel, 

bestuur,, wetenschappen en kunsten dienstbaar aan deze koloniale vertoningen. Hun gezamenlijk 

prestigee verhoogde het gewicht van de geboden tentoonstellingslessen. Daarom kunnen de 

kolonialee vertoningen inzicht geven in omvang, aard en achtergronden van de steun die in 

Nederlandd op verschillende momenten bestaan heeft voor koloniale overheersing en imperiaal 

machtsvertoon. . 

Ikk ben mij ervan bewust dat ik in mijn benadering het Nederlandse perspectief in het koloniale 

verhaall  op de voorgrond plaats. Dit hangt samen met het onderwerp. Het initiatief en de 

eindbeslissingenn over invulling en vorm van de Nederlandse koloniale afdelingen op de 

wereldtentoonstellingenn lagen vrijwel geheel in Nederland. Uiteindelijk vertellen de koloniale 

vertoningenn vooral iets over Nederland, of over het Nederlandse zelfbeeld. Toch zou een 

eenzijdigg verhaal ontstaan als het alleen maar daarover zou gaan. Veel van het materiaal voor de 

kolonialee vertegenwoordigingen werd tenslotte verzameld in Nederlands-Indië. Daartoe vormde 

zichh ter plaatse een tentoonstelüngscomité dat, net als het Nederlandse, officieel door de regering 

benoemdd werd en hoofdzakelijk bestond uit de Nederlandse koloniale politieke, financieel-

economischee en culturele elite. Deze Indische organisatie bleef ondergeschikt aan de 
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Nederlandse,, maat de onderlinge verhouding veranderde in de loop der tijd. Als leverancier van 

tentoonstellingsmateriaall  werd ook de inheemse bevolking van Nededands-Indië bij de koloniale 

vertoningenn betrokken: 20 niet actief, dan wel passief, en soms zelfs als het eigenlijke 

expositiemateriaal,, zoals de Javanen en Sumatranen die Daniël Veth naar Nederland liet 

verschepen.. Een aantal inheemse vorsten, zoals de 'zelfbestuurders' van Solo en Jogyakarta, zond 

bijj  iedere vertegenwoordiging trouw zijn eigen eretekens en pronkstukken in, nauwkeurig van 

toelichtingg voorzien. Voor de organisatie van de koloniale afdelingen in Brussel (1910) en Parijs 

(1931)) kregen voor het eerst ook enkele westers geschoolde leden van de inheemse elite zitting in 

hett Indische comité. 

Aangenomenn mag worden dat de Nederlands-Indische en de inheemse medewerkers hun eigen 

motievenn en bedoelingen hadden met hun bijdrage aan de Nederlandse koloniale afdelingen. 

Dezee zullen niet altijd overeen zijn gekomen met de bedoelingen van de Nederlandse initiators.17 

Daaromm waren het ook vertoningen: het koloniale tentoonstellen vereiste een bijzondere vorm 

vann samenwerking in concurrentie - zeker bij tentoonstellingen op wereldniveau - tussen het 

Nederlandsee en het Nederlands-Indische comité, en tussen kolonisator (als initiator, als bedenker, 

enn als geldschieter) en gekoloniseerde (als object, als aandrager van ideeën en materiaal, en later 

ookk als medewerker). Over dit monsterverbond, dat aan elkaar hing van wederzijdse wanbeelden 

enn misverstanden, handelt deze studie ook 

Omm de soms tegenstrijdige vraagstukken achter de Nederlandse koloniale vertoningen te vatten, 

moetenn we rekening houden met hun historische contexten.18 Ten eerste waren de koloniale 

vertoningenn verweven met de geschiedenis en motieven van de wereldtentoonstellingen in het 

gekozenn tijdvak, en dus met de ambivalente thematiek van het vooruitgangsgeloof.19 In dat kader 

iss ook het veranderend mens- en maatschappijbeeld van invloed geweest op de plaats- en 

vormgevingg van de inheemse cultuur op de Nederlandse koloniale afdelingen. Bovendien waren 

dezee vertoningen ingebed in de Nederlandse koloniale expansie en de vorming van de koloniale 

staat.. Samenhangend met al deze factoren is de ontwikkeling van nationalisme en natiebesef een 

laatstee factor van betekenis voor de koloniale verbeelding van Nederland op de 

wereldtentoonstellingenn (alsook van die van de concurrerende naties). Internationale 

succesvertoningenn konden immers een middel zijn om de eigen grootheid te bevestigen door het 

kolonialee imperium. 
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2.. De wereldtentoonstellingen: de vooruitgang en de koloniën binnen handbereik 

"Hett zijn inderdaad ernstige internationale wedstrijden geweest, van verstrekkende betekenis. Dat zij 
nietteminn óók in hoogen mate den aard van vermakelijkheden hebben gehad [...] dit kan alleen een 
onmenschkundigg misantroop ergeren en verbazen."20 

Dee koloniën vormden een belangrijk, vast onderdeel op de wereldtentoonstellingen. Op zichzelf 

wass hun representatie in Europa door middel van objecten niet nieuw. Het verzamelen en 

tentoonstellenn van voorwerpen uit overzeese gebieden in het westen gaat terug tot de rariteiten-

kabinettenn uit de zeventiende eeuw. Het waren de curiosa van privécollecties, ter meerdere glorie 

vann de eigenaar. Sinds die tijd vonden twee belangrijke veranderingen plaats in de beschouwing 

enn tentoonstelling van deze curiositeiten. Ten eerste gingen voorwerpen uit de 'andere' wereld in 

dee loop van de achttiende eeuw in het westen steeds meer gelden als bronnen van informatie 

overr die wereld, of zelfs als vervanging van die wereld.21 Ten tweede maakten de volkenkundige 

museaa die in de negentiende eeuw ontstonden de verzamelingen openbaar voor een steeds groter 

publiek.. Deze musea dienden ook de wetenschappelijke studie van de mens. De 

wereldtentoonstellingenn gingen een stap verder: met behulp van wetenschap en vermaak 

brachtenn zij de hele wereld én het geloof in de vooruitgang van de mensheid binnen handbereik 

vann de massa. 

Inn de jaren 1880 hadden wereldtentoonstellingen wereldwijd faam als uiterst serieuze, 

internationalee wedstrijden in de vooruitgang. Maar ze waren ook verdacht. Drie jaar na de 

Amsterdamsee koloniale wereldtentoonstelling brachten de directeur van het Koloniaal Museum 

tee Haarlem F.W. van Eeden en L. Serrurier, directeur van het Rijks Etnografisch Museum te 

Leidenn onafhankelijk van elkaar een bezoek aan de 'Colonial and Indian exhibition' in Londen. In 

hunn verslagen lieten zij zich laatdunkend uit over tentoonstellingen in het algemeen: "I k heb er te 

veell  gezien; en overdaad schaadt", verzuchtte Van Eeden. Als een echo klonk het beklag van 

Serrurierr over "onzen tijd van tentoonstellingen, met hare steeds zich herhalende uitstallingen 

vann verbeterde en telkens weer verbeterde producten der nijverheid, met haar onrustig geraas van 

machinerïënn van allerlei aard [...]." Deze mismoedige bedenkingen moeten begrepen worden 

tegenn de achtergrond van een discussie over het nut van nationale en internationale 

tentoonstellingen,, die in Nededand (en elders) klonk.22 Ze geven tegelijkertijd aan hoezeer deze 

evenementenn het tijdsbeeld beheersten. Daarnaast hebben de uitspraken van Van Eeden en 

Serrurierr een zweem van hypocrisie. Hun vooroordelen ten spijt konden zij de verleiding van een 

bezoekk aan de wereldtentoonstelling niet weerstaan. Daarvoor waren deze tentoonstellingen 

destijdss te belangrijk voor respectabele museumdirecteuren.23 Door hun ongekende combinatie 

vann hypermoderne lessen en vermaak waren ze zonder twijfel bijzonder indrukwekkend en 

leerzaam. . 

Dee geschiedenis van wereldtentoonstellingen begint officieel met de Great exhibition of the works of 

industryindustry of all nations, gehouden in Londen van 1 mei tot 1 oktober 1851. Op zichzelf was deze 
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gebeurteniss een schaalvergroting van de nationale nijverheids tentoonstellingen die sinds het einde 

vann de achttiende eeuw georganiseerd werden, onder meer in Engeland, Frankrijk en Nederland. 

Dee Great exhibition was echter in alles groter, moderner en prestigieuzer. Ze werd gehouden in het 

gigantische,, speciaal geconstrueerde Crystal Palace van de nieuwste bouwmaterialen, glas en staal. 

Hett paleis had een oppervlakte van 75.000 m2, een inhoud van 1 miljoen kubieke meter, en bood 

ruimtee aan 20.495 exposanten.[Afbeelding 2] Engeland nodigde hier al de vooroplopende 

geïndustrialiseerdee landen uit om, op de helft van de beschikbare ruimte, hun vermogen te tonen 

opp het gebied van techniek, de nijverheid en de kunsten. Gedurende het halfjaar dat zij 

opengesteldd was, bezochten meer dan 6 miljoen mensen de Great exhibition. Vele landen hadden 

ditt imponerende Engelse voorbeeld al nagevolgd, voor Amsterdam in 1883 aan de beurt was. De 

wereldtentoonstellingenwereldtentoonstellingen werden steeds groter en steeds kostbaarder, want de voorgangers 

moestenn overtroffen worden. Het aantal bezoekers, graadmeter van succes, groeide ook. 

Voorr de wereldtentoonstellingen uit het bestudeerde tijdvak zijn globaal vier hoofdmotieven te 

onderscheiden.. Ten eerste draaide het altijd om de uitbreiding van handelscontacten en de 

zoektochtt naar markten, zowel voor de landelijke organisatoren als voor particuliere inzenders. 

Sindss de Great exhibition gold, ten tweede, ook vrede en de verbroedering der volkeren als vast 

motieff  om internationale deelname te bevorderen. Mochten de moderne wapenafdelingen een 

tastbaarr ironisch bewijs leveren van de bestaande internationale wedijver, daartegenover stonden 

dee internationale conferenties als vaste begeleiders van de wereldtentoonstellingen. Deze waren 

gewijdd aan de meest uiteenlopende sociale, politieke, culturele en wetenschappelijke vraagstukken 

vann de tijd. Ze legitimeerden niet alleen de lessen van de wereldtentoonstellingen, maar 

functioneerdenn ook als informele vormen van 'civiele diplomatie'.24 Ten derde dienden de 

wereldtentoonstellingenn de vooruitgang en de beschaving die zij zelf propageerden. De 

technischee en politiek-culturele lessen waren niet in de laatste plaats bedoeld voor de 

onderrichtingg en opvoeding van *het volk'. De wereldtentoonstellingen waren niet alleen een 

verzamelplaatss van kennis, maar ook een manier om deze over te dragen aan een zo groot 

mogelijkk publiek. Ten vierde waren wereldtentoonstellingen een stimulans voor nationalisme dan 

well  nationaal besef. Het waren pronkvertoningen. Door hun shows van nationaal historische 

successen,, kunststijlen, of politieke, wetenschappelijke, en kunstzinnige helden, konden ze het 

nationalee publiek betrekken bij beelden en ideeën van de natie. Ter gelegenheid van 

wereldtentoonstellingenn vormden zich bovendien landelijke netwerken van instanties, commissies 

enn personen om inzendingen te verzamelen voor de nationale vertegenwoordiging. Deze 

bevorderdenn op hun beurt de betrokkenheid bij een nationale vertegenwoordiging, en dus het 

nationalee besef. 

Doorr hun opvoedkundige lading pasten wereldtentoonstellingen in een geheel van culturele 

activiteitenn zoals lezingen, leesgroepen, toneelstukken en tentoonstellingen, in de loop van de 

negentiendee eeuw ondernomen door de Europese stedelijke elite ter opvoeding van de lagere 
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klassenn of standen. In sociaal-wetenschappelijke en historische studies wordt deze beweging wel 

aangeduidd als het "burgerlijk beschavingsoffensief' of deforces of organised virtue75, ofwel de 

gemeenschappelijkee inspanningen van een voorheen uitverkoren groep om in het reine te komen 

mett de zich emanciperende lagere klassen, en met het ontstaan van de moderne 

massasamenleving.. Uiteraard gaat het om een meerduidig fenomeen, waarin personen van 

verschillendee politieke, religieuze en sociale signatuur, met uiteenlopende motieven in onderlinge 

concurrentiee samenwerkten. In dit kader pasten bijvoorbeeld de arbeidersdelegaties uit 

verschillendee landen, een vast bestanddeel van het wereldtentoonstellingspubliek. Zij werden op 

kostenn van fabrieksdirecteuren en andere aanzienlijke ingezetenen ter lering naar de 

wereldtentoonstellingenn gezonden. 

Tegenwoordigg zijn wereldtentoonstellingen in aanzien en betekenis verdrongen door de nieuwe 

vormenn van media (te beginnen bij de televisie) en andere vormen van internationale competitie 

zoalss de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen voetbal. Niettemin zijn ze een 

geliefdd onderwerp van historische, culturele en sociaal-wetenschappelijke studie.26 Dat is niet 

onbegrijpelijk:: wereldtentoonstellingen waren de nieuwe media van de negentiende eeuw. Ze 

riepenn hooggespannen verwachtingen op, net zoals de elektronische snelweg en het internet dat 

dedenn aan het einde van de twintigste eeuw. Als zeer moderne en opzienbarende gebeurtenissen 

trokkenn zij voor het eerst in de geschiedenis een massaal gemengd publiek. Omdat de nationale 

politieke,, economische en culturele elite betrokken was bij de opzet van wereldtentoonstellingen 

(off  bij de organisatie van een deelname), straalden deze gezag uit. En dankzij een gewaagde 

combinatiee van lering en vermaak maakten ze een onuitwisbare indruk. De materiële en culturele 

erfeniss van de wereldtentoonstellingen is nog steeds te zien in de architectuur en 

stedebouwkundigee structuur van de steden waar zij gehouden werden. In zeer veel opzichten zijn 

dee vroegere wereldtentoonstellingen daarom een interessant historisch en cultuur-historisch 

verschijnsel:: ze geven momentopnamen van de cultuur en politiek van de betrokken landen, van 

hunn onderlinge verhoudingen, de heersende kunstsmaak, consumptiegedrag, nationale visies op 

dee toekomst en het verleden. Gezamenlijk tonen ze de ambivalente geschiedenis van het westerse 

vooruitgangsgeloof,, ondernemingsdrang en een zelfbeeld van "savoir-faire" tn "savoir-

entreprendrientreprendri77 F 

VooruitgangsgeloofVooruitgangsgeloof en onzekerheid 

Dee wereldtentoonstellingen waren tegelijkertijd symptoom en boodschapper van het dominante 

vooruitgangsgelooff  in het westerse denkklimaat van de negentiende eeuw. Belangrijkste kenmerk 

vann dit vooruitgangsgeloof is misschien wel de ambivalentie ervan: de snelle maatschappelijke en 

technischee veranderingen in het tijdperk van de wereldtentoonstellingen - ook wel aangeduid als 

moderniseringg - vonden overal plaats, maar niet in dezelfde mate of snelheid. Zij brachten niet 

alleenn maar vertrouwen in de toekomst met zich mee, maar ook een onzeker gevoel van scherpe 
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socialee contrasten, van verlies of verlangen naar het oude, of zelfs van angstvoor degeneratie.28 

Industrialisatie,, verstedelijking en democratisering verstoorden in Europa het oude wereldbeeld, 

waarinn de verhoudingen tussen standen en klassen vastlagen, en waarvoor weinig duidelijkheid in 

dee plaats kwam. De wereldtentoonstellingen weerspiegelden daarom ook de zucht om orde te 

scheppenn in een snel veranderende wereld en vooral om de nieuwe dynamiek daarin een plaats te 

geven.. Deze behoefte spreekt uit uitdijende groepsindelingen en sub- en onderafdelingen, samen 

dee structuur en het verhaal van de tentoonstellingen. Ze boden de mogelijkheid van nieuwe 

handelsrelaties,, maar leerden ook politieke en culturele lessen over de geschiedenis, het heden en 

dee toekomst van de mensheid in het algemeen, en van de natie in het bijzonder. Ze verheerlijkten 

dee vooruitgang: met wetenschap, arbeid en techniek als motoren van de beschaving, zou de 

menselijkee samenleving almaar beter worden. Door het principe van arbeidsverdeling zou 

iedereenn een betere toekomst krijgen. De imponerende machineafdelingen, vast bestanddeel van 

dee wereldtentoonstellingen, vormden het bewijs van deze belofte. 

Maarr juist ook het ambivalente van het vooruitgangsgeloof kwam op de wereldtentoonstellingen 

tott uitdrukking. Eén van de indrukken die bleef hangen was juist dat de vooruitgang niet overal 

inn gelijk tempo was verlopen.29 Eén oogopslag maakte duidelijk dat niet iedereen even ver was 

gekomenn op hetzelfde moment. De koloniale uitstallingen spraken boekdelen bij dit inzicht, zoals 

bleekk bij de kampong van Daniël Veth. Het beeld van de 'primitieve' kampong leidde weliswaar 

tott het idee verder te zijn, maar niet per se tot de zekerheid beter te zijn. Het ogenschijnlijk 

vreedzamee en eenvoudige leven, en het toonbeeld van natuurlijke materialen en 

versieringsmotievenn van de kamponghuizen, konden juist in deze periode van verstedelijking en 

industrialiseringg een romantisch gevoel van nostalgie en zelfs bewondering oproepen. Onbedoeld 

maaktenn de wereldtentoonstellingen daarom ook duidelijk dat de veranderingen die met 

moderniseringg gepaard, gingen niet vanzelfsprekend gelijk te stellen waren met vooruitgang. 

OverOver het tentoonstellingscomplex van de negentiende eeuw 

Inn recente tentoonstellingsstudies overheerst de neiging om wereldtentoonstellingen te 

bestuderenn als de representaties en bestendigers van bestaande of gewilde machtsverhoudingen. 

Ditt hegemoniale perspectief is verweven met de geschiedenis van de kritiek op 

wereldtentoonstellingen,, die bij aanvang ook de vorm van cultuurkritiek had.30 Illustratief (en 

veell  geciteerd) is het artikel The exhibitionary complex' van de cultuurwetenschapper T. Bennett 

uitt 1988. Bennett beargumenteert hierin dat de wereldtentoonstellingen, binnen negentiende-

eeuwsee complex van musea en tentoonstellingen, het nationale publiek ordenden. Dit door de 

werkelijkheidd op een bepaalde gewenste wijze te ordenen. Juist door hun openbaarheid en dus 

doorzichtigheid,, zouden ze een opkomende, positivistisch ingestelde economische en culturele 

elitee van dienst zijn in de onderrichting en beheersing van de opkomende, bedreigende massa. 

"Too see is to know" is hier de achterliggende gedachte, zowel bij Bennetts elite als bij hemzelf.31 
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Doordatt Bennett het hegemoniale perspectief verabsoluteert, komen de bovengenoemde 

historischee motieven in de verdrukking. Di t terwijl die toch ook van gewicht waren voor de opzet 

enn de betekenis van wereldtentoonstellingen. Bovendien kan zijn idee omgedraaid worden: de 

wereldtentoonstellingenn waren een middel voor de elite om juist te wennen aan de zo gevreesde 

nivelleringg van de samenleving en de opkomst van massacultuur. Groter bezwaar is echter dat 

Bennettt in zijn redenering de zienswijze van het publiek voor lief neemt. Het is moeilijk te 

achterhalenn wat dit precies zag, hoe het keek, en wat het mee naar huis nam. Het was hoe dan 

ookk niet passief, en bovendien veelzijdig van samenstelling. Mensen van diverse pluimage, rang 

enn stand trokken naar de wereldtentoonstellingen, ook om elkaar te zien. Onder hen bevonden 

zichh recreërende dagjesmensen, would-be deskundigen, en uitgesproken voor- en tegenstanders 

vann de boodschappen die zich aan hen opdrongen. Om een idee te krijgen van hun ervaringen, 

kunnenn we alleen maar afgaan op de indrukken van journalisten, tekenaars, fotografen en 

anderenn die zich op één of andere manier in hun werken hebben laten inspireren door de 

wereldtentoonstellingen.. Uit de bestudering hiervan is mij gebleken hoe gemengd de reacties op 

datt vertoon van zelfverzekerd vooruitgangsdenken was. Behalve plezier, verbazing, verwondering 

off  trots, riepen de wereldtentoonstellingen ook kritiek op, of vragen, over de uitdragerij van 

oppervlakkigheid,, over het platte vermaak voor de massa, en over de richting die de mens en de 

maatschappijj  dus op zouden gaan. Ook in dit opzicht toonden de wereldtentoonstellingen 

behalvee zekerheden, ook de zorgen van hun tijd. 

Err zijn altijd meerdere instanties, partijen en personen betrokken geweest bij de opzet en 

organisatiee van wereldtentoonstellingen. Alleen in Frankrijk werd de organisatie van een 

wereldtentoonstellingg een vanzelfsprekende staatsaangelegenheid.32 Maar ook daar, als elders, 

konn de regering niet zonder de steun en bijdragen van particulieren. In Nederland ging het 

initiatieff  voor een nationale deelname aan wereldtentoonstellingen altijd uit van particuliere 

arbeiders-- en nijverheidsverenigingen. Zij moesten op hun beurt telkens de steun van de regering 

zienn te winnen, om deelname zo officieel en geslaagd mogelijk te maken. Hier kwamen dus 

allerhandee belangen en motieven van nationale en particuliere aard samen, onderling 

concurrerend.. De antropoloog Burton Benedict heeft wereldtentoonstellingen daarom 

vergelekenn met de Potlatch -rituelen van de Kwakiutl-Indianen aan de noord-westkust van 

Amerika.. In beide instanties spelen verschillende machtsverhoudingen, geritualiseerde wedijver, 

prestigee en wederkerigheid een belangrijke rol.33 Het eindbeeld van een 

wereldtentoonstellingsdeelnamee is daarmee het resultaat van meerdere factoren. Afgezien van de 

vraagg die men stelt, of het perspectief dat men kiest, is het dus ook vatbaar voor meerdere 

interpretaties. . 
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3.. Nederland en de wereldtentoonstellingen 

Uitt de verslaggeving over de Nederlandse afdelingen op de wereldtentoonstellingen is vaak het 

ideee van marginaliteit en kneuterigheid te distilleren.34 Met name in de beginperiode lijk t het alsof 

Nederlandd in vergelijking met het buitenland in bescheidenheid de boventoon voerde. Het feit 

datt Nederland uiteindelijk zijn koloniën op de voorgrond zou plaatsen op de 

wereldtentoonstellingenn hangt dan ook direct samen met Nederlands negatieve kijk op de 

nationalee nijverheid. Dit beeld is overigens later bijgesteld.35 

Daartegenoverr staat het gegeven dat Nederland met Frankrijk de langste traditie had van 

nationalee nijverheidstentoonstellingen.36 Deze voorlopers van de wereldtentoonstellingen 

beoogdenn de nationale productie te inventariseren en te stimuleren. Ze gaven een overzicht van 

dee nationale grondstoffen, gereedschappen, en producten in hun verschillende stadia van 

vervaardiging,, om zo het nationale publiek bekend te maken met de technieken en producten van 

dee nationale nijverheid. Ze dienden nadrukkelijk de nationale vooruitgang; de bezoekers kregen 

zowell  morele als technische lessen voorgeschoteld. Aan het begin van de negentiende eeuw had 

koningg Lodewijk dit Franse fenomeen geïntroduceerd, als eerste in Utrecht (1808) en een jaar 

laterr in Amsterdam. Ook onder koopman-koning Willem I hielden verschillende steden in 

Nederlandd in de loop van de negentiende eeuw nationale nijverheidstentoonstellingen, nu echter 

opp initiatief van particuliere instellingen zoals de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de 

Verenigingg tot de bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid. 

Ondankss de ruime ervaring in het organiseren van nationale nijverheidstentoonstellingen, lieten 

dee Nederlandse presentaties op de wereldtentoonstellingen een onbevredigde indruk achter bij 

Nederlandss officiële rapporteurs, journalisten en leden van de Tweede Kamer. De Nederlandse 

afdelingg op de eerste wereldtentoonstelling te Londen in 1851 bewees in de ogen van de critici 

voorall  dat Nederland op industrieel gebied achterlijk was. "De indruk, dien het op iedere 

Nederlanderr maakte, zijne nijverheid zoo karig vertegenwoordigd te zien, was pijnlijk , en dit was 

nogg minder het geval, wanneer men, het kleine hoekske door Nederland ingenomen, vergeleek 

mett dat voor de groote staten van europa bestemd, dan wel wanneer men van ons land zijne 

oogenn wendde naar andere staten van genoegzaam gelijken rang, b.v. België, Zwitserland en 

Portugal."377 Dit negatieve oordeel keerde terug naar aanleiding van volgende Nederlandse 

deelnamen.. Wat dat betreft leek er zelfs sprake te zijn van een klaagtraditie, althans volgens het 

verslagg van de Nederlandse vertegenwoordiging op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1878, de 

laatstee die plaatsvond in Europa voor de koloniale wereldtentoonstelling te Amsterdam. De 

negatievee reacties hielden verband met het heersende idee in Nederland, dat Nederland op 

economischee en industrieel gebied in Europa achterliep. Het beklag betrof zowel de klunzige 

wijzee van presentatie en de inhoud van de Nederlandse afdelingen, als het gebrekkige animo van 

dee Nederlandse industriëlen. De kamerleden die in de Nederlandse afdeling te Parijs in 1878 
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bezochtt hadden, keerden terug met de conclusie dat het beter was "vooreerst niet meer aan 

Internationalee tentoonstellingen deel te nemen."38 Dit lijk t een voorbode van het gegeven dat 

Nederlandd tot 1900 op de wereldtentoonstellingen geen officiële regeringsvertegenwoordiging 

meerr zou kennen. Ook de Amsterdamse wereldtentoonstelling was officieel (en nadrukkelijk) een 

particulieree aangelegenheid. Tot 1900 zou overigens ook de klaagtoon over het peil van de 

Nederlandsee nijverheid op de wereldtentoonstellingen aanhouden.39 Overigens kan men stellen 

datt zelfbeklag en bescheidenheid een wezenlijk onderdeel vormden van de Nederlandse variant 

vann het nationalistische betoog, zoals ook in deze studie duidelijk zal worden.40 

Dee waarde van een koloniale vertegenwoordiging voor Nederland op de 

wereldtentoonstellingenn werd laat ingezien. Er waren geen officiële koloniale inzendingen uit 

Nederlands-Indiëë op de eerste great exhibition. Producten uit Nederlands-Indië die daar toch 

opdokenn kwamen van buitenlandse inzenders. Pas op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1878 

schitterdee namens Nederland voor het eerst een collectieve inzending uit Nederlands-Indië, met 

eenn eigen aparte opstelling in het gemeenschappelijke tentoonstellingsgebouw op het Champs de 

Mars.Mars. In verband daarmee had ook de laatste nijverheidstentoonstelling die gehouden werd vóór 

dee wereldtentoonstelling te Amsterdam een relatief grote ruimte gegeven aan de producten der 

natuurr en der industrie van de Indische archipel, onder de benaming 'koloniale nijverheid'. Dit 

wass de Nationale tentoonstelling van Nederlandsche en koloniale nijverheid tz Arnhem in 1879, 

georganiseerdd door ingezetenen van Arnhem.41 Het plaatselijke publiek kon hier voor het eerst 

kenniss maken met de klanken van een Javaanse gamelan. 

Inn vergelijking met de tentoonstelling te Arnhem was de Nederlandse koloniale expositie op de 

wereldtentoonstellingg te Parijs in 1878 een serieuzere aangelegenheid. Hiervoor had de Indische 

regeringg een subsidie beschikbaar gesteld van ƒ 40.000,- gulden. De minister van Koloniën en de 

gouverneur-generaall  hadden bovendien in Batavia een officieel hoofdcomité benoemd, om het 

benodigdee tentoonstellingsmateriaal bijeen te brengen. De circulaire verspreid onder ambtenaren 

enn particulieren in Nederlands-Indië was weliswaar chaotisch maar alomvattend in haar verzoek 

omm voorwerpen: het behelsde de voortbrengselen der natuur en die der industrie, hier nog naast 

enn door elkaar genoemd. De gewenste bijdragen op etnologisch en etnografisch gebied, vreemd 

genoegg volgend op de graveer- en drukkunst, betroffen in één adem, "kleederdrachten, wapens, 

muziekinstrumenten,, landbouw- en nijverheidswerktuigen, modellen van woningen en praauwen, 

handschriftenn en voorwerpen uit de oudheid, verzamelingen van schelpen, koraalgewassen en 

insekten,, kortom alles wat strekken kan tot de kennis van land en volk [..]." Ten slotte vroeg het 

comitéé om voortbrengselen van de arbeid van Europese ondernemers, fabrikanten en 

industriëlen.. Volgens het officiële verslag waren de inzendingen uit Nederlands-Indië zo 

omvangrijk,, dat de vormgevers van deze afdeling besloten om op basis hiervan een metershoge 

tropeee te doen verrijzen, tot afgrijzen van sommige critici.42 Met enige goede wil is in deze tropee 

eenn voorproefje (of een generale repetitie) te zien van het grote koloniale tentoonstellingsfestijn 
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opp het museumplein in 1883. De circulaire hiervoor toont in grove vorm de ordening die PJ. 

Vethh aanhield voor de catalogus van de Nederlandse koloniale afdeling te Amsterdam in 1883 

(Natuur-etnografie-westersee beschaving/koloniale staatsvorming). 

4.. Het Nederlands imperialisme en koloniaal nationalisme 

Inhoudelijkk haakt dit proefschrift in op twee wetenschappelijke debatten omtrent de betekenis 

vann het koloniale verleden in de Nederlandse geschiedenis. Ten eerste sluit het aan bij het 

onderzoekk naar de vorming en aard van het Nederlandse nationale besef en nationalisme rondom 

1900.433 Ten tweede levert het een bijdrage aan de discussie over de aard en inhoud van het 

Nederlandsee imperialisme.44 In deze studie gaat het niet zozeer om de werking van koloniale 

staatsvormingg op zichzelf, maar om de (al dan niet bewust gehanteerde) rechtvaardigingen 

daarvann op de koloniale tentoonstellingen, en om de koloniale mentaliteit die daaruit 

voortvloeidee in Nederland. 

ImperialismeImperialisme als Nederlands probleem 

Tussenn circa 1870 en 1914 vond een concurrentiestrijd plaats tussen de Europese mogendheden, 

omm de politieke en economische beheersing van overzees grondgebied, met name in de 

Afrikaansee en Aziatische wereld. Door verovering, onderlinge strijd en diplomatieke afspraken, 

verdeeldenn zij onder elkaar kunstmatig begrensde koloniale rijken, die dwars over en door 

inheemsee staat- of stamverbanden gingen. Om dit fenomeen te duiden, raakte het begrip 

imperialismee in zwang, zowel in de eigen tijd, als in de wetenschappelijke discussie hierover. 

Doorr zijn lange geschiedenis draagt het begrip vele betekenissen, die zowel de koloniale expansie 

alss de daaraan verbonden motieven en stemming kunnen betreffen.45 

Inn Nederland is het fenomeen 'imperialisme' wat de Nederlandse koloniale onderneming in 

Nederlands-Indiëë betreft tot het einde van de jaren 1960 grotendeels ontkend. Ook in het 

historischh wetenschappelijke debat over dit verschijnsel. De gangbare verklaring hiervoor is dat 

Nederlandd als kleine natie, met een oud koloniaal rijk, in de internationale politiek weinig te 

zeggenn had. Vanuit deze ondergeschikte positie was het tactischer het imperialisme af te 

schilderenn als een perfide zaak van de grote mogendheden, waar Nederland rondom 1900 zijn 

'ethischee politiek' tegenover kon plaatsen.46 Dat wil niet zeggen dat er in Nederland geen kritiek 

bestondd op het Nederlandse koloniale systeem. De socialist Van Kol veroordeelde het in 1901 als 

eenn imperialistisch c.q. kapitalistisch systeem van uitbuiting. Overigens was hij voor het behoud 

vann de koloniale band, zij het volgens strikt ethische beleidslijnen. In de jaren 1910 en 1920 

keerdenn Nederlandse socialisten en communisten zich explicieter, en meer of minder fel tegen 

hett Nederlandse imperialisme. De Communistische Partij Holland had sinds 1918 'Indonesië los 

vann Holland' in haar vaandel, waaraan in 1929 TSTu!' werd toegevoegd.47 Toch overheerste 
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gedurendee de periode van het moderne imperialisme het deugdzame beeld van Nederlands 

ethischee politiek. Officieel ingeluid in 1901 heette deze ethische politiek te streven naar de 

verheffingg van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië en de economische ontwikkeling 

vann het gebied. Voor dit hogere doel moest het gebied wel onder effectief gezag worden 

gebracht.. De militaire en politieke expansie die zich in de periode 1870-1910 in Nederlands-Indië 

voltrokk hebben tijdgenoten en koloniale historici aldus gevat in termen van 'pacificatie' of 

'afronding':: het noodzakelijkerwijs onder gezag brengen van een gebied waarvan de grenzen 

internationaall  erkend werden. In zijn studie van de Atjeh-oorlog (1969) bracht de journalist Paul 

van'tt Veer deze ethische politiek als eerste expliciet in verband met een Nederlands imperialisme, 

eenn gegeven dat Locher-Scholten verder uitwerkte in haar studie over de ethische politiek.48 

Sindss de jaren 1970 hebben wetenschappelijke studies over het Nederlandse koloniale verleden 

verderr getornd aan het deugdzame beeld van Nederland. De verschijning van Nederland en de 

opkomstopkomst van het moderne imperialisme (1985), het proefschrift van de Utrechtse historicus Maarten 

Kuitenbrouwer,, heeft een debat op gang gebracht over het Nederlandse imperialisme. Op basis 

vann zijn onderzoek naar de politieke besluitvorming stelde Kuitenbrouwer vast dat hier zoiets 

heeftt bestaan. Andere historici hebben het Nederlandse imperialisme, al dan niet in vergelijkend 

perspectief,, van zijn economische, politieke en culturele kanten belicht; zij hadden oog voor 

verklarendee factoren in Nederland, en voor motieven in de koloniën zelf (eurocentrisch 

aangeduidd als perifere factoren). Afzonderlijk of in combinatie zijn deze factoren getoetst in 

regionalee micro- of deelstudies.49 In één van de laatste standaardwerken over de Nederlandse 

kolonialee geschiedenis staat zelfs een definitie van het Nederlandse imperialisme, met de 

kwalificatiee 'ethisch'.50 In de discussie over het Nederlandse imperialisme doet zich nu ook de 

vraagg voor of het wel zin heeft om de aandacht te richten op doelmatige, 'autonome drijfveren', 

off  'motieven' om dit verschijnsel te verklaren. Het staat simpelweg vast dat Nederland heeft 

deelgenomenn aan een algemeen patroon van bestuurlijke, militaire en economische expansie, in 

voorheenn nog niet ingetekende gebieden op de koloniale kaart.51 De vraag is nu wat dit 

imperialismee betekende in en voor Nederland, en voor het denken over de Nederlandse 

identiteit.. In hoeverre kreeg het een plaats in het Nederlandse nationale besef dat zich in deze 

periodee vormde? 

ImperialismeImperialisme als bron van nationalisme 

Sindss het verschijnen van Andersons Imagned communities en Ernest Gellners Nations and 

nationalismnationalism (1983) is in binnen- en buitenland in verschillende disciplines het onderzoek naar het 

process van natievorming en nationalisme enorm gestimuleerd. Zo ook in Nederland. De 

geografenn Knippenburg en De Pater (1988) hebben laten zien hoe Nederland in de loop van de 

tweedee helft van de negentiende eeuw een homogene eenheid begon te worden, dankzij 

structurelee ontwikkelingen zoals de verbetering van de infrastructuur, de instelling van een 
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nationalee tijd, en de modernisering van de industrie en de communicatiemiddelen. Wat betreft de 

beievingvanbeievingvan het idee van de natie hebben verschillende historici onderzocht hoe invented traditions -

zoalss die verbeeld werden in standbeelden, nationale feesten en herdenkingen - in de negentiende 

eeuww een rol hebben gespeeld bij de binding van verschillende bevolkingsgroepen aan een 

nationaall  besef van Nederland. Hierin is ook het Franse Heux de mémoires-pioject van invloed 

geweest.522 Uit dit onderzoek bleek dat in de eerste helft van de negentiende eeuw het roemrijke 

verledenn van de gouden eeuw een onuitputtelijke inspiratiebron was voor (het opwekken van) 

nationalee trots. Aan het einde van de negentiende eeuw zou in samenhang met de industriële 

take-offtake-off {die in Nederland relatief laat van de grond kwam) ruimte komen voor meer toekomst 

gericht,, en integraal nationalisme.53 In dit verband is gewezen op de heftige opleving van 

nationalistischee en orangistische sentimenten rondom 1900 onder brede lagen van de 

Nederlandsee bevolking. Aanleiding daartoe gaven de boerenoorlog in Zuid-Afrika, en de inhuldi-

gingg van koningin Wilhelmina in 1898.54 

Hett onderzoek naar de betekenis van de Nederlandse koloniën in de vorming van Nederlands 

nationalismee rondom 1900 kwam vreemd genoeg later op gang, terwijl daar toch aanwijzingen 

genoegg voor waren. Al in 1870 noemde Busken Huet een verblijf in Indië een "krachtig nieskruid 

tott opwekking van vaderlandsliefde."55 Het liberale tijdschrift De Gids had in deze periode steeds 

gezaghebbendee Indische deskundigen in zijn redactie, die, vanaf het midden van de negentiende 

eeuw,, een groter publiek bij de kolonie wilden betrekken, en het tijdschrift vulden met koloniale 

reisverslagen,, boekbesprekingen, en politieke essays.56 Verschillende standaardwerken over de 

Nederlandsee geschiedenis wezen overigens wel op het feit dat het koloniale bezit en het daaraan 

verbondenn beeld van Nederland als handelsnatie, en een Nederlands internationaal legalisme, 

rondomm 1900 voedsel waren voor een verheven gevoel van nationale trots.57 

Inmiddelss heeft het koloniale besef van Nederland wel de nodige aandacht gekregen. Een 

duidelijkee indicatie van koloniaal nationalisme gaf de historicus Van Goor die de jingoïstische 

stemmingg in kaart bracht, die in Nederland losbarstte naar aanleiding van de verovering van 

Lombokk in 1894.58 Ook duidde het in 1992 verschenen themanummer *Buitenste Binnen' van 

hett Tijdschrift voor Geschiedenis op de plaats van de koloniën in de Nederlandse kunst, cultuur en 

politiekk van de negentiende eeuw. De Leidse historicus Martin Bossenbroek onderbouwde de 

verschillendee aanwijzingen van koloniaal besef en koloniaal nationalisme in Nederland met een 

zeerr breed opgezette studie over de publieke belangstelling voor Nederlands-Indië en Zuid-

Afrik aa in de Nederlandse cultuur, en de betekenis daarvan voor Nederlandse imperialistische en 

nationalistischee tendenzen, in de periode 1870-1914.59 Aan de hand van een aantal verzamelaars 

onderzochtt Suzanne Legène de manier waarop de overzeese betrekkingen de Nederlandse 

samenlevingg vormde in de negentiende eeuw. Tot slot moet hier gewezen worden op de onlangs 

verschenenn biografie over P.J. Veth van Van der Velde.60 
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Dee hier genoemde studies vormen het uitgangspunt van mijn onderzoek naar de betekenis van 

dee Nederlandse koloniale afdelingen op de wereldtentoonstellingen voor de vorming van een 

koloniaall  besef, of koloniaal nationalisme in Nederland rondom 1900. Mij n studie zal in ieder 

gevall  duidelijk maken hoe belangrijk de plaats van de koloniën was in het Nederlandse zelfbeeld 

inn deze periode. Daarbij probeer ik bloot te leggen wat dat koloniale besefin Nederland nu 

preciess inhield. De bestaande ideeën over vorm en inhoud van koloniaal bestuur moeten het 

kaderr hebben geleverd voor het ontwerp van de verschillende Nederlandse koloniale afdelingen 

opp de wereldtentoonstellingen, en de selectie en ordening van de daarin opgestelde voorwerpen. 

Hett is echter de vraag wat daarvan feitelijk was terug te zien, gezien de veelheid van belangen en 

partijenn die betrokken waren bij de organisatie van deze vertoningen. 

OpbouwOpbouw van het boek 

Hett hierna volgende betoog is naar tijd en thema gerangschikt. Hoofdstuk I belicht de 

geschiedenis,, organisatie en problematiek van de Nederlandse koloniale onderneming, zowel als 

binnenlandss (of nationaal) probleem, als in internationaal perspectief. De aandacht gaat primair 

uitt naar het hierboven aangestipte vraagstuk van kolonialisme en beschaving, en de daaraan 

gerelateerdee thema's van assimilatie of associatie en verandering of behoud. Daarmee geeft dit 

hoofdstukk de historische en ideologische context waarin de Nederlandse koloniale vertoningen 

begrepenn moeten worden. De hoofdstukken I I tot en met VI geven ieder een op zich zelf 

staandee schets van de achtergronden, thematiek en betekenissen van de Nederlandse koloniale 

deelnamee aan één van vij f geselecteerde wereldtentoonstellingen. Het daarin gepresenteerde 

beeldd van Nederlands-Incüë, en de wijze waarop dit in Nederland gerecipieerd werd, staat telkens 

centraal. . 

Dee koloniale tentoonstelling te Amsterdam in 1883, model voor alle volgende Nederlandse 

kolonialee afdelingen op de wereldtentoonstellingen, is het logische beginpunt van deze studie en 

staatt centraal in hoofdstuk IL De laatste grote koloniale vertegenwoordiging van Nederland op 

dee Exposition Coloniale Internationale te Parijs in 1931, vormt het eindpunt (hoofdstukken VI en 

VII) .. Di t was tevens de laatste wereldtentoonstelling in Europa die gewijd is aan het koloniale 

thema.. Voor de tussengelegen periode legde ik het vergrootglas op de Nederlandse koloniale 

deelnamenn aan de wereldtentoonstellingen te Parijs in 1889 (hoofdstuk III ) en 1900 (hoofdstuk 

IV) ,, en die te Brussel in 1910 (hoofdstuk V). In hoofdstuk VI I en de epiloog maken we een 

uitstapjee naar het perspectief van Indonesiërs op de laatste grote koloniale vertoning van Europa. 

I nn hoeverre kan deze hebben bijgedragen aan een Indonesisch nationaal besef? 

Gezamenlijkk bouwen al deze hoofdstukken ook aan een chronologisch verhaal dat handelt over 

dee aard van de koloniale verhouding. Di t verhaal is geordend naar de drie motieven - of 

stereotypenn - die de koloniale verhouding in de loop van de tijd kenmerkten: ontsluiten, voor 

hett economisch-liberale en verkennende klimaat van de jaren 1880 (hoofdstuk I, II en III) , 
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opheffen,, voor het ethisch-paternalistische en expansieve ontwikkelingsbeleid van na de 

eeuwwisselingg (hoofdstuk IV en V), en conserveren, voor het krampachtige en conservatieve 

klimaatt van de jaren twintig en dertig (hoofdstuk VI en VII) . In hoeverre kwamen deze 

stereotypee kenmerken tot uitdrukking in de verschillende Nederlandse koloniale vertoningen 

doorr de tijd heen? Zijn er veranderingen zichtbaar in de manier waarop de koloniale legitimatie 

vormm kreeg? En wat vertelt dit ons over de blik van de tentoonstellingsmakers op Nederland? 

TerugTerug naar de kampong en de machinegakrij 

Dee moderne ingenieur, de oriëntalist, de kampong en de machinegalerij geven de historische 

contextt en de thema's aan, die gezamenlijk het onderwerp van deze studie bepalen. Daniël Veth, 

voorr wie de wereldtentoonstelling niet eens hoofdzaak was, gebruikte zijn verblijf in Indië tevens 

omm een lang gekoesterd plan te verwezenlijken: het verkrijgen van mijnconcessies en 

toestemmingg voor de aanleg van een kabelbaan, die de Ombilin-kolenvelden in Sumatra zou 

verbindenn met de Brandewijnsbaai. Hiermee legitimeerde hij de Nederlandse koloniale expansie: 

dee kolonist als brenger van moderne beschaving en economische ontwikkeling in de overzeese 

gebieden.. PJ. Veth stond in de traditie van de wetenschappelijke studie van vreemde culturen, 

diee (gedeeltelijk) door deze koloniale expansie is geïnspireerd en haar voedde. Binnen deze 

kolonialee verhouding, en vanuit het perspectief van de moderne beschaving - in de gedaante van 

dee machinegalerij - ontstond het beeld van de kampong als een representatie van de primitieve 

inheemsee wereld van Nederlands-Indië. De Amsterdamse tentoonstelling trachtte hiermee de 

Nederlandsee overheersing in Nederlands-Indië te bevestigen en bekend te maken bij een groter 

(internationaall  publiek. Dit proefschrift wil laten zien hoe dit beeld veranderde en tevens een 

probleemm veroorzaakte: het probleem van beschaving. Dit ontstond door de confrontatie tussen 

koloniaall  beeld en zelfbeeld. Want wie stond hier nu in laatste instantie te kijk: Nederland of de 

kolonie? ? 
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HOOFDSTUKK 1 

Dee Nederlandse troef 

Dee koloniale tentoonstelling van Amsterdam vond plaats in een periode waarin de Nederlandse 

kolonialee politiek naar een nieuwe vorm zocht, die in de plaats moest komen van het in 1870 

afgeschaftee cultuurstelsel. Niet voor niets was het officiële motto van deze tentoonstelling de 

vermeerderingg van de kennis van Nederlands-Indië. Deze kennis diende onder meer de 

ontsluitingg van het gebied voor particulier ondernemerschap. Juist omdat deze tentoonstelling 

eenn overgangsperiode markeerde biedt zij een ideaal aanknopingspunt om de belangrijke 

koloniaall  politieke vraagstukken van die tijd te vatten. Deze hingen niet alleen samen met de fase 

waarinn de Nederlandse koloniale politiek zich bevond, maar ook met vraagstukken van 

menskundigee en maatschappelijke aard. Ze vormden bovendien een onderdeel van het denken 

overr de Nededandse positie in de wereld, en de Nededandse identiteit. Dit geheel aan 

denkbeeldenn leverde het kader waaruit de tentoonstellingsmakers van de jaren 1880 inspiratie 

moetenn hebben geput voor de vertoning van het Nederlandse koloniale rijk aan de wereld. 

1.. Een internationaal koloniaal congres 

Inn september 1883 kwam een klein internationaal gezelschap van illustere liberalen, 

rechtsgeleerden,, ondernemers en bestuurders vier dagen achtereen bijeen in de kleine zaal van de 

'Vrij ee gemeente' in Amsterdam om zich te buigen over de huishoudkundige en economische 

problemenn van koloniaal bestuur. Op welke manieren was dit het effectiefst te organiseren? In 

hoeverree mocht het koloniale bestuur ter plaatse - als verlengstuk van het moederland - inspraak 

hebbenn in algemene koloniale aangelegenheden, dan wel in interne zaken? Voor de opstellers van 

hett congresprogramma was dit het hoofdprobleem van koloniaal bestuur. In het verlengde 

daarvann stelden zij de vraag hoe groot het aandeel van de inheemse bevolking hierin kon zijn, en 

vervolgens,, hoe de verhouding zou moeten liggen tussen het inheemse en het koloniale 

rechtsstelsel.. Belangrijke discussiepunten betroffen verder de verwerving van arbeidskrachten, de 

mogelijkee stelsels van grondbezit, en de koloniale belastingstelsels. Daarbij ging de aandacht ook 

uitt naar de invloed van deze verschillende stelsels op "de zedelijke en economische toestand" van 

dee inheemse bevolking van de koloniën. Namens deze groep waren er vanzelfsprekend geen 

afgevaardigden. . 

Overr al deze koloniale kwesties waren de meningen natuurlijk verdeeld. De standpunten 

wisseldenn naar gelang de nationale afkomst van de sprekers en de koloniaal politieke context 

waarinn hun ideeën zich gevormd hadden. Sommige sprekers baseerden zich bovendien op 
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algemenee (rechtsbeginselen. Er waren drie grote splijtzwammen: was het, ten eerste, eigenbelang 

off  algemeen belang waarop koloniale politiek gesmeed moest worden? Vormde, ten tweede, de 

'universele'' Europese beschaving het niveau van waaruit men de koloniale beleidsvraagstukken 

moestt overzien, of diende men zich hiervoor (ook) te verplaatsen in, of ruimte te geven aan, de 

begrippenn van de inheemse bevolkingsgroepen in de koloniën? De derde kwestie, die vooral bij 

hett arbeidsvraagstuk speelde, betrof ten slotte de morele aard en de capaciteiten van die inheemse 

bevolking.. Hierbij gebruikten de deelnemers de begrippen ras en volk probleemloos door elkaar, 

eenn teken dat volkenkundige en rassenkundige vraagstukken hier als één en hetzelfde werden 

opgevat.. De vraag was hier in hoeverre inheemse volken of rassen eigenlijk wel gevormd konden 

off  moesten worden naar de eigen Europese beschavingsstandaard? En, waren zij - zonder dwang 

-- wel in staat tot produktieve arbeid? 

Hoee kwamen de sprekers van het koloniaal congres er überhaupt op om - over de hoofden heen 

vann andere bevolkingsgroepen - te gaan vergaderen over hun overheersing? In het zaaltje van de 

Vrij ee gemeente' was over dit punt geen discussie nodig, ook al was het niet een uitgemaakte zaak 

voorr iedereen. E. Levasseur, hoogleraar aan het College de France, en inleider van het 

arbeidsvraagstuk,, verdedigde de westerse (Europese) overheersing van andere volkeren 

onomwondenn met een voor die tijd gebruikelijk sociaal darwinistisch en racistisch argument. 

Overall  waar het Europese ras gebieden bezette, aldus Levasseur, was het eenvoudigweg als 

sterkstee naar voren gekomen. Het had daar de lagere rassen verdreven of vernietigd, of in dienst 

genomenn om het Europese ras bij te staan in de bewerking van onontgonnen gebieden. Alleen 

hett gele ras kon volgens Levasseur nog aanspraak maken op een deel van de globe. De Europese 

emigratiestroomm over de hele wereld had naar zijn idee bijzonder gunstige gevolgen: de 

verspreidingg van beschaving, handel en politiek. Levasseur voorzag wel een heftige 

concurrentiestrijdd tussen de Europese en de Amerikaanse naties in deze "grand courant de la race 

civilicéee et a prendre position sur les marches du monde". Impliciet wees hij daarmee ook op de 

noodzaakk van internationale koloniale conferenties. De Europese naties dienden zich te haasten: 

"parr une rivalité toute pacifique, d'occuper les meilleures places afin de ne pas laisser a d'autres Ie 

privilegess de les occuper seules; c'est une forme nouvelle de la concurrence."1 

Mett een eerste vluchtig bezoek aan het koloniale congres te Amsterdam loop ik hier vooruit op 

dee geschiedenis en betekenis van de internationale koloniale en uitvoerhandeltentoonstelling van 

1883.. Het koloniale congres was hiervan een gewichtig onderdeel. Het trok echter veel minder 

aandachtt dan het populaire kermisgeruis op het museumplein, en leek voorbehouden aan een 

selectt groepje geleerden. Er werden ook geen belangrijke politieke beslissingen genomen. 

Daarvoorr was het congres te informeel, en misschien ook te veel een particulier initiatief. Het 

heeftt echter veel zin om hier eerst bij stil te staan. Duidelijker dan de tentoonstelling laat het 

congress zien welke koloniale vraagstukken op dat moment prangend waren, zowel voor de 

initiatiefnemerss (particulieren), als voor de beleidsmakers die op dit congres waren uitgenodigd. 
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Daarbijj  is het illustratief voor de manier waarop koloniale wetenschap en beleid elkaar in deze 

periodee op informele wijze beginnen te informeren. 

Eenn belangrijk thema op het congres was de verhoudingg van het koloniaal bestuur tot 'de 

cultuur'' of 'de beschaving' van de overheerste bevolkingsgroepen in de koloniën. Het ging hier 

omm 'cultuur' in brede zin: de maatschappelijke organisatie, de wetten en rechtsstelsels en de 

culturelee en geloofspraktijken van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië. In hoeverre 

moestt deze gerespecteerd of veranderd worden naar de maatstaven van de superieur geachte 

westersee beschaving? Di t vraagstuk zou het theoretische kernprobleem blijven van koloniaal 

bestuur.. Het bepaalde voor een groot deel de manier waarop de cultuur van de inheemse 

bevolkingg werd gewaardeerd én getoond. Het hing daarnaast samen met de manier waarop de 

betrokkenenn en voorstanders van de Nederlandse koloniale onderneming naar Nederland keken. 

Hett zal in deze studie duidelijk worden hoe dit probleem van beschaving telkens zijn weerslag 

zouu krijgen op de Nederlandse koloniale afdelingen op de wereldtentoonstellingen. Als 

prangendee vraag kwam het op het koloniaal congres in Amsterdam tot uitdrukking in de discussie 

overr de verhouding tussen de verschillende rechtsstelsels in de koloniën, en in de taal- en 

volkenkundigee 'Voordrachten zonder discussie' die ook een onderdeel vormden van het 

koloniaall  congres. De interne en externe complicaties van het Nederlandse koloniale beleid 

rondomm 1880 vormen de eerste achtergrond waartegen de vraagstukken van het koloniaal 

congress begrepen moeten worden. 

DeDe organisatie en ideologe van koloniaal bestuur, een particulier probleem'? 

Sindss 1870 was er sprake van een zichtbaar veranderende situatie in de Nederlandse koloniale 

politiek.. Deze werd intern veroorzaakt door bestuurlijke ingrepen en koloniale expansie in 

Nederlands-Indië,, en extern door de groeiende imperialistische rivaliteit tussen de Europese 

mogendheden. . 

Opp koloniaal bestuurlijk vlak had de agrarische wet van 1870 officieel een einde gemaakt aan 

hett cultuurstelsel - een vorm van staatsmercantilisme, die in de voorgaande periode het 

Nederlandsee koloniale beleid bepaald had. Vanaf dat jaar stond de weg open voor een liberale 

kolonialee politiek en voor vrij ondernemerschap in Nederlands-Indië. Formeel werden de 

koloniënn vanaf 1870 dus ook een onderneming van Nederlandse particulieren, veel meer dan 

daarvoorr tot op zekere hoogte al mogelijk was. Ten behoeve van de economische ontwikkeling 

vann de koloniën was het voor hen van belang dat de koloniën meer bekendheid zouden krijgen, 

enn onder bredere lagen van de Nederlandse bevolking, dan voorheen het geval was. Maar juist 

omdatt vanuit Nederlands particulier perspectief de koloniën openlagen, stond ook niet meer vast 

hoee het beheer daarvan vorm moesten krijgen, en wie in laatste instantie de verantwoordelijkheid 

daarvoorr droeg: de regering, of de particulieren. Stond voor liberale politici, ondernemers, en de 

liberaal-culturelee elite van deze periode koloniaal bezit als zodanig buiten kijf , zij kampten met 
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vraagstukkenn omtrent de juiste invulling, regeling en verantwoording van het Nederlandse 

kolonialee gezag. Daarvan getuige het koloniaal congres. 

Juistt in deze periode van koloniaal-bestuurlijke onduidelijkheid werd het voor Nederland op 

internationaall  vlak interessant om zich als klein en industrieel relatief achterlijk land2 toch te 

onderscheidenn door middel van zijn uitgestrekte koloniale rijk. Sinds het vertrek van de 

ondernemendee koopman-koning Willem I berustte Nederland in het feit dat de voormalige grote 

handelsnatiee uit de gouden eeuw in de internationale politiek geen rol meer speelde. 

Noodgedwongenn streefde de Nederlandse buitenlandse politiek bij internationale 

machtsperikelenn bewust naar 'onthouding' of 'neutraliteit'. Bij gebrek aan macht trachtte zij nu 

respectt af te dwingen door zich te bekwamen in morele superioriteit en deugdzaamheid.3 Vanaf 

dee jaren 1870 groeide concurrentie tussen de grote Europese mogendheden in de jacht om 

overzeess grondgebied. Daarbij keken aanvankelijk vooral Britse, maar later ook Franse en 

Belgischee koloniale denkers met argusogen naar de manier waarop Nederland zijn koloniale 

ondernemingg runde.4 Tegelijkertijd maakte de zichtbare expansiedrang van de Europese 

mogendhedenn het behoud ervan voor Nederland onzeker. Aan de ene kant kreeg Nededand dus 

alss oude koloniale mogendheid ineens weer wel wat te zeggen aan de wereld, en daarmee aan het 

Nederlandsee publiek. Maar wat precies? Waar konden de tentoonstellingsmakers zich voor 

koloniaall  machtsvertoon uiteindelijk op baseren, gegeven de andere kant: het feit dat de 

machtsbasiss van Nederland zwak was?5 Hoe functioneerde de koloniale onderneming in 

Nederlands-Indië? ? 

HetHet Nederlandse koloniale bestel ten tijde van het cultuurstelsel (1830-1870) 

Vann 1830 tot 1870 stond de Nederlandse koloniale politiek in het teken van het zogenaamde 

stelsell  der cultures. Dit van hogerhand opgelegde productiesysteem concentreerde zich op Java, 

enn verplichtte de Javaanse bevolking om een deel van haar grond te bebouwen voor het 

Nederlandsee gouvernement. De legitimering van dit stelsel sprak vanzelf, althans vanuit 

Nederlandss staatkundig perspectief. Het leverde de Nederlandse schatkist jaarlijks een aanzienlijk 

'batigg slot' op, waaruit de overheid infrastructurele projecten kon financieren, zonder de 

belastingdrukk in Nederland hoog op te voeren.6 Vanaf het midden van de negentiende eeuw 

kwamm dit beleid echter steeds meer onder vuur te liggen, deels uit humanitaire, en deels uit 

liberaall  politieke overwegingen. De kritiek richtte zich aanvankelijk vooral op het 

staatsmonopolie.. Bij de grondwetsherziening van 1848 wenste de Tweede Kamer grotere 

openbaarheidd ten aanzien van het gebruik van en zeggenschap over de Indische overschotten. 

Voorstellenn tot wetshervormingen leidden uiteindelijk tot de comptabiliteitswet van 1864, die de 

verantwoordelijkheidd over de Indische begroting officieel bij de Staten-Generaal legde. 

Naastt de roep om meer openbaarheid bestond er van de zijde van personen als Van Hoëvell 

ookk oppositie tegen de misstanden, wanpraktijken en het onliberale karakter van het 
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cultuurstelsell  ten aanzien van de inheemse bevolking. In deze kritische traditie past bijvoorbeeld 

dee roman Max Havelaar, die direct na zijn verschijnen in 1860 zijn vele lezers in Nederland deed 

sidderenn van verontwaardiging. Onder het pseudoniem Multatuli nam de voormalige 

bestuursambtenaarr Douwes Dekker het hierin op voor het lot van de Javaanse bevolking. Daarbij 

steldee hij het gouvernement verantwoordelijk voor verschillende misstanden onder het koloniale 

gezag,, die naar zijn idee onvoldoende werden aangepakt. Zijn kritiek was niet nieuw, maar door 

zijnn literaire verpakking en zijn moderne directe taal, niet eerder zo treffend verwoord. Hoewel 

geenn direct verband is aan te wijzen tussen de Max Havelaar en een koerswijziging in de 

Nederlandsee koloniale politiek, is zeker dat de roman het hart beroerde van menig parlementslid, 

enn dat een nieuwe idealistisch ingestelde generatie bestuursambtenaren de Havelaar later als 

handboekk meenam naar Indië.7 

Dee Max Havelaar was geboren uit persoonlijke verontwaardiging. De roman draait grotendeels 

omm de 'zaak Lebak', een geschiedenis waarbij Douwes Dekker zelf als bestuursambtenaar op Java 

betrokkenn was geweest en die geleid had tot zijn zelfverkozen terugkeer naar Nederland. In zijn 

kortstondigee positie als assistent-resident in Lebak (van januari 1856 tot april 1856) had Douwes 

Dekkerr een klacht ingediend tegen de regent van Lebak, die hij meende te kunnen beschuldigen 

vann machtsmisbruik en knevelarij van zijn Javaanse onderhorigen. Zijn verzoek werd niet 

ingewilligd.. Gouverneur-generaal Duymaer van Twist besloot tot overplaatsing van Dekker, 

wegenss slecht beleid. Douwes Dekker hield de eer aan zichzelf en nam ontslag. In 1859 schreef 

hijj  te Brussel de Max Havelaar, waarin hij verbeelding en verdichting als laatste troef gebruikte 

voorr zijn rehabilitatie. 

Eenn zaak als die van Tebak' stond niet op zichzelf en moet begrepen worden in de manier 

waaropp het koloniale bestuur (dis)functioneerde. Uitgerekend dit door de Nederlandse liberalen 

verguisdee cultuurstelsel was in ogen van buitenlandse koloniale deskundigen een schoolvoorbeeld 

vann effectieve gezagsuitoefening, omdat het draaide op slechts enkele honderden Europese 

bestuurderss en militairen, bij een bevolking van minstens 12 a 13 miljoen zielen (gemeten in 

1865).88 Formeel werd Java bestuurd door Europese ambtenaren (niet meer dan 175, in 1865), die 

onderr oppertoezicht stonden van de gouverneur-generaal in Batavia. Maar naast dit hiërarchisch 

geordendee Europese bestuurscorps (het Binnenlands Bestuur, BB) regeerde een inheemse 

bestuurspiramide,, die bestond uit leden van de Javaanse aristocratie. Voor de uitvoering van het 

kolonialee gezag was Java in een aantal residenties opgedeeld, waarover de (Nederlandse) resident 

dee leiding had. Elke residentie bestond weer uit een of meer afdelingen of regentschappen, met 

aann het hoofd daarvan de inheemse regent, die in de koloniale terminologie gold als 'de jongere 

broeder',, tevens raadsman, van de Nederlandse resident of assistent-resident. Onder de regent 

stondd het districtshoofd, waaronder weer een of meer onderdistrictshoofden zitting hadden. 

Onderaann de inheemse bestuursladder stond het dorps- of dessahoofd. Deze was als laatste en 
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meestt directe schakel naar de inheemse bevolking niet de onbelangrijkste ambtenaar in de 

kolonialee hiërarchie. 

Hett cultuurstelsel draaide dus grotendeels op een vorm van indirect bestuur. Hierin was het 

strevenn om de inheemse hoofden zoveel mogelijk hun veronderstelde invloed te laten, en zo 

weinigg mogelijk inbreuk te maken op maatschappelijke en godsdienstige inrichtingen van de 

Javaansee samenleving. Als koloniaal ambtenaar én volkshoofd hadden de inheemse bestuurders 

feitelijkk de leiding over de inheemse bevolking. Op den duur zouden zij verstrikt raken in hun 

dubbelrol,, die van behartiger van inheemse belangen en bewaker van tradities, en doorgeefluik 

vann koloniale regels en veranderingen. Voor het koloniaal bestuur had dit stelsel echter het 

voordeell  dat het zich zo weinig mogelijk hoefde te bemoeien met inheemse aangelegenheden, bij 

eenn zo groot mogelijke agrarische produktie.9 Kennis van de cultuur van de inheems bevolking 

leekk in dit perspectief dan ook een overbodige luxe. 

Dezee bestuurlijke organisatie, die in 1883 nog altijd de basis was van het koloniale beleid, werpt 

eenn ander licht op het besluit van Daniël Veth om een inheems dorp ten toon te stellen op het 

museumplein.. 'Het dorp' was vanaf het begin van de negentiende eeuw de spil van het koloniale 

bestuurr over de bevolking van Java. Een idyllisch beeld van het Javaanse dorp als statische, naar 

binnenn gekeerde autonome gemeenschap van landbouwers vormde daarvan het uitgangspunt. 

Hett geloof dat dorpsbesturen de conflicten binnen hun dorp op harmonieuze wijze wisten te 

beheersen,, maakte het dorpshoofd tot een geschikte schakel tussen westers bestuur en de 

inheemsee bevolking. Zo werd het dorp als 'palladium van rust*  in het bestuur opgenomen, als een 

belastbaree éénheid. De aldaar veronderstelde orde werd daarbij gelijkgesteld aan veiligheid. Door 

ditt dorp zoveel mogelijk met rust te laten kon het koloniale bestuur met een minimum aan 

mankrachtt een zo groot mogelijk gebied besturen. In werkelijkheid bleven grote delen van Java in 

dee negentiende eeuw verstoken van (koloniale) orde en veiligheid.10 Het zal weinig verwondering 

wekkenn dat die kant van het verhaal in Amsterdam niet zichtbaar werd. Was het nu zo dat de 

vertoningg van het Indische dorp in Amsterdam de prachtige wortels van het cultuurstelsel 

ontsloot,, of duidde deze openbaarmaking van koloniale kennis op een andere houding ten 

aanzienn van de cultuur, en de maatschappelijke inrichtingen van de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indië?? Hoe diep zouden de Nederlandse koloniale beleidsmakers in de inheemse 

maatschappijj  willen of kunnen doordringen, ten behoeve van de nieuwe koloniaal politieke 

situatiee waarin zij zich bevonden? In hoeverre hadden zij daar nu behoefte aan? 

Openleggen:Openleggen: liberale en economische ontsluiting 

Inn 1870 maakte de agrarische wet van minister E. de Waal officieel een einde aan het 

cultuurstelsel,, waarmee nu ook de weg gebaand werd voor vrij ondernemerschap. De opening 

vann het Suezkanaal een jaar eerder bracht Nederlands-Indië dichterbij. De gemiddelde reisduur 

liepp terug van ongeveer vier maanden, per zeilschip via de Kaap, naar 40 dagen, per stoomboot 
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viaa Suez. Hier kwam Nederland echter ook steeds meer bloot te staan aan buitenlandse, vooral 

Britsee concurrentie. Aanvankelijk was het aantal Nederlandse stoomschepen dat het kanaal 

doorkruistee relatief klein. De in 1870 opgerichte Stoomvaartmaatschappij Nederland moest tot 

groott protest van de Nederlandse industriëlen zijn eerste stoomschepen bestellen uit Engeland. 

Dee Nederlandse scheepsbouw en machine-industrie waren daar nog niet op berekend. Hoe dan 

ookk is vanaf 1880 een groeiende instroom zichtbaar van zowel de Nederlandse, als een 

buitenlandsee ondernemersgroep in Nederlands-Indië (met name Java). Tekenend voor het besef 

vann de internationaal zwakke machtspositie van Nederland, hield de Nederlandse regering aan 

hett principe van vrijhandel vast, nadat zij handelsprotectie geleidelijk had afgeschaft in de 

Indischee tariefwet van 1865. Vrijhandel gold voor de gehele resterende periode van het 

Nederlandsee koloniale bestuur in de Indische archipel.11 Gezien de expansiedrang van de grote 

mogendhedenn en de relatief kleine machtspositie van Nederland werd het daarnaast des te 

belangrijkerr vast te stellen tot hoever, en in hoeverre het Nederlands bestuur over Nederlands-

Indiëë eigenlijk reikte, zou kunnen reiken of zou moeten reiken. Voor de Nederlandse positie in 

dee Indische archipel vormden met name Engeland en de Verenigde Staten bedreigende 

buitenlandsee machtsfactoren in Azië. In Europa veroorzaakte het uitbreken van de Frans-Duitse 

oorlogg onzekerheid over de onafhankelijkheid van Nederland. Hiertoe zocht en vond de 

Nederlandsee diplomatie informele steun bij Engeland.12 

Tott nog toe had de werkelijke macht van Nederland zich beperkt tot het cultuurstelsel op Java, 

enn enkele plekken op Sumatra. In de zogenoemde buitengewesten, bepaalde zij zich tot enkele 

verspreidee eenzame bestuursposten en vestingwerken. In de periode (1870 -1910) vergrootte de 

Nederlandsee aanwezigheid in de archipel door particuliere, bestuurlijke en militaire expansie, 

zodatt ook de andere eilanden van de archipel bij de Nederlandse koloniale onderneming 

betrokkenn raakten. Op ambtelijk niveau bestond de belangrijkste verandering op langere termijn 

uitt de overgang van indirect naar direct bestuur op de gewesten buiten Java. Particuliere expansie 

werdd merkbaar in de loop van de jaren 1870. De openstelling van het koloniaal gebied voor 

particulierr ondernemerschap stimuleerde de zoektocht naar grondstoffen en daarmee de behoefte 

aann verbetering van de infrastructuur op Java en daarbuiten. Daartoe deden particulieren zelf 

concessie-aanvragen,, tegelijkertijd groeide de druk op de verantwoordelijkheid hiervoor van de 

kolonialee regering. In de tien jaren vóór de koloniale tentoonstelling te Amsterdam voltrokken 

zichh in aanzienlijk hoger tempo dan voorheen een aantal belangrijke koloniale 

moderniseringsprojectenn op Java. In 1882 kon Daniël Veth - zojuist in Nederlands-Indië 

aangekomenn als plaatselijk agent voor de koloniale tentoonstelling - aan zijn vader melden dat hij 

spoedigg zou gaan reizen via de Sukabumi-spoorlijn, die over enkele dagen geopend zou worden.13 

Inn 1875 was de regering begonnen aan de uitbreiding van het spoorwegnet over de gehele lengte 

vann Java, nadat in 1872 de eerste twee particuliere spoorlijnen in gebruik waren gegaan (van de 

Nederlands-Indischee spoorwegmaatschappij), maar niet snel genoeg een vervolg hadden 
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gekregen.. Kreeg Java tussen 1856 en 1858 haar eerste telegraaflijnen, met bijbehorende kantoren, 

tussenn 1870 en 1880 werden Java en Sumatra verbonden, en opgenomen in het 

wereldtelegraafnett (gedeeltelijk door de uitgifte van concessies aan een Britse maatschappij). In 

dezee periode verleende de regering ook de eerste concessie voor de aanleg van telefoon-

verbindingenn tussen verschillende plaatsen op Java. In 1883 had echter alleen de stad Batavia nog 

maarr verbindingen; daarnaast was er één telefoon in Atjeh (noord Sumatra).14 

Naastt de particuliere en bestuurlijke indringing in Java vond koloniale expansie plaats in de 

gebiedenn daarbuiten. Twee militaire expedities tegen het sultanaat van Atjeh in 1873 gaven de 

aanzett tot een bloedige en kosten slurpende koloniale oorlog, de langste die Nederland ooit 

bevochtenn heeft in Nederlands-Indië. Deze Atjeh-oorlog maakte officieus een einde aan de tot 

dusverr gevoerde onthoudingspolitiek. Zij was ook de eerste in een reeks militaire oorlogen, 

waarmeee Nederland op gewelddadige wijze zijn gezag uitbreidde in de archipel, in weerwil van fel 

enn fanatiek verzet. Aanvankelijk was de oorlog in Atjeh echter ook een belemmering voor 

eventuelee Nederlandse expansiedrang elders. Zij bleek al spoedig een weinig succesvolle 

onderneming,, die zich moeizaam voortsleepte, zeer veel geld en bloed deed vloeien, met weinig 

blijvendd resultaat. In 1879 had zij het eerste negatieve saldo veroorzaakt op de koloniale rekening. 

Omm meerdere redenen stond deze oorlog in Nederland dan ook bloot aan zeer veel kritiek in 

militairee en bestuurlijke kringen, die de officiële onthoudingspolitiek nog enige tijd in de hand 

werkte.. De militaire verovering van Lombok in 1894 vormde een keerpunt. Deze overwinning 

kreegg in Nederland luister van spontaan georganiseerde volksfeesten, die een jingoïstische 

stemmingg verspreidde onder brede lagen van de bevolking.15 In deze overwinningsroes rees de 

sterr van *haviken' als luitenant-generaal J.B. van Heutsz (1851-1924), die pleitten voor een 

daadkrachtigerr militaire politiek in Atjeh en daarbuiten, en die rondom 1905 de grootste 

tegenstandd in Atjeh zou weten te bedwingen. 

Dee economische ontsluiting van Nederlands-Indië en de militaire en bestuurlijke expansie in de 

Indischee archipel, brachten met zich mee dat de Nederlandse regering naar een nieuwe vorm, 

inhoudd en legitimatie moest zoeken voor koloniale gezagsuitoefening, die effectief was, en 

internationaall  geldig. Vanaf 1870 diende zij bovendien rekening te houden met het particulier 

initiatieff  in Nederland, én met de Europese ondernemersgroep in Nederlands-Indië. Daarnaast 

vroegg de verhouding tot de inheemse bevolking en de rol van inheemse gezagsdragers om een 

nieuwee formulering. Onder het cultuurstelsel had de koloniale overheid alleen te maken gehad 

mett de Javaanse hoofden, die de schakel vormden naar de inheemse bevolking. De koloniale 

overheidd hoefde de Javaanse boer niet anders te kennen dan in de anonieme gedaante van 

cultuurproducent.. Als zij na 1870 de inheemse inwoners van Nederlands-Indië nu ook als 

onderdanenn wilde zien - in het kader van het nieuwe liberale koloniale beleid - of als zodanig zou 

willenn omvormen, dan zou zij zich in groeiende mate moeten gaan inmengen in die inheemse 
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wereld.. Al deze zaken maakten dat veel meer gespecialiseerde koloniale kennis nodig was dan ten 

tijdetijde van het cultuurstelsel het geval was geweest. 

KennisKennis en macht 

Dee koloniale expansie in Nederlands-Indië na 1870 stimuleerde in Nederland de zucht naar 

kenniss en kennisverbreiding van de koloniën. Andersom vergrootte de feitelijke uitbreiding van 

dee Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië de mogelijkheden tot groei van de koloniale 

kennis,, en de toepassing ervan. Deze kennisverzameling was belangrijk omdat zij al dan niet 

bewustt de bestendiging van de koloniale hiërarchie in de hand werkte.16 De behoefte aan 

kolonialee kennis bestond onder particuliere belanghebbenden overigens al langer, zoals onder 

meerr bleek uit de stroom van artikelen over de koloniën, die vanaf het midden van de 

negentiendee eeuw verschenen in het gezaghebbende liberale tijdschrift De Gids, en uit de 

oprichtingg van het Koninklij k Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië 

(KITLV )) in 1851 en de liberale debating-club het Indische genootschap in 1854.17 De dubbelzinnige 

wisselwerkingg tussen koloniale kennisverwerving en expansie na 1870 laat zich zien in de 

toenamee van het aantal populaire en wetenschappelijke werken over Nederlands-Indië in deze 

periode,, in de verschijning van nieuwe tijdschriften, zoals de hervormingsgezinde, en invloedrijke 

IndischeIndische Gids (1879), in het ontstaan van een allegaar aan nieuwe koloniale verenigingen en 

genootschappen,, in de professionalisering van de opleidingsinstituten voor koloniale 

bestuursambtenaren,, en in de oprichting en institutionalisering van koloniale en volkenkundig 

musea.18 8 

Opp museaal gebied kende Nederland naast een aantal kleinere openbare volkenkundige 

collecties,, twee belangrijke koloniale en volkenkundige musea, die zich omstreeks 1880 

duidelijkerr begonnen te manifesteren. Het Rijks Etnografisch Museum te Leiden, in 1837 

ontstaann uit de privé-verzameling van Ph.F. von Siebold, diende aanvankelijk vooral de 

wetenschap.. Lindon Serrurier (1846-1901) zou zich vanaf 1881 als directeur krachtdadig in gaan 

zettenn voor de uitbreiding van de antropologische en etnografische collectie van dit museum, 

onderr het motto dat de producten van oorspronkelijke beschavingen dreigden te verdwijnen "in 

denn alles nivellerende stroom die uit Europa kwam".19 Het Koloniaal Museum in Haarlem, een 

initiatieff  uit 1864 van de Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid, richtte zich vooral op 

particulieree ondernemers.20 Ten behoeve van de Nederlandse nijverheid, en om concurrentie met 

Engelandd tegen te gaan, moest het volgens het oprichtingsbesluit de exploitatie van de koloniën 

bevorderenn en vergemakkelijken, door de natuurlijke voortbrengselen van de koloniën te 

vertonenn en te laten bestuderen. F.W. van Eeden, secretaris van de Maatschappij, kreeg in 1864 

dee opdracht om een begincollectie samen te stellen, uit geschenken en uit monsters van 

grondstoffenn die de Maatschappij al in haar archief had. Terwijl deze verzameling snel aanzwol 

opp de zolderkamer van Van Eeden, kreeg de Maatschappij in 1865 beschikking over het paviljoen 
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Welgelegenn in Haarlem.21 Hier opende in 1871 het Koloniaal Museum voor het publiek. Als 

tentoonstellingsdeskundigenn en koloniale verzamelaars waren Van Eeden en Serrurier op een 

bijzonderee manier betrokken bij de koloniale tentoonstelling van 1883, zoals we kunnen zien in 

hoofdstukk 2. 

Wellichtt het meest sprekende voorbeeld van de wederzijdse wisselwerking tussen koloniale 

expansiee en kennisdrang was het in 1873 opgerichte Aardrijkskundig Genootschap. Dit zette zich 

niett alleen officieel in voor de groei van koloniale kennis, maar ook voor de praktische 

verbreidingg daarvan in Nederland. Bovendien zou het door zijn activiteiten de feitelijke expansie 

vann Nederland in Nederlands-Indië aanmoedigen en bevorderen. ̂  De oprichters en het 

ledenbestandd van het Aardrijkskundig Genootschap, dat in 1888 het predikaat Koninklijk kreeg 

toegekend,, vormden gezamenlijk een staalkaart van de particuliere, culturele, financieel-

economischee en bestuurlijke elite in Nederland. Onder het bezielende voorzitterschap van de 

hooggeleerdee oriëntalist PJ. Veth initieerde het genootschap in 1877-1879 een wetenschappelijke 

expeditiee naar Sumatra, die officieel bedoeld was om een afvoerweg te vinden voor het in de 

jarenn zestig ontdekte Ombilin-steenkolenveld, maar die ook voorbode was van een militair-

politiekee missie. Veths zoon Daniël, ingenieur en avonturier, was één van de expeditieleiders. 

Bekostigdd door het grote publiek en de regering heeft deze expeditie in meerdere opzichte 

bijgedragenn aan de kennisvermeerdering van Nederlands-Indië onder een groter publiek.a 

Hoewell  het Aardrijkskundig Genootschap niet tot de initiatiefnemers behoorde van de 

Amsterdamsee koloniale wereldtentoonstelling in 1883, zou het door toedoen van zijn voorzitter 

PJ.. Veth wel een belangrijke rol spelen in de organisatie en classificatie van de tentoonstelling 

zelf,, en in de voorbereidingen van en bijdragen aan het congres. Daarbij kon het voortbouwen 

opp haar internationale congreservaring, én op eigen plannen voor een te Amsterdam te 

organiserenn geografische tentoonstelling, waar de Nederlandse overzeese bezittingen de eerste en 

voornaamstee plaats zouden innemen.24 

Ookk de Internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling van 1883 en het bijbehorende 

kolonialee congres waren een symptoom van de bestaande behoefte in Nederland om meer grip te 

krijgenn op de onbekende wereld van Nederlands-Indië - geografisch, natuurlijk, historisch, 

etnografischh en bestuurlijk, en om deze wereld bekender te maken in Nederland. Op het 

koloniaall  congres stelden de vooraanstaande Nederlandse liberalen de vraagstukken aan de orde, 

diee de grondslag vormden van de koloniale kennisdrang. Uiteindelijk zochten ze naar de juiste 

wegg voor (economisch) effectieve koloniale overheersing van Nederlands-Indië. 

2.. Het koloniale congres en het probleem van koloniaal bestuur 

Dee organisatie van de internationale koloniale en uitvoerhandeltentoonstelling van 1883 had een 

specialee afdeling in het leven geroepen om Wetenschappelijke voordrachten en congressen' te 
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organiseren,, als gewichtige luister bij het kermisgeruis achter het Rijksmuseum. De 

conferentiecommissiee stond onder leiding van de Amsterdamse advocaat T.M.C. Asser (tevens 

raadsadviseurr bij het departement van buitenlandse zaken) en bestond verder uit velerlei experts, 

waaronderr letterkundigen, kunstenaars, kooplieden, industriëlen en rechtsgeleerden. In de loop 

vann 1882 had zij zich opgesplitst in drie verschillende subcommissies, die zich volgens de 

groepsindelingg van de tentoonstelling zouden richten op de organisatie van een koloniaal congres 

(groepp 1), een handelscongres (groep 2) en een congres voor de fraaie kunsten en letteren (groep 

3).. Hoewel op de twee laatst genoemde congressen het koloniale perspectief ook een rol speelde, 

zall  ik me hier beperken tot het eerste daadwerkelijke koloniale congres. De speciale commissie 

hiervoorr bestond uit koloniale wetenschappers (ruim vertegenwoordigd), (voormalige) 

bestuurders,, vertegenwoordigers van de financieel economische elite en van het Oostindische 

leger.. ^ 

Dee koloniale congrescommissie had gekozen voor twee conferentievormen, gevat onder 

afdelingg A. en B. Hieruit wordt duidelijk hoe de betrokkenen zelf cultuur en koloniaal bestuur 

mett elkaar in verband brachten. Afdeling A betrof de "Voordrachten niet door discussion 

gevolgd".. In dit kader kon het geïnteresseerde publiek vanaf 7 juni 1883 wekelijks op maandag en 

donderdag,, tussen drie en vij f uur 's middags, luisteren naar lezingen van (hoofdzakelijk 

Nederlandse)) koloniale specialisten (veelal lid van de conferentiecommissie). Zij weiden hier 

enerzijdss uit over algemene aspecten van de geschiedenis, de natuur en de inheemse bevolking 

vann Nederlands-Indië en anderzijds over de werken van koloniaal bestuur en beschaving 

(wetenschapp en kerk) in Nederlands-Indië, in deze logisch bevonden volgorde. Ter vergelijking 

kwamenn ook enkele Franse koloniën aan bod. In de allegaar aan onderwerpen waren volgens 

Asserr "de natuurlijke gesteldheid" en de "eigenaardigheden der inboorlingen" van het grootste 

belangg omdat kennisvermeerdering hiervan het meest nodig was.26 Deze Voordrachten zonder 

discussie'' gaven gezamenlijk de basis van de koloniale kennis aan, die de organisatie nodig achtte 

omm de actuele koloniaal-politieke en economische vraagstukken te kunnen onderbouwen, die 

centraall  kwamen te staan op het in september geplande internationale koloniale congres. Dit 

congress viel onder afdeling B: "voordrachten gevolgd door discussiën". Voor de voorbereiding 

hiervann vormde zich alweer een speciale commissie onder vice-voorzitterschap van de oud-

residentt van Menado, geëerd reiziger-onderzoeker S.C.J.W van Musschenbroek (1827-1883), en 

waarinn onder meer als deskundigen zitting hadden de liberale veelschrijver J.K.W. Quarles van 

Uffordd (oud-referendaris van het ministerie van Koloniën), het liberale tweede kamerlid W.K. 

baronn van Dedem (voormalig ambtenaar bij de algemene secretarie, en later advocaat te Batavia), 

dee Leidse hoogleraar koloniale staatkunde P.A. van der l i t h en de Amsterdamse hoogleraar 

rechtenn G.A. van Hamel. Om het internationale karakter van het congres te bezegelen werden als 

ere-voorzitterss aangewezen de hoofdvertegenwoordigers van de Franse, Spaanse en Belgische 

sectiess op de koloniale tentoonstelling.27 
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Hett koloniaal congres was veel kleinschaliger en minder opzienbarend dan haar organisatoren 

eigenlijkk hadden gewild. Van der Lith zou achterafin zijn verslag voor De Indische Gids vaststellen 

datt het voor een echt koloniaal congres bij nader inzien te kort dag was geweest. Naar het 

voorbeeldd van een eerder gehouden informele koloniale conferentie in Londen in 1871, had de 

organisatiee daarom ook gekozen voor de vorm van "voordrachten gevolgd door discussiën".28 

Dee opzet was dat telkens één vooraanstaand spreker uit Nederland of het buitenland één 

vraagstukk zou inleiden, waarna de discussie zou openen. Afgaand op de keur aan koloniale 

deskundigen,, én op de tijdstippen waarop zij hun voordrachten hielden, waren beide 

conferentievormenn voorbehouden aan een elitair publiek.29 Van die zijde moet de belangstelling 

echterr niet overweldigend groot zijn geweest. Van der l i t h telde in het zaaltje van de 'Vrije 

gemeente'' "in den regel een twintigtal belangstellenden [...] en zelfs dat getal werd niet altijd 

bereikt,, terwijl de Nederlanders onder hen somtijds de minderheid uitmaakten." Van der Lith 

weett de geringe belangstelling aan het feit dat de getelde aanwezigen "voor een deel" waren 

gekomenn voor het handelscongres. Als hij gelijk zou hebben, betekende dit dat het koloniale 

themaa in ogen van die deelnemers, (nu eenmaal) onder- of nevengeschikt was aan 

handelsbelangen.. Ook Asser was teleurgesteld in de opkomst. Hij zocht de oorzaak vooral in het 

zomerseizoen.30 0 

Hett congres opende op 18 september 1883 met het vraagstuk over de staatkundige verhouding 

tussenn het moederland en de koloniën.Voor de studie van koloniaal recht, zoals P.A. Van der 

Lithh zich die als eerste hoogleraar in dit vak had voorgesteld, was dit in Leiden aanvankelijk de 

hoofdzaak.311 Hoewel de organisatoren dit kennelijk het meest logische en belangrijkste startpunt 

vann discussie vonden, lijk t het achteraf bezien ook een handig middel om hiermee tevens de 

gebiedsrechtenn vast te leggen. Het vraagstuk was opgesplitst in twee onderdelen: Naar welke 

beginselenn moest men het moederland laten deelnemen aan de wetgeving en het bestuur der 

koloniën?? En kon men aan enige der koloniën een deel in de algemene landsvertegenwoordiging 

toestaan?? Met het oog op het Britse koloniale beleid in India hield inleider Frederick Young, 

secretariss van het Royal Colonial Institute, een pleidooi voor een 'imperial federation'.32 

Koloniënn en moederland zouden een rijkseenheid moeten vormen, waarin een overkoepelend 

rijksparlementt de belangen der rijkseenheid zou vertegenwoordigen, en plaatselijke parlementen 

dee interne aangelegenheden behartigden. 'Afscheiding der koloniën' (voorgestaan door diegenen 

diee haar 'als lastpost' beschouwen) was geen optie, noch voor Young, noch voor de overige 

aanwezigenn op het congres. Het stond voor hen immers vast dat de koloniën voor het 

moederlandd een bron van aanzien, rijkdom en voorspoed waren. 

Youngg schetste ook de alternatieven. Tot begin 19de eeuw zou koloniaal beleid gekenmerkt zijn 

doorr het idee van wingewest, aldus Young. Het bestuur over koloniën was destijds in essentie 

"thee rule of the mothercountry itself, as the absolute, controlling power of the dependencies, 

belonging,, and owing allegiance to it." Als afgeleide hiervan haalde Young het Nederlandse 
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bestuurr op Java aan als bijzonder geslaagd voorbeeld: bemanningsaantal van bestuur en leger, 

kolonialee inkomsten, en plaatselijke bevolkingsgroei waren daarvan de graadmeters. De 

geschiedeniss van de Spaanse kolonisaties schetste Young daarentegen als een "melancholy record 

off  failure" (overigens tot heftig verzet van de aanwezige gedelegeerde van Cuba, J. del Perojo): 

terwijll  Spanje de meeste van zijn Zuidamerikaanse koloniën verloren had tengevolge van 

revolutie,, en Cuba wist te behouden, ten koste van constante verliezen en grote militaire 

uitgaven,, bracht het Nederlandse koloniale bestuur op Java, bij een leger van 33.000 man 

(waaronderr 11.000 Nederlanders), een "floating capital" van L. 25.000, en een aanzienlijke 

bevolkingsgroei.. 33 

Naarr de federale zin van Young had het koloniale bestuur op Java vermoedelijk te weinig 

zeggenschapp over algemene en interne koloniale aangelegenheden.34 Maar juist hierin pleitten de 

Nederlandsee liberalen op het congres voor hervormingen. Om die te verwoorden was speciaal 

hett tweede kamerlid Van Dedem bij het congres betrokken. Op de laatste dag leidde hij *De 

belastingenn op de inheemse bevolking in tropische koloniën' in. De in zijn pleidooi verweven 

discussie,, hoofdzakelijk gevoerd door de liberale econoom N.G. Pierson, en bijgewoond door K. 

Vonn Mosenthal (particulier ondernemer op de Kaapkolonie), Quarles van Ufford, Van 

Musschenbroekk en Young, richtte zich geheel en al op de Nederlandse koloniale politiek. Van 

Dedemm stelde eerst vast dat de inheemse bevolking niet in staat was om op een hoger 

welvaartsniveauu terecht te komen, door het "stelselloos en willekeurig samenstel" van lasten op 

hett inheemse grondbezit dat nog steeds heerste. Als remedie had hij een aantal 

hervormingsvoorstellen,, die zich in hoofdzaak (weer) toespitsten op de verhouding tussen 

moederlandd en kolonie. Zij vormden ook het bestanddeel van het wetsontwerp voor een nieuwe 

financiëlefinanciële regeling, dat hij dat jaar in zou dienen in de tweede kamer, overigens zonder succes.35 

Hett belangrijkste daarvan was de scheiding van de financiën tussen Nederland en Nederlands-

Indië.. De onbeperkte beschikking van Indische overschotten door de Nederlandse staat was in 

ogenn van Van Dedem niet vol te houden, omdat het hier twee maatschappijen betrof die in zeer 

uiteenlopendee economische toestanden verkeerden. Daarnaast pleitte Van Dedem voor 

financiëlefinanciële decentralisatie, de toepassing van een rationeel beginsel in de belasting van het 

inheemsee grondbezit (de hoogte van de grondbelasting zou evenredig moeten zijn aan de netto 

opbrengstt van de grond), consolidatie van de bestaande grondbelasting en indirecte belasting als 

grondslagg van het belastingstelsel. Last but not least wenste Van Dedem een politiek die de 

productiee zou stimuleren. De belangrijkste inbreng verwachtte hij van de grote cultures van de 

Europesee ondernemers. Te hunner baat pleitte hij voor een milde uitvoering van de agrarische 

wet,, en voor de verbetering van de infrastructuur. 

Uiteindelijkk stelde Van Dedem hier alternatieve vormen van koloniale gezagsuitoefening voor 

diee hetzelfde hoofdargument van de koloniale onderneming diende: zelfverrijking door de 

economischee ontwikkeling van het koloniale gebied. Belangrijk is hier echter dat voor Van 

32 2 



Dedemm de inheemse bevolking ertoe deed - althans haar welvaartstoestand. De verhouding tot de 

inheemsee bevolking vann Nederlands-Indië zou, zoals hierboven al betoogd, dan ook in bredere 

zinn één van de belangrijkere vraagstukken worden in de organisatie van de koloniale 

onderneming.. Daarop duidde de dubbele opbouw van het Amsterdamse koloniale congres, waar 

dee geografische, volkenkundige en taalkundige kennis (in de Voordrachten zonder discussie*) 

voorafgingg aan de koloniaal bestuurskundige internationale discussie in september. 

3.. Het probleem van beschaving en de koloniale onderneming. 

Dee vragen en denkbeelden omtrent de koloniale verhouding hingen samen met het eigen mens-

enn wereldbeeld, en met vraagstukken over de aard en geschiedenis van de mens en de ordening 

vann de samenleving. Op het koloniaal congres bleek deze samenhang uit de belangrijke plaats die 

hett geheel aan taal- en menskundige wetenschappen hier kreeg toebedeeld. 

Inn zijn openingsrede van het internationale congres in september stelde Van Musschenbroek dat 

dee koloniale tentoonstelling niet alleen een impuls moest geven aan de handel en de commercie, 

maarr ook aan de kunsten en wetenschappen. Hoewel hij zelf amateur natuurkundige was, doelde 

hijj  wat het laatste betreft niet zozeer op de "sciences abstraites, objectives", als wel op 

"L/ENSEMBLEE DES ETUDES SOCIALES des pays inter-tropicaux, concernant les 

populationss de ces contrées, soit indigene, soit immigrés". Om het gewicht ervan kennelijk nog 

eenss te onderstrepen was "het geheel der sociale wetenschappen" aldus met hoofdletters 

afgedruktt in de Rapports sur les congres?6 Met het openleggen van Nederlands-Indië na 1870 

werdenn ook de taal- en volkenkundige wetenschappen gestimuleerd en stegen zij bovendien in 

maatschappelijkk aanzien. Van belang is hier dat de verschillende wetenschappers op het koloniaal 

congress hun eigen prangende vraagstukken inbrachten omtrent de aard van de mens en de 

verhoudingg tussen de verschillende bevolkingsgroepen op aarde, waarop zij het antwoord nog 

niett met zekerheid konden geven. 

Dee praktijk van het kolonialisme van de negentiende eeuw intensiveerde het contact tussen 

verschillendee culturen, dat door de ontdekkingsreizen en de internationale (koloniale) handel al 

opp gang was gebracht. In Europa had dit invloed op de al langer bestaande zoektocht naar de 

aardd en oorsprong van de mens, en zijn plaats in de natuurlijke wereld.37 In de natuurkundige, de 

biologische,, en de menskundige wetenschappen die zich aan het einde van de achttiende, begin 

negentiendee eeuw in Europa vormden, was de zichtbare verscheidenheid der volkeren - naast 

fossielee vondsten die de vastgestelde scheppingsdatum voorbij gingen - één van de bekende 

gegevenss die botsten met het scheppingsverhaal uit de bijbel. Dit laatste leverde tot ver in de 

negentiendee eeuw het kader om het ontstaan, de zin, de ordening en het einddoel van al het leven 

opp aarde te verklaren. In deze context veroorzaakte Charles Darwin in 1858 grote ophef met de 

publikatiee van zijn On the origin of species. Hierin presenteerde hij omzichtig zijn jarenlang 
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verzameldee natuurhistorische gegevens, die hadden geleid tot het inzicht - dat de bioloog Alfred 

Wallacee onafhankelijk van Darwin ongeveer gelijktijdig ontwikkeld had - dat alle levende soorten 

eenn natuurlijke oorsprong hadden, en dat zij veranderden door evolutie, op grond van talloze 

kleinee variaties die een betere kans gaven op voortbestaan. Schokkend aan deze theorie was en 

bleeff  vooral dat zij ook de mens aanging, en dat zij het onaanvaardbare idee mogelijk maakte dat 

dee mens van de aap afstamde. Naast de inzichten uit de (natuurhistorische wetenschappen, 

bevorderdee de ontdekking van het Sanskriet als bakermat van de Germaanse taalgroep, en 

voortgaandd linguïstisch onderzoek aan het einde van de achttiende en het begin van de 

negentiendee eeuw de studie naar de geschiedenis en de verwantschap van de verscheiden 

volkerenn op aarde.38 

Opp het moment dat de Amsterdamse koloniale tentoonstelling plaats vond, precies een kwart 

eeuww na de verschijning van The origin, was de grootste opwinding over Darwin wel geluwd. Met 

dee opeenstapeling van historisch en natuurlijk bewijsmateriaal, en naarmate het aanzien van 

Darwinn als wetenschapper groeide, hadden de meeste van zijn denkbeelden in de jaren 1870-

18800 steeds meer aanvaarding gekregen in wetenschappelijke kringen, ook in Nederland.39 Het 

ideee van de éénheid van de mens bleef echter moeilijk te rijmen met de desondanks zichtbare 

verschillenn tussen de volkeren op aarde. Om de verscheidenheid in de menselijke beschaving te 

verklarenn hadden zich in de eerste decennia van de negentiende eeuw twee tegengestelde 

denkrichtingenn gevormd, die beiden voor hun bewijsmateriaal putten uit de (natuurhistorische, 

taalkundigee en etnografische gegevens van hun tijd. Het al oudere monogenisme, dat oorspronkelijk 

teruggreepp op het scheppingsverhaal, hing het idee aan van de gemeenschappelijke oorsprong 

vann de mens. Daartegenover kwam een 'school*  te staan, die ook na Darwin aanhangers bleef 

houden,, en die de meervoudige oorsprong van de mensheid als verklaring aandroeg: het 

pofygenisme.pofygenisme. In deze traditie werd onder meer door middel van empirisch onderzoek (frenologie) 

getrachtt om de verschillende rassen in kaart te brengen. 

Inn de begeleidende catalogus van de Amsterdamse tentoonstelling wilde de anatoom T. Zaaijer 

nogg geen uitsluitsel gegeven omtrent de gescheiden of gemeenschappelijke oorsprong van de 

verschillendee rassen in Nederlands-Indië. Hij baseerde zich daarbij op gegevens van de filoloog 

Junghuhnn en van PJ. Veth: "Eene vraag, die nog op hare volledige beantwoording wacht, is die 

omtrentt de rassen, die in den O.-I. Archipel aangetroffen worden. Neemt men aan dat de 

bewonerss der verschillende eilanden, al wijken zij in zooveele opzichten van elkaar af, tot één ras 

behoorenn (natuurlijk met uitzondering van Negrito's en Papoea's), en wil men daaraan den naam 

gevenn van het Maleische ras, dan blijf t toch, zelfs na de mededeelingen van Wallace, de vraag 

overr in hoeverre de Bataks, die volgens Junghuhn van het Maleische ras behooren gescheiden te 

worden,, eene zelfstandige plaats innemen. Het valt echter niet te ontkennen dat tegen die 

onderscheidingg vele gewichtige gronden, ook van linguistischen aard, kunnen worden aangevoerd 

[..j.^Dee evolutionaire verklaringen van Darwin droegen echter ook een ander beproefd middel 
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aann om dit probleem op te lossen: andere bevolkingsgroepen zouden wel eens kunnen verkeren 

inn een andere (eerdere) fase van de menselijke beschaving; daarmee dienden zij als empirisch 

studiemateriaall  om kennis te vergaren over vroegere fasen van de westerse beschaving.41 Dit idee 

overheerstee grotendeels in de beelden van de inheemse cultuur op de Amsterdamse 

tentoonstelling.. De kampong moest in dit verband vooral een verafgelegen 

ontwikkelingsstadiumm laten zien in de menselijke beschavingsgeschiedenis. Maar dit evolutionaire 

perspectieff  kon ook de Europese overheersing over andere bevolkingsgroepen rechtvaardigen, 

zoalss we Levasseur al hebben zien doen. 

Ookk op het Koloniaal congres domineerde het evolutionaire perspectief. De etnografen, 

taalkundigenn en juristen die, vanuit verschillende invalshoeken de inheemse cultuur van 

Nederlands-Indiëë bespraken, trachtten mede inzicht te krijgen in de oorsprong en ontwikkeling 

vann de menselijke beschaving. In dit verband gaf de Leidse hoogleraar Indische land- en 

volkenkundee G.A. Wilken een lezing over de huwelijksgebruiken bij verschillende volkeren in de 

Indischee archipel. Wüken was sterk beïnvloed door de ideeën van Darwin. Hij presenteerde zijn 

gegevenss als een toelichting op de eerste fase van de menselijke geschiedenis, waarvoor hij, 

analoogg naar de ideeën van evolutionaire antropologen als J. Lubbock, polygamie kenmerkend 

achtte.422 De Sanskritist J.H.C. Kern, eveneens hoogleraar te Leiden, gaf een uitvoerige 

verhandelingg over de invloed van de Indische, Arabische en Europese beschaving op de 

bevolkingg van de Indische archipel. Op basis van oudheidkundige en taalkundige gegevens 

trachttee hij een antwoord te geven op de vraag in hoeverre het Polynesische ras vatbaar was voor 

beschaving.. Zijn bevindingen leidden overigens niet tot de zelfverzekerde conclusie als die van 

Levasseurr over de onbetwiste superioriteit van het Europese ras. Kern ging namelijk uit van de 

vooronderstellingg dat "degenen die de hoogste trap van beschaving hebben bereikt, het meeste 

aann andere rassen te danken hebben". Hij stelde vast dat het Maleisch-Polynesische ras op hogere 

ontwikkelingg gebracht was onder invloed van Indiërs, Arabieren en Europeanen. "Wij hebben 

niett gevonden dat gezegd ras uitmunt in oorspronkelijkheid; het schijnt dat het haar ontbreekt 

aann initiatief, doch geenszins om te leeren. Daarom moet zij echter niet veracht worden. Het is 

zelfss de vaag of al te grote oorspronkelijkheid wel bestaanbaar is bij een gezonde ontwikkeling, 

enn of het vermogen om na te bootsen niet door sommigen te laag gesteld wordt. Zonder 

navolgingg kan niemand iets leren, zelfs het grote genie niet. Niet de zucht tot navolging is het 

kenmerkk van bekrompen geestvermogens, maar het onvermogen om goed na te volgen. Of zijn 

dee Europeesche volken zoo onbeschaafd te achten, omdat zij met verzaking van alle mogelijke 

oorspronkelijkheidd hun modes van Parijs ontvangen?"43 

Verhandelingenn als die van Zaaijer, Wilken en Kern kunnen niet los gedacht worden van de 

kolonialee expansie in Nederlands-Indië. Behalve als natuur- en menskundig wetenschappelijk 

probleem,, speelde het vraagstuk van evolutie en beschaving ook een belangrijke rol in het denken 

overr de inrichting van de maatschappij - niet alleen in de eigen westerse wereld44, maar ook in de 
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kolonialee wereld. Gedurende de gehele periode van het Nederlandse koloniale bestuur in 

Nederlands-Indië,, was een terugkerend motief de vraag of de inheemse cultuur gerespecteerd 

moestt worden in haar verondersteld eigen waarde, of dat zij gevormd moest worden naar het 

beeldd van de eigen, moderne westerse samenleving, en, zo ja, in hoeverre dat kon. Juist voor dat 

laatstee punt was de lezing van Kern van belang. De discussie die over deze kwestie in de loop van 

dee tijd, en in veranderde contexten gevoerd is, ging al dan niet direct ook over de vraag of 

'assimilatie',, dan wel 'associatie' het leidend beginsel moest zijn voor effectieve koloniale 

gezagsuitoefening.. Deze begrippen verwijzen naar een debat dat in Frankrijk werd gevoerd vanaf 

dee jaren 1880-1890, over de bestuurlijke inrichting van de Franse koloniën. In Nederland raakten 

zee pas later in gebruik, en lang niet altijd in dezelfde betekenis.45 Ze leveren ten slotte ook een 

analytischh kader waarbinnen onderzocht kan worden hoe in de vorming van koloniale ideologie 

cultureell  en wetenschappelijk ontwikkelde denkbeelden over mens en beschaving enerzijds, en 

politiekee ideeën ontstaan uit de 'multiculturele' koloniale praktijk anderzijds, op elkaar 

inwerken.46 6 

Omm begripsverwarring te voorkomen wil ik eerst kort stil staan bij de Franse achtergrond en 

inhoudd van deze termen. In het kader van dit proefschrift is dit des te zinvoller, omdat de Franse 

voorstanderss van de associatieleer zich voor hun ideeën hadden laten inspireren door het naar 

hunn idee geslaagde voorbeeld van het Nederlandse koloniale bestel op Java. Dit gegeven verklaart 

mogelijkk waarom organisatoren van de wereldtentoonstelling te Parijs in 1889 (alsook in 1900 en 

1931)) bijzonder belang stelden in de Nederlandse koloniale vertegenwoordiging. 

AssociatieAssociatie en assimilatie in de Franse koloniale ideologie 

Aann het einde van de negentiende eeuw vond een belangrijke verschuiving plaats in de koloniale 

ideologiee in Frankrijk. Een leer die overheersend uitging van assimilatie veranderde in de richting 

vann associatiedenken als uitgangspunt voor koloniale gezagsuitoefening. Het verschil in beginsel 

iss hier vooral interessant, omdat dit gedachten over de aard van de mens aanging. 

Assimilatietheoriën,, al toegepast door de Romeinen, gingen uit van de eenheid van de mens. 

Koloniënn en moededand golden hierin als een ondeelbaar geheel dat vanuit een centraal gezag 

gelijkk bestuurd en vertegenwoordigd diende te worden. Deze gedachte, die ook haar filosofische 

wortelss had in de Verlichting en de gelijkheidsidealen van de Franse revolutie, vormde vanaf de 

beginjarenn van de Derde Republiek (1870) tot ongeveer 1890 de onbetwiste Franse koloniale 

doctrine.. Het ging hier om een theoretisch en tamelijk zelfgenoegzaam ideaal van eenwording: de 

cultuurr van de inheemse bevolking diende gevormd te worden naar het Franse eigenbeeld, en 

opgenomenn te worden in de verheven Franse cultuur. Dat dit in de praktijk niet altijd de 

gewenstee uitwerking, had spreekt voor zichzelf. 

Hett associatiedenken botste met assimilatie theorieën, omdat het uitging van de verscheidenheid 

inn de menselijke beschaving. Het bouwde voor een deel voort op evolutionaire inzichten en 
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volkspsychologischee ideeën, zoals die van Gustave LeBon, die beweerde dat rassen of volken 

zichh het beste in hun eigen nationale en culturele omgeving ontwikkelden, en hun eigen 

specifiekee karaktertrekken hadden. LeBon meende ook dat onderwijs niet snel de mentaliteit van 

eenn volk kon veranderen. Voor een ander groot deel was de associatieleer echter economisch 

gefundeerd,, namelijk op de overtuiging dat de ontwikkeling van de koloniën het beste resultaat 

zouu hebben wanneer deze gezamenlijk ondernomen zou worden door inheemse en Franse 

leiders,, binnen het kader van de bestaande inheemse instellingen. Dit zou een flinke hoeveelheid 

geldd en (militaire) manschappen schelen. Voor dit idee hadden aanhangers van de associatieleer 

ookk over de grenzen gekeken en met name naar de wijze waarop Groot-Brittannië en Nederland 

hunn koloniën winstgevend wisten te besturen.47 

Zoalss hierboven al aangestipt oogstte het Nederlandse koloniale bestel op Java vanaf de jaren 

18600 belangstelling en bewondering bij koloniale denkers in Groot-Brittannië, België en 

Frankrijk.488 Het cultuurstelsel was in hun ogen een schoolvoorbeeld van effectieve 

gezagsuitoefening.. De bewondering bleef, ook na de afschaffing van het cultuurstelsel. Een 

bekendee Franse bewonderaar was de koloniale deskundige Joseph Chaüley-Bert, auteur van Java 

etet ses habitants (1900), een werk dat in 1914 zijn vierde druk haalde. Chailley-Bert - niet eens een 

ferventt aanhanger van de associatieleer - zocht rondom 1900 naar een economische 

onderbouwingg voor de Franse koloniale expansie. Geïnspireerd door het (geïdealiseerde) 

Nederlandsee voorbeeld, en onder invloed van de ideeën van LeBon, stelde hij dat de Europese 

beschavingg niet zomaar toegankelijk kon worden gemaakt, en zelfs gevaarlijk kon zijn voor de 

inheemsee bevolking in de Franse koloniën. Het was beter uit te gaan van wat zij aanvaardde en 

wist,, om haar, zeer langzaam en gestaag, uiteindelijk te doen schikken naar wat de Fransen wisten 

enn aanvaardden. Associatie werd in deze zin vooral een antwoord op "the native problem", 

bedoeldd om medewerking te verkrijgen van inheemse leiders bij het uitoefenen van koloniaal 

bestuur.. Daartoe was ook hun instemming nodig bij de koloniale zaak. Dit vroeg om wederzijds 

begripp van eikaars motieven, gewoonten, wetten en cultuur.49 

Voorr de voorstanders van koloniale expansie was associatie een belangrijk middel om de 

kolonialee antipathie en onverschilligheid in Frankrijk te bestrijden. Problematisch voor het 

zelfingenomenn assimilatie-ideaal was het feit dat de Franse Derde Republiek sinds de nederlaag 

vann de Frans-Duitse oorlog in 1870 in een staat van sociale, politieke en economische 

onzekerheidd verkeerde. Daarbij was het bezit van koloniën altijd al een omstreden zaak geweest. 

Voorr een Frans ^koloniaal project*  was gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw in 

Frankrijkk weinig belangstelling. In bestuurlijke kringen zag men vooral de kosten en de lasten van 

kolonialee beheersing. Aan het einde van de jaren 1880 vormde zich echter de zogenaamdeparti 

coloniale.coloniale. In feite was dit geen partijbeweging in de moderne zin van het woord, maar een 

gedifferentieerdee losse groep personen uit de Franse politieke, economische en culturele elite, die 

zichh via politieke en culturele organisaties zou gaan richten op propaganda van de overzeese 
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expansiee van de Derde Republiek. Net als het Aardrijkskundig Genootschap in Nederland 

speeldenn de verschillende lokale societés géagraphiques in een stimulerende rol in deze koloniale 

beweging.500 Zij bracht ook de organisatoren voort van de eerste koloniale afdelingen op de 

Parijsee wereldtentoonstellingen (in 1889 en 1900) en van de nationale en internationale koloniale 

tentoonstellingenn in verschillende steden in Frankrijk na de eeuwwisseling.51 

Dee bekendste uitvoerders van de associatieleer in de praktijk waren Joseph-Simon Gallieni en 

dienss discipel Hubert Lyautey (1854-1934), beiden legerleiders. Lyautey verdient hier extra 

aandachtt omdat hij aan het einde van deze studie nog een belangrijke rol zal spelen. Als 

gelauwerdd maarschalk van het Franse protectoraat Marokko (1912-1925), kreeg Lyautey de 

leidingg over de organisatie en ideologische onderbouwing van de Exposition Colonials Internationale 

inn Parijs in 1931. Zestig jaar daarvoor was zijn militaire carrière begonnen in Algerije, waar 

Lyauteyy in de jaren 1870 gelegerd werd als eerste luitenant. Het door hemzelf geromantiseerde 

"authentieke""  Arabische leven aldaar liet bij de jonge Lyautey een zo diepe en kracht gevende 

indrukk achter, dat hij overtuigd raakte van het positieve effect dat een koloniaal imperium kon 

hebbenn op Frankrijk en de Fransen. Dat het van economische en machtspolitieke waarde was, 

stondd voor hem buiten kijf . Maar Lyautey zag ook de sociale betekenis van de koloniën voor 

Frankrijk.. Zoals Busken Huet een verblijf in Indië "een krachtig nieskruid voor vaderlandsliefde" 

noemde,, zo zag Lyautey de koloniën als een overzees oefengebied, dat het gedesoriënteerde 

Frankrijkk nieuwe energie, verjonging en vruchtbaarheid kon geven. Als resident-legerleider in het 

nieuwee Franse protectoraat Madagascar (1897-1902), en vooral later als hoofd van het 

protectoraatt Marokko (1912-1925) zou Lyautey werken aan "associatie" als de nieuwe garantie 

vann koloniale overheersing. Voorwaarde voor een krachtig en effectief overwicht was, voor hem, 

respectt voor de inheemse cultuurvormen, naast een actief moderniserend stedebouwkundig 

beleid.52 2 

AssociatieAssociatie en assimilatie in Nederlands-ïndië: tussen behoud en opheffing 

Buitenlandsee ideeën over het Nederlandse koloniale bestel vertellen eigenlijk meer over de wijze 

waaropp buitenlandse koloniale deskundigen destijds worstelden met de bestuurlijke vormgeving 

inn de koloniën van hun eigen land, dan over de al dan niet gunstige inrichting van de koloniale 

wereldd op Java. En op dit punt was Nederland zelf ook zoekende. De keuze tussen assimilatie en 

associatiee als antwoord op "the native problem" vormde een rode draad in het Nederlandse 

koloniaall  politieke denken, al werden hiervoor niet altijd deze termen gebruikt.53 Tegen deze 

achtergrondd kan ook de selectie en de verbeelding van cultuuruitingen van de inheemse 

bevolkingg op de Nederlandse koloniale vertoningen begrepen worden. 

Dee ironie wil dat het koloniale bestuur op Java ten tijde van het cultuurstelsel in wezen draaide 

opp de associatie van Europees en inheems gezag, en daarom voor progressieve Franse koloniale 

denkerss bijzonder vooruitstrevend was. De nieuwe generatie liberale koloniale denkers in 
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Nederlandd had in de jaren 1880 daarentegen bovenal oog voor de met hun liberale principes 

botsende,, als negatief erkende kanten van het stelsel: het staatsmonopolie, de demoraliserende 

praktijkk van dwangarbeid, 'knevekrij' en andere vormen van misbruik. Met de opheffing van het 

cultuurstelsell  in 1870 en de daaropvolgende toestroom van het aantal Europese ondernemers in 

Nederlands-Indië,, groeide bovendien het besef dat voor effectief koloniaal bestuur, en ten 

behoevee van de koloniale economie, niet alleen een diepere indringing nodig was in het koloniale 

gebied,, maar dus ook meer bemoeienis met de inheemse samenleving, dan ten tijde van het 

cultuurstelsell  het geval was geweest Oppervlakkig gezien leek de Nederlandse koloniale ideologie 

inn vergelijking met de Franse een omgekeerde beweging te maken. Het was natuurlijk 

ingewikkelder.. Het Nederlandse koloniale bestuur zou in feite blijven wikken en wegen tussen 

associatiee en assimilatie, dualisme en unificatie, of behoud en verandering. 

Opp het Koloniaal congres in Amsterdam dook het vraagstuk van associatie impliciet op in de 

discussiee over de verhouding tussen de wetgeving van de Europeanen en die van de inheemse 

bevolkingg in de koloniale samenleving. Inleider Van der Lith leidde stelde hierbij voorop dat een 

onderscheidd gemaakt moest worden tussen veroveringskoloniën en volksplantingen. In het laatste 

geval,, waar de immigranten het recht van het moederland met zich meebrachten, zou zich op den 

duurr een eigen koloniaal recht vormen dat in de eigen behoeften voorzag. De wetgeving van het 

moederlandd zou zich daar zo weinig mogelijk met de inwendige aangelegenheden moeten inlaten. 

Hieroverr werd verder geen discussie gevoerd. Bij de bespreking van de Veroveringskoloniën' 

namenn Van der l it h en de Amsterdamse advocaat JA. Levy twee tegenovergestelde 

uitgangspuntenn in.54 

Volgenss Van der l it h waren kolonisten in veroveringskoloniën verplicht om de inheemse 

rechtsbegrippenn te eerbiedigen "voor zover deze niet met het recht van het bestuur der 

immigrantenn en de soevereiniteit van het moederland in strijd zijn, en niet de beginselen van 

billijkheidd en rechtvaardigheid schenden, welke door de geheele beschaafde wereld zijn 

aangenomen".. Wanneer men de begrippen der Europeanen wilde overdragen aan de inheemse 

bevolking,, dan diende men dat te doen door overreding of opvoeding, "doch ook niet om er 

Europeanenn van te maken, daar dit toch niet gelukken zal en ieder volk recht heeft zich volgens 

zijnn eigen aanleg en karakter te ontwikkelen." Volgens Van der l i t h bleek deze situatie in min of 

meerderee mate ook uit de praktijk van alle veroveringskoloniën. Geen van de kolonisatoren zou 

hett ooit aangekund of gedurfd hebben om het gehele Europese rechtssysteem te transplanteren, 

mett uitzondering van, misschien, de Spanjaarden in de Phüippijnen (waarop Van der lith, door 

zijnn niet geheel neutrale vriend M. del Perojo was geattendeerd).55 

Vann der Lith pleitte dus voor het naast elkaar bestaan van twee rechtsstelsels, in wezen een 

vormm van associatie. Voor hem bleef de rol van het moederland overigens doorslaggevend. In 

gevall  van een botsing van belangen, moest zij, als er boven staande partij, het laatste woord 
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hebben.. Vreemdelingen, zoals de zogenaamde Vreemde Oosterlingen, behoorden zich sowieso 

aann het Europese recht te onderwerpen. 

Levyy stelde dat Van der Lith zich hier had uitgesproken over een vraagstuk dat niet gefundeerd 

wass in het recht, maar in theoretische moraal, en praktische politiek. Er bestond volgens hem 

geenn wet die immigranten verplichtte het rechtssysteem van hun moederland mee te doen 

nemen,, noch dat van de inheemse bevolking die zij aantrof te respecteren. Bovendien moest er 

onderscheidd gemaakt worden tussen verschillende soorten recht. Het openbare recht was dat van 

dee veroveraar, aldus Lévy. Het civiele recht bevatte verschillende onderdelen van openbare aard, 

zoalss het huwelijk en de familie. Het commerciële recht was ten slotte van weer een heel particuliere 

aard.. Daarom was het niet mogelijk een algemeen principe te formuleren dat de veroveraar het 

rechtt van de inheemse bevolking moest respecteren, op noodzakelijke uitzonderingen na. Het 

wass eerder andersom, volgens Levy: de veroveraar moet het veroverde volk onderrichten, de 

principess van billijkheid en rechtvaardigheid toepassen, en alleen bij uitzondering - als billijkheid 

enn rechtvaardigheid dat toestaan - het inheemse recht tolereren. Daarmee kwam Levy in de buurt 

vann het assimilatie-standpunt. 

Hett concrete gebruik van de begrippen associatie, dan wel assimilatie als ideologische pijlers van 

hett Nederlandse koloniale gezag dateert uit de periode van de ethische politiek, die in de 

troonredee van 1901 officieel zijn intrede deed. Globaal gezien was de ethische politiek de 

Nederlandsee variant van de mission civilicatrice.56 Zij beriep zich er nadrukkelijk op te handelen in 

hett belang van de inheemse bevolking. Vanuit een nationalistisch en schuldbewust roepingsbesef, 

enn een combinatie van paternalistische humanitaire, economische en politieke motieven richtte zij 

zichh op de economische ontwikkeling en het onder rechtstreeks gezag brengen van het koloniale 

gebiedd - desnoods met geweld. In de eerste tien jaren na 1900 kreeg de militaire en 

administratievee expansie van het koloniale bestuur in Nederlands-Indië min of meer zijn beslag. 

Inn het voetspoor daarvan verdiepte en verbreedde zich de wetenschappelijke belangstelling voor 

dee verschillende cultuuruitingen en rechtsinstellingen van de inheemse bevolking. Deze groei van 

dee kennis van inheemse zaken, en de overgang van indirect naar direct bestuur over de inheemse 

bevolkingg waren gezamenlijk van invloed op de ideologische onderbouwing van het koloniale 

gezag,, en de toepassing van de begrippen associatie of assimilatie na 1900. 

DualismeDualisme versus unificatie 

Err is wel gesteld dat het onjuist is om het cultuurstelsel aan te duiden met 'associatie', omdat het 

niett voortkwam uit de behoefte aan toenadering, maar uit praktische overwegingen.57 Dit 

argumentt lijk t mij weinig zinvol aangezien de behoefte aan toenadering, zoals die werd 

uitgedragenn door de latere ethische politiek, evengoed voortkwam uit praktische overwegingen: 

dee wens tot behoud van de koloniale band en de daarmee samenhangende zoektocht naar 
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middelenn die het koloniale beleid economisch en politiek effectiever zouden maken.58Al zal niet 

iedereenn zich daar destijds bewust van zijn geweest. 

Err zijn genoeg redenen om in de hierboven omschreven organisatie van het cultuurstelsel een 

vormm van 'associatie' te zien, al was het alleen al omdat deze de Franse associatiedenkers tot 

voorbeeldd diende. Historisch gezien is het echter juister om dit 'dualistisch' te noemen, zoals 

destijdss gebruikelijk.59 Deze dualistische politiek kwam ten dele voort uit nieuwe verheven 

humanitairee motieven, die onder invloed van het verlichtingsdenken en Franse revolutionaire 

idealenn aan het einde van de achttiende eeuw doordrongen in de koloniale administratie.60 De 

dualistischee politiek dreef echter hoofdzakelijk op economische en pragmatische overwegingen. 

Tenn eerste kon het koloniale bestuur zich zoveel mogelijk afzijdig houden van de inheemse 

aangelegenheden,, bij een zo groot mogelijke agrarische produktie. Ten tweede hadden de 

opstandd van de Javaanse prins Diponogoro en zijn volgelingen, en de daaruit volgende Java-

oorlogg (1825-1830), duidelijk gemaakt dat teveel bemoeienis tot verzet kon leiden tegen het 

kolonialee bewind. Dit en het besef over onvoldoende militaire middelen te beschikken, zorgde 

voorr een omslag in het aanvankelijke streven om de Javaanse wereld zoveel mogelijk onder direct 

bestuurr van Nederland te plaatsen en in westerse zin te ontwikkelen. In 1848 werd het dualisme 

voorr de wet in artikel 109 van het regeringsreglement vastgelegd in raciale termen. Dit artikel 

maaktee verschillende wettelijke en maatschappelijke regelingen mogelijk voor de verschillende 

bevolkingsgroepenn in Nederlands-Indië: 'Europeanen en met hen gelijkgestelde personen' 

enerzijdss en Inlanders' anderzijds, waarbij inheemse christenen gelijkgesteld werden aan 

Europeanen,, en Chinezen, Japanners en Arabieren - de zogenaamde 'Vreemde Oosterlingen'-

aann 'inlanders'. Vanaf 1854 zou deze laatste groep ook een aparte categorie vormen. Hoewel 

artikell  109 allerlei maatregelen bewerkstelligde die soms werkelijk het belang van de inheemse 

bevolkingg wilden dienen - zoals de agrarische wet van 1870 - bevorderde het in de praktijk vooral 

haarr maatschappelijke achterstelling. En dat werd sterker naarmate de bemoeienissen van het 

kolonialee bestuur zich op meer terreinen gingen uitstrekken. Tot het einde van de Nederlandse 

kolonialee overheersing zou artikel 109, met lichte wijzigingen, de "hoeksteen" blijven van de 

kolonialee apartheidspolitiek, en van het rassenonderscheid in de Indische koloniale 

samenleving.61 1 

Datt aan het raciale classificatiesysteem, of aan het 'dualistische stelsel' in de koloniale 

samenlevingg weinig veranderende, wil niet zeggen dat het niet aan kritiek onderhevig was. 

Rondomm 1900 deed 'unificatie' - of de rechtsgelijkmaking van de verschillende 

bevolkingsgroepenn in Nederlands-Indië - zijn intrede als twistpunt van de koloniale politiek. Dit 

unificatie-strevenn kan de Nederlandse variant genoemd worden van assimilatie, en paste, net als 

overigenss het associatiedenken, bij de overgang van indirect naar direct bestuur. Het kwam ten 

delee voort uit zorgen omtrent de rechtspositie van de inheemse christenen, ten dele was het 

ingegevenn door het idee dat verbeteringen van de infrastructuur en vervoersmiddelen in 
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Nederlands-Indiëë het onderlinge contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

intensiveerde,, en dat het naast elkaar bestaan van verschillende rechtsregels daarvoor 

buitengewoonn onpraktisch zou zijn.62 Ook lag er een verlicht of ethisch te noemen 

gelijkheidsideaall  aan ten grondslag. De ethische politicus C.Th. van Deventer, en gouverneur-

generaall  Idenburg waren enkele van de vooraanstaande voorstanders van rechtsunificatie volgens 

westersee principes.63 Erg veel bracht het unificatie-streven overigens niet te weeg. De arabist 

L.W.C,, van den Berg, voormalig hoogleraar aan de Indische instelling te Delft, en sinds de jaren 

18900 pleitzanger voor unificatie, streed in 1909 in De Gids nog steeds voor de gelijke opname van 

dee inheemse inwoners van Nederlands-Indië in de westerse maatschappij, waarvoor hij nu ook de 

termm assimilatie in de mond nam.64 

UnificatieUnificatie versus associatie en pluralisme 

Associatiee als koloniaal politiek streven is vooral bekend geworden door de ideeën van de arabist 

C.. Snouck Hurgonje (1857-1936). Snouck Hurgonje droeg in 1911 associatie aan als antwoord op 

hett probleem van de Islam. Krap een kwart eeuw eerder, nog maar net gepromoveerd in Leiden, 

enn vlak voordat hij op studiereis naar Mekka zou gaan, had de jonge Snouck op het koloniaal 

congress te Amsterdam in 1883 al een poging gedaan om de eigen verschijningsvorm, aard en 

betekeniss van de Islam in de Indische archipel publiekelijk inzichtelijk en kenbaar te maken. 

Volgenss Snouck was het voor efficiënt koloniaal bestuur van doorslaggevend belang om de juiste 

kenniss te hebben van deze grootste religie van Nederlands-Indië en de manier waarop haar 

aanhangerss die beleefden. Na zijn terugkeer uit Mekka zou hij hierover ook een artikel publiceren 

inn De Gids.65 Met deze opstelling onderscheidde hij zich van de destijds heersende opvattingen 

overr de Islam, die in kringen van koloniaal bestuur traditioneel ontzien en gevreesd werd als een 

haardd van verzet, zoals de volhardende inwoners van Atjeh bewezen. In 1911 bepleitte Snouck, 

inmiddelss gezaghebbend koloniaal regeringsadviseur in inheemse zaken, in een reeks 

voordrachtenn voor de Nederlands-Indische bestuursacademie het plan om de inheemse 

(islamitische)) elite door middel van westers onderwijs op te leiden tot een gelijkwaardige partner 

inn het koloniale bestuur. Daardoor zou associatie mogelijk worden, van de islamitische 

onderdanenn in Nederlands-Indië aan de Nederlandse cultuur. "Gelukt dit, dan bestaat er geen 

Islamkwestiee meer (...) dan is er genoeg eenheid van cultuur tussen de onderdanen der koningin 

vann Nederland aan het Noordzeestrand en die van Insulinde om aan het verschil in godsdienstige 

belijdeniss zijn politieke en sociale betekenis te ontnemen."66 Om dit te bereiken achtte Snouck 

hett overigens noodzakelijk dat het hele gebied van Nederlands-Indië onder werkelijk en 

rechtstreekss gezag van Nederland kwam. 

Rondomm 1900 zou Snouck voor de praktische uitvoeringvan zijn leer steun krijgen van de 

legerleiderr J.B. van Heutsz die, al dan niet onder invloed van Snouck en het ethische getij, de 

gedachtee naleefde dat men eerst moest onderwerpen voor men met opvoeden kon beginnen. 

42 2 



Onderr leiding van Van Heutsz werd het verzet in Atjeh gebroken. Hij zou hiervoor worden 

beloondd met een gouverneurspost in Atjeh (1898-1904), een triomftocht door Nederland (in 

1904)) en uiteindelijk met het hoogste ambt van gouverneur-generaal (1904 -1909). Van Heutsz 

wass de sterke man die nodig was om het Nederlands-Indische leger, en daarmee het publiek in 

hett thuisfront, verjongende energie te geven. Dit maakt hem in veel opzichten vergelijkbaar met 

dee figuur Lyautey in Frankrijk. Net als Lyautey meende Van Heutsz dat op het leger en militaire 

hervormingenn die het overwicht zouden garanderen, beschaving (in de vorm van onderwijs) en 

welvaartt voor de overheerste bevolking moest volgen.67 

Dee invulling die Snouck aan het associatiebegrip gaf, lijk t op het eerste gezicht sterk af te wijken 

vann de Franse, waar de nadruk lag op de bescherming of de conservering van de inheemse 

cultuur,, terwijl Snouck zich juist richtte op verwestersing van de inheemse elite.68 Maar in beide 

gevallenn ging het niet alleen om het idee dat koloniaal gezag gebaat was bij de instemming van de 

inheemsee leiders, en bij hun medewerking aan het koloniaal bestuur, maar ook om het besef dat 

daarvoorr wederzijds respect en begrip nodig was, en dus kennis van de verschillende sociale en 

culturelee instellingen binnen de koloniale maatschappij. Deze veronderstelling lag ook ten 

grondslagg aan het gedachtegoed van de rechtskundige en vrijzinnig democraat C. Van 

Vollenhovenn (1874-1933), de 'ontdekker' en conservator van het Indische gewoonterecht - de 

adat.adat. Aan het begin van de twintigste eeuw zou Van Vollenhoven als hoogleraar aan de Leidse 

indologenopleidingg een invloedrijk stimulator worden van de systematische studie, ordening en 

conserveringg van "het adatrecht". Aldus leidde hij een school op van bestuursambtenaren die een 

pluralistischh rechtsstelsel voorstonden in Nederlands-Indië.69 

Inn grondslagen waren het pleidooi voor assimilatie van Van den Berg, en het associatie-ideaal 

vann Snouck niet ver van elkaar verwijderd. Beiden zochten naar een beleidsvorm die de 

Nederlandsee macht in Nederlands-Indië effectiever maakte en de koloniale band hechter. Beiden 

speeldenn daartoe in op de Indonesische vooruitgangsbeweging, de zogenaamde pergtrakan™ die 

naarr hun onbescheiden idee was samen te vatten in de behoefte aan westerse kennis bij de 

inheemsee bevolking.71 In beider pleitzangen speelde ten slotte de notie van "onderdaan" een 

belangrijkee rol. Volgens Van den Berg zou de koloniale band versterkt worden als de inheemse 

inwonerss van Nederlands-Indië zich ook onderdanen van de koningin zouden voelen en van 

dezelfdee staat "als zulks in Nederland het geval is". Daartoe behoorden zij naar zijn idee gelijke 

rechtenn te krijgen en gelijke mogelijkheden op het gebied van (westers) onderwijs en ambten in 

dee koloniale maatschappij, maar dit alles overigens "zonder hunne uiteenlopende gevoelens 

omtrentt de hoogere Dingen weg te doezelen".72 De door Van den Berg beoogde verwestersing 

betroff  dus nadrukkelijk niet de inheemse zeden en geloof, wat hem nog dichter bij het 

associatiedenkenn van Snouck brengt Toch is het onjuist om Snoucks ideeën aan te duiden met 

assimilatie,, zoals wel gedaan is.73 Het verschil tussen Van den Berg en Snouck ligt in het feit dat 

Vann den Berg een romantisch toekomstbeeld voor ogen had waarin de inheemse cultuur zou 
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samensmeltenn met de westerse ("assimilatie") als voorwaarde van associatie, terwijl Snouck alleen 

voorr de inheemse elite westerse kennis nodig achtte en zich uitsprak voor gelijke bestuurlijke 

samenwerking,, met behoud van culturele verschillen. 

Zowell  de ideeën van assimilatie als die van associatie kwamen aanvankelijk voort uit een 

progressief-paternalistischee behoefte aan toenadering, in dienst van koloniale overheersing. Deze 

behoeftee werd op haar beurt gevoed door de verbreding en verdieping van de wetenschappelijke 

belangstellingg voor de inheemse wereld, die zich rondom de eeuwwisseling voordeed zowel in 

koloniaall  bestuurlijke kringen als onder vertegenwoordigers van de Nederlandse culturele elite. 

Halverwegee de jaren 1910 zouden de principes van associatie en pluralisme van Snouck Hurgonje 

enn Van Vollenhoven de overhand krijgen in het koloniale denken in Nederland en Nederlands-

Indiëë Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de jarenlang uitgestelde oprichting van de 

Volksraadd in 1918, waarin de westers geschoolde inheemse elite (benoemd) en Nederlandse 

vertegenwoordigerss van de Nederlands-Indische bevolking (gekozen) zitting zou krijgen. Deze 

raad,, bedoeld als een bestuurlijk adviesorgaan, zou echter meer en meer het karakter krijgen van 

eenn schijnparlement.74 In de jaren twintig en dertig zou het streven naar respect voor de 

(verondersteldd eigen) cultuur van de inheemse elite en voor het inheems gewoonterecht in een 

duidelijkk conservatief vaarwater komen, als reactie op ézpergerakan, communistisch verzet op 

Javaa en Sumatra, en de zich vormende nationalistische beweging. Respect ontaardde nu in 

geforceerdee en hooghartige pogingen om de koloniale band nog strakker aan te binden. Het 

strevenn werd de culturele pluriformiteit tot elke prijs in stand te houden, en de verschillende 

culturelee uitingen en adat van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië te conserveren als 

onveranderlijkk anders en uniek.75 

Spiegelbeelden Spiegelbeelden 

Uitt bovenstaande blijk t dat associatie en assimilatie, of dualisme en unificatie, in het Nederlandse 

koloniaall  politieke denken niet altijd op dezelfde wijze werden opgevat, en in de loop van de tijd 

vann betekenis veranderden. Bovendien gebruikten verschillende koloniale deskundigen gelijktijdig 

anderee termen om op vergelijkbare wijze de (door hen gewenste) organisatie van de koloniale 

maatschappijj  uit te drukken. Het bezwaar van deze ogenschijnlijke willekeur valt slechts ten dele 

wegg door het gegeven dat al deze begrippen slechts variabelen waren van hetzelfde koloniale 

project.. Interessanter is dat aan alle gevallen hetzelfde conflict ten grondslag lag, dat stoelde op 

dee vraag in hoeverre de inheemse cultuur behouden moest worden zoals zij volgens de 

beschouwendee bestuurder was, en in hoeverre zij gevormd, of naar de eigentijdse termen, 

"opgeheven""  diende te worden naar het westerse eigenbeeld. Uiteindelijk heeft het Nederlandse 

kolonialee beleid nooit echt voor één van deze twee opties gekozen, maar pendelde het 

pragmatischh heen en weer tussen beide uitersten.76 In wezen ging het hier ook om een 

Nederlandss (of binnenlands) probleem. Wat kon een kleine mogendheid als Nederland buiten 

44 4 



Nederlandd op economisch, politiek, sociaal en cultureel gebied bereiken, en wie was bereid om 

daarr de volledige financiële, bestuurlijke of militaire verantwoordelijkheid voor te nemen, als 

daarbijj  niet duidelijk was welke methode de beste was? Het is de vraag of Nederland überhaupt 

eenn grotere Nederlandse stempel had kunnen drukken op de koloniale samenleving van 

Nederlands-Indië.77 7 

Daarmeee keren we terug naar het leidmotief van deze studie: het koloniale beeld van de 

inheemsee bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië (of het beeld van de ander) zegt in laatste 

instantiee meer over de positie en het wereldbeeld van de beschouwer, en de wijze waarop hij zijn 

eigenn samenleving beleefde, dan over de veronderstelde cultuur van die bevolkingsgroepen. Dit 

ideee wordt nog pregnanter wanneer het koloniale beeld van de inheemse cultuur zich verplaatst 

naarr het podium van de populaire en hypermoderne wereldtentoonstellingen in Europa. Binnen 

hett alles overkoepelend perspectief van het vooruitgangsgeloof en nationalistische wedijver 

werdenn nationale zelfbeelden en beelden van de ander hier automatisch aan elkaar gespiegeld, en 

mett elkaar vergeleken. In dit kader kunnen de Nederlandse koloniale afdelingen licht werpen op 

dee ideeën van hun ontwerpers over de koloniale ondernemerscapaciteiten van Nederland, en 

overr hoe zij Nederland als mogendheid van betekenis in Europa wilden zien. Met dit in 

gedachtenn zal ik in de komende hoofdstukken de wordings- en receptiegeschiedenis van de vijf 

geselecteerdee koloniale vertoningen belichten. Hoe zetten de Nederlandse koloniale 

tentoonstellingsmakerss de inheemse bevolking van Nederlands-Indië neer binnen het bijzondere 

spanningsveldd van 'moderniteit' en 'primitiviteit' dat de wereldtentoonstelling boden? In hoeverre 

werdd hun beeld bepaald door bestaande ideeën over de eigen en andere beschaving (of hoe 

verhieldenn zij zich daartoe)? In hoeverre had de in dit hoofdstuk geschetste koloniaal politieke 

problematiekk van associatie en assimilatie hierin zijn weerslag? In hoeverre waren de Nederlandse 

toeschouwerss zich bewust van de koloniale verhouding als ze keken naar de (soms levende) 

beeldenn van de inheemse cultuur? En wat kan deze tentoonstellingsgeschiedenis ten slotte 

vertellenn over de aard van het Nederlandse imperialisme en het Nederlandse zelfbeeld, en de 

relatiee hiertussen? 
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HOOFDSTUKK 2 

Dee mal 

Amsterdamm 1883 

"Naa Londen, Parijs, Weenen, Philadelphia, zal voortaan Amsterdam genoemd worden als een der steeds 
levendee wereldplekken, die een rol hebben in de algemeene beschaving en die rol op waardige wijze 
vervullen."1 1 

Opp 1 mei 1883 opende in Amsterdam de internationale koloniale en uitvoerhandel 

tentoonstellingg haar poorten, op het stuk grond achter het amper voltooide Rijksmuseum. 

Gedurendee zes maanden was het tegenwoordige museumplein omgetoverd in een oosterse 

kermis,, die zijn bezoekers in de waan bracht van een andere wereld, koloniaal en modern 

tegelijkertijd.. Dat bleek al bij de entree. Direct voor de koloniale vertoning hing een rood gordijn 

tassenn twee reusachtige marmeren torens met hindoeïstische ornamentiek, die steunden op al 

evenn monumentale olifanten van gips. Deze facade deed dienst als hoofdingang. Bij nader inzien 

wass het rood van de gordijnen geen kasjmier, maar geschilderd zeildoek, en waren de torens van 

hout,, beplakt met imitatiemarmer. Toch moet deze entree alleen al door zijn omvang een 

overweldigendee indruk hebben gemaakt op de bezoekers, als zij uit de poort van het 

Rijksmuseumm kwamen. Achter het doek verrees de enorme nijverheidshal, waar de deelnemende 

landenn hun nationale handelsproducten hadden uitgestald. Links daarvan schitterde het 

Nederlandsee koloniale paleis met zijn Arabisch moorse koepeltjes. Di t was het belangrijkste 

paviljoenn van de tentoonstelling. Het gaf toegang tot de koloniale wereld van Nederlands-Indië. 

Eenn groot gipsen standbeeld van J.P. Coen, de grondlegger van het Nederlandse koloniale rijk, 

waaktee voor de ingang, met de toekomst in zijn vizier. Tegenover hem herdacht het standbeeld 

vann de Victorie op een sokkel van Cuypers iets te voorbarig de 'overwinning' in Atjeh. In de 

schaduww van het koloniale paleis, ter rechterzijde, bevond zich het merkwaardigste van de 

kolonialee afdeling, het zogenaamde koloniale park. Heel klein naast het Atjeh-monument 

vormdenn daar enkele bamboe- en houten huisjes uit verschillende regio's van Nederlands-Indië 

enigszinss onwennig het 'Indische dorp', met zijn vermoedelijk al even ongemakkelijke levende 

inwoners.. In een barok prieeltje aan de Ruysdaelkadekant van het tentoonstellingsterrein 

bespeeldenn de muzikanten onder hen dagelijks tussen 12h00 en 18h00 de gamelan. Vlakbij 

warmdee de weelderige tropische plantenwereld zich in de koloniale kas. 

Buitenn het koloniale park was er nog veel meer te zien, te doen en te leren op het 

tentoonstellingsterrein.. Links van het koloniale paleis stampte de moderne machinegalerij waar 

niett alleen de pers van de Brakke Grond zï)n werk deed, maar ook de nieuwste machines voor de 

verwerkingg van suikerriet waren te bewonderen. Er bevonden zich op het terrein twee 
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paviljoentjess in Hollandse renaissance stijl: het koningspaviljoen en het gebouw van de 

gezamenlijkee diamanttentoonstelling. Kunstliefhebbers konden in het Rijksmuseum door de 

vaderlandsee toonkamers dwalen of achterin het tentoonstellingsterrein de Galerij voor de schone 

kunstenn bezoeken, waarin werken waren opgesteld van eigentijdse schilders. In een paviljoentje 

vann de Bell-company, die twee jaar eerder zijn eerste kantoor had gevestigd te Amsterdam, 

kondenn bezoekers live per telefoon naar concertuitvoeringen luisteren, die plaats hadden in 

Buiksloott (aan de overkant van het IJ). De Amsterdamse bierbrouwerij had een meer dan 

manshogee bierton ingezonden, die ruimte bood voor honderd personen. Elders op het terrein liet 

'dee man met de kunstarm' de nieuwste modellen protheses zien. Schuin achter het koloniale 

paleiss werden in een tent verschillende typen van de inwoners van Suriname tentoongesteld; vlak 

daarachterr begon het pure vermaak, een café des ambassadeurs, waar niet alleen de laatste chansons uit 

Parijss te horen waren, maar ook een schaars geklede dame de Cancan danste. Even verderop 

sprakk een kiosk van het Nederlandse zendelinggenootschap zijn zorgen uit over de bezoedeling 

derr christelijke zeden en waarden.2 

Hett was een ongekende gebeurtenis, die destijds ook moeilijk te plaatsen was. Een enigszins 

vergelijkbaarr evenement scheen de kermis van Amsterdam, voorheen het Amsterdamse 

volksvermaakk van het jaar. Maar deze was na lang geharrewar over zin en inkomsten nog maar 

zeerr recent (in 1876) afgeschaft als onbeschaafd. Met zijn korte duur (in de nadagen nog maar 

éénn week) en zijn circa 230.000, voornamelijk Amsterdamse bezoekers (gemeten in 1850) was dit 

gebeurenn echter van een heel ander kaliber, dan de koloniale wereldtentoonstelling.3 Laatst 

genoemdee duurde veel langer en zou circa 1,5 miljoen mensen trekken - opvallend veel,-wanneer 

menn in gedachten houdt dat Amsterdam in deze periode een bevolkingsaantal had van 300.000 

zielen.. Het publiek was bovendien van zeer gemengd allooi: het schuim van de natie, de 

beschaafdee elite, man en vrouw, dienstmeisjes en dienders, arbeiders en journalisten, stedelingen 

enn provincialen, alle rangen en standen kwamen hier op af. [Afbeelding 2.1] Zij zagen ook elkaar 

voorr het eerst op zo massale wijze samengestroomd. Veel bezoekers kwamen bovendien uit de 

verstee uithoeken van Nederland en aanschouwden voor het eerst de nationale hoofdstad. De 

Nederlandsee imagined community werd hier zichtbaar, om in Andersons woorden te spreken.4 

Dee wereldtentoonstelling onderscheidde zich bovenal van de kermis, doordat zij niet louter 

volksvermaakk bood, maar, in lijn met de voorgaande wereldtentoonstellingen, ook machtig 

modernee en gewichtige lessen, waar iedereen van wilde weten. Speciaal voor deze gelegenheid 

tooidee Amsterdam zich met bebloemde masten, die 's avonds geïllumineerd werden.5 Wat waren 

dee redenen om juist nu een koloniaal feest te vieren? Hoe kwam het feest tot stand? En wat 

brengtt deze vertoning aan het licht over het koloniale denken en het zelfbeeld van Nederland 

omstreekss 1880? 

1.. Het moment: de hoofdstad, de vooruitgang en de openstelling van de koloniën 
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Inn de jaren 1880 leek Amsterdam, rijp voor een wereldtentoonstelling. Een dergelijk groot gebaar 

wass de bekroning van de ingrijpende stadsuitbreidingen en veranderingen die zij de voorgaande 

twintigg jaren ondergaan had. Amsterdam had de allure en het aanzien gekregen van een moderne 

metropool,, en kon meetellen met de andere grote hoofdsteden in Europa die al één of meer 

wereldtentoonstellingenn op hun naam hadden staan. Vanaf de jaren 1860 opende de 

volgebouwdee en geïsoleerde binnenstad zich voor haar inwoners, en voor de wereld. De 

voltooiingg van het Noordzeekanaal maakte de stad vanaf 1876 toegankelijk voor grote 

zeevaartschepen.. In dezelfde periode werden de spoorwegen verbeterd. In 1879 legde architect 

PJ .H.. Cuypers de laatste hand aan het nieuwe Centraal Station. In de binnenstad maakten oude 

gebouwenn plaats voor moderne kantoren, werden straten verbreed, en grachten gedempt. Een 

modernee tramrails kon zich een weg gaan banen, ten behoeve van de trams van de nieuwe 

Omnibusmaatschappijj  (bijvoorbeeld over de Nieuwezijdsachterburgwal (gedempt in 1867). 

Buitenn de stad verrezen complete nieuwe wijken.6 

Inn deze periode kreeg Amsterdam ook de prestigieuze gebouwen die een chique hoofdstad 

pasten.. Sinds 1864 had Amsterdam al zijn eigen Crystal Palace, het Paleis voor de Volksvlijt . 

[Afbeeldingg 2.2] Di t was een typisch product van het zogenaamde beschavingsoffensief, dat in de 

inleidingg besproken is. Het Paleis voor de Volksvlij t verrees dankzij de inspanningen van een 

vooraanstaandd en filantropisch inwoner van Amsterdam, dr. Samuel Sarphati. Sinds hij in 1851 

Crystall  Palace had gezien op de wereldtentoonstelling in Londen wilde Sarphati een dergelijk 

modemm gebouw van glas en staal in Amsterdam. De activiteiten in het Paleis voor de Volksvlij t 

zoudenn de vooruitgang moeten dienen. Sarphati geloofde dat deze te bereiken was door de 

verhogingg van de welvaart door middel van industrialisatie. De nijverheidstentoonstellingen en 

muziek-- en toneelvoorstellingen die in het paleis plaatsvonden waren alle gericht op de 

ontwikkelingg van de "werkende stand".7 Voor een chiquer publiek begon Cuypers in 1875 aan 

eenn niet minder gewichtig project: de bouw van de nationale kunststempel, het Rijksmuseum, dat 

nogg net op tijd expositieruimten kon bieden aan de wereldtentoonstelling. Omstreeks dezelfde 

periodee verrezen het Amstelhotel en hotel Americmn. Amsterdam leek klaar om het buitenland te 

ontvangen.. De naderende wereldtentoonstelling bracht nog extra levendige bouwactiviteiten te 

weeg,, en noviteiten.8 Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling kreeg het Americain een 

personenliftt en hotel Krasnapolsky zijn winterruin en elektrische verlichting.9 

All  deze bouwactiviteiten hadden te maken met het economische herstel van de stad sinds de 

jarenn 1860, na een economische malaise van meer dan vijf decennia. Oorzaak daarvan was de 

oplevingg van de koloniale handel en de financiële sector, beide traditionele specialiteiten van 

Amsterdam.. Van de drie grote Hollandse steden was Amsterdam het meest gebaat bij de 

kolonialee handel, doordat het hoofdkantoor van de Nederlandse Handelmaatschappij (NHM) 

sindss 1831 gevestigd was in Amsterdam. De NHM, in 1824 opgericht door koopman-koning 
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2.22 Het Paleis van Volksvlijt, Amsterdam ca. 1870 





Willemm I, had het monopolie gekregen over het transport van regeringsproducten en de verkoop 

(inn consignatie) van de Indische exportproducten. Haar monopoliepositie werd alleen maar 

versterktt door het enkele jaren later ingestelde cultuurstelsel. De belangen, expertise en 

makelaardijj  van de koloniale handel concentreerden zich daarom in Amsterdam, rondom de 

veilingenn van de NHM, die twee keer per jaar plaats vonden. Vanuit de koloniale belangengroep 

diee zich hier vormde was dan ook aanvankelijk de sterkste weerstand tegen de afschaffing van het 

cultuurstelsel.. Amsterdam zou echter ook weer het meeste profiteren van de openstelling van 

Nederlands-Indiëë voor het bedrijfsleven. Ondanks groeiende concurrentie wist zij voorlopig haar 

stapelmarktt functie te behouden, door de groei van de aanvoer van de traditionele Indische 

stapelproducten,, tabak, koffie, suiker en cacao.10 

Dee openstelling van Nederlands-Indië stimuleerde echter ook de modernisering van het oude 

kolonialee handelsbedrijf en het havenbedrijf in Amsterdam. Bovendien groeide het aantal nieuwe 

cultuurondernemingenn en banken. Afgezien van het alleen voor stoomschepen toegankelijke 

Suezkanaal,, versterkten directe verbindingen tussen Nederlands-Indië, Japan, Australië, Noord-

Amerikaa en Zuid-Afrika de buitenlandse concurrentie dermate, dat wel een einde zou moeten 

komenn aan de Amsterdamse commissiehandel. In het kielzog van de machtige Van Eeghen & Co 

gingenn de Amsterdamse handelshuizen daarom op zoek naar nieuwe handelstechnieken, die de 

afstandd tussen producent en consument konden verkorten. Daarnaast gingen zij over tot 

gespecialiseerdee dienstverlening, zoals het oprichten van een eigen rederijbedrij f voor 

stoomschepen,, het verlenen van consignaties aan bevriende cultuurinstellingen in Nederlands-

Indië,, en het ondernemen van verschillende bancaire activiteiten. Ook gingen zij over tot directe 

handell  met het buitenland. Het gevolg van al deze vernieuwingen was uitbreiding van het werk 

enn personeelsbestand in de oude handelshuizen. 

Dee grote bloei van het moderne koloniale handelsbedrijf in Amsterdam zou pas vanaf de jaren 

18900 werkelijk zichtbaar worden. In de jaren 1880 bevond Amsterdam zich wat dat betreft nog in 

eenn overgangsfase van het oude naar het nieuwe.11 Er was destijds geen beter middel om de 

drempell  te overschrijden en de hoofdstedelijke rijpheid te bevestigen, dan door het houden van 

eenn wereldtentoonstelling. 

2.. De organisatie van een wereldtentoonstelling: een kwestie van overtuigen 

"N'oublionss pas que les Pays-bas, avec la palme des arts, tiennent Ie sceptre du commerce et doivent se 
considererr comme 1 'entrepot general du monde entier"12 

Opmerkelijkk genoeg was het idee om een wereldtentoonstelling in Amsterdam te organiseren 

afkomstigg van een buitenlander, de Fransman Edouard Agostini. In 1880 verscheen bij uitgeverij 

Quentinn in Péronne een werkje van zijn hand, getiteld La Holtande artistiaue et commercial et 

UBuropeUBurope industrielk De 1'uUUtê d'une exposition universelh dans les Pays Bas. Dit presenteerde Agostini 

inn de zomer van dat jaar aan koning Willem II I en zijn zoon Alexander, en aan een aantal 
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invloedrijkee mannen in Amsterdam. Hij stelde hierin voor om een internationale 

handelstentoonstellingg in Nederland te organiseren. Voortbouwend op de Nederlandse zeevaart 

enn handelsgeschiedenis, prees hij de Nederlanders om hun oprechtheid. Aangezien Amsterdam 

zichtbaarr aan het moderniseren was, gezien haar publieke werken van de afgelopen twintig jaar 

enn haar Palais de Cristaly was het vanzelfsprekend dat de tentoonstelling plaats zou hebben in dit 

belangrijkstee handelscentrum van Nederland. Dankzij de Nederlandse eerlijkheid zou deze 

tentoonstellingg bovendien werkelijk de internationale handel dienen, in tegenstelling tot de 

voorgaandee tentoonstellingen van Wenen, Londen, Philadelphia en Parijs, die slechts de ijdelheid 

derr naties en de trots der deelnemende fabrikanten hadden bewezen.13 

Koningg Willem II I toonde op voorhand geen interesse in Agostini's plannen. Agostini slaagde 

err wel in om enkele invloedrijke Amsterdammers te overtuigen, waaronder de voormalige 

burgemeesterr van Amsterdam C.J.A. den Tex. Op 17 augustus 1880 vond er een bijeenkomst 

plaatss in het zaaltje van Odeon. Uit de ongeveer 50 aanwezigen werd een voorbereidend comité 

gekozen,, dat zou optreden als de makelaar van de tentoonstelling. Het bestond uit de bankier 

A.C.. Wertheim, de directeur van de kamer van koophandel D. Cordes, de fabrikanten F.J.W.H. 

Schmitz,, H. Schroder, en A. Daniels en de ondernemer H.F.R. Hubrecht, die medeoprichter was 

vann het Aardrijkskundig Genootschap. In september hadden zij de eerste statuten klaar en een 

begrotingg van ƒ.2.500.000,-. Zij plaatsten daarbij het oorspronkelijk op handel en nijverheid 

toegespitstee plan in een koloniaal kader, in de veronderstelling dat Nederland zich juist daarmee 

konn onderscheiden, en met het officiële doel meerdere kennis te verspreiden omtrent de 

kolonialee systemen, zoals die door verschillende staten in praktijk werden gebracht. De koloniale 

afdelingg zou dus de eerste en belangrijkste van al worden op de wereldtentoonstelling. Als 

argumentt diende daarbij het feit dat een dergelijke internationale vergelijking nog nooit eerder 

hadd plaats gevonden, en dat het voor de hand lag dat Nederland als één van de eerste koloniale 

mogendhedenn dit initiatief op zich nam. Ter opluistering voegde ze aan deze koloniale 

tentoonstellingg een aantal afdelingen toe, die ook de indeling van voorgaande 

wereldtentoonstellingenn hadden bepaald. De tweede afdeling was gewijd aan de nijverheid en de 

uitvoerhandell  Als derde volgde een retrospectieve tentoonstelling van kunsten en 

kunstnijverheid.. De vierde afdeling, eigenlijk een restcategorie, bestond uit 'speciale 

tentoonstellingen',, gelijktijdig te houden elders in Amsterdam. Ten slotte was er de niet 

onbelangrijkee vijfde afdeling voor het houden van wetenschappelijke voordrachten en 

internationalee bijeenkomsten. Op grond van dit eerste concept vroeg het voorbereidend comité 

bijj  de regering een subsidie aan van ƒ. 500.000,-.Van haar kwam in deze fase wel sympathie en 

morelee steun, maar geen geld. In november 1880 zag het er daarom al somber uit voor het 

tentoonstellingsplan.. Twee Belgische aannemers, Tasson en Washer, redden de Amsterdamse 

ondernemingg echter, door een garantiefonds beschikbaar te stellen voor de tentoonstelling. Aan 

hett einde van 1880 kon Agostini geïnstalleerd worden als commissaire-génerale.lit Nederlands 
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internationalee pronkvertoning werd mogelijk dankzij twee Belgen en een Fransman met een 

Corsicaansee naam. 

Destijdss wist niemand eigenlijk precies wie Agostini was. Publiek geheim was dat hij door 

familiebandenn iets te maken had met een gevoelig liggende liefdesgeschiedenis van Willem III. 15 

Agostini'ss rol in de tentoonstelling verklaarde vermoedelijk ook waarom Willem II I gekant zou 

blijvenn tegen het internationale karakter ervan. Willem II I was echter niet de enige die de 

buitenlandsee drijfveer betreurde achter een tentoonstelling die nu eenmaal veel prestigieuzer zou 

zijnn geweest als werkelijk nationaal project. Van Agostini was slechts bekend dat hij omstreeks 

18500 werd geboren in Parijs, als zoon en kleinzoon van militairen. Zijn vader was wondheler, die 

dee militaire dienst verliet bij de coup d'etat'van 1852, en weer in dienst trad bij het beleg van Parijs. 

Zoonn Edouard, wiens naam voluit luidde Jeanne Baptiste Antoine Anne Edouard Agostini, zou 

naa een opleiding aan het instituut Massin en het college Charlemagne, ervaring hebben opgedaan in 

dee studie en organisatie van wereld- en nationale tentoonstellingen van handel en nijverheid, die 

inn de jaren 1860 en 1870 plaats vonden in Parijs. In zijn jeugd zou hij Nederland hebben 

bezocht.166 Al met al leek Agostini de juiste persoon op de juiste plaats. Door zijn onbekende en 

ambiguee identiteit in combinatie met zijn moderne ondernemerskwaliteiten en zijn kennis van 

wereldtentoonstellingen,, kon hij de barrières van voorzichtigheid en zuinigheid doorbreken, die 

eenn dergelijk frivool, kostbaar en riskant gebaar in Nederland tot nog toe hadden verhinderd. 

Veelzeggendd in dit kader was het feit dat de Nederlandse overheden pas over de brug kwamen 

nadatt een buitenlandse maatschappij het financiële risico op zich had genomen. 

Tenn behoeve van de tentoonstelling gaf de gemeenteraad van Amsterdam in april 1881 het stuk 

grondd achter het Rijksmuseum-in-aanbouw in kosteloze bruikleen; daarnaast schonk zij een 

bedragg van ƒ.10.000,-. De Nederlandse regering bleef weinig toeschietelijk met haar steun. Via de 

Nederlandsee Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Amsterdamse kamer van 

koophandell  maande de tentoonstellingsorganisatie de plaatselijke kamers van koophandel, 

fabriekseigenarenn en industriëlen in Nederland aan tot medewerking aan haar plannen. Een golf 

vann steunpetities overspoelde de regering in de loop van 1881 en 1882. In augustus 1881 ging zij 

err mee akkoord om de uitnodigingen en het algemeen programma te verzenden aan de 

buitenlandsee mogendheden, zodat de tentoonstelling een officiëler aanzien kreeg. Zij beloofde 

meerr steun onder voorwaarde dat tenminste twee koloniale grootmachten hun deelname hadden 

toegezegd.. Spanje gaf zich als eerste op, spoedig gevolgd door Frankrijk. Tegen die tijd was het 

zekerr dat de tentoonstelling verwezenlijkt zou worden. In mei 1882 verleende de regering een 

subsidiee van ƒ.150.000,- ten behoeve van de Nederlandse nijverheid. De Nederlandse regering 

werktee via de commissarissen van de koning ook mee aan de opzet van een landelijk netwerk van 

plaatselijkee subcommissies, voor het bijeenbrengen van de landelijke inzendingen. Ten slotte 

bemiddeldee zij in het verkrijgen van gratis goederenvervoer. 

51 1 



3.. Het waarmaken en populariseren van koloniale kennis 

Dee openstelling van Nederlands-Indië voor particuliere ondernemers had zijn weerslag buiten de 

handelswereldd van Amsterdam. Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven bevorderde zij de 

roepp om kennis en kennisverbreiding van de koloniën. Andersom vergrootte de feitelijke 

uitbreidingg van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië de mogelijkheden tot groei 

vann de koloniale kennis. Nieuwe tijdschriften zoals de Indische Gids, instellingen zoals het 

Koloniaall  Museum te Haarlem, en verenigingen zoals het Aardrijkskundig Genootschap duidden 

allee op de bestaande behoefte in Nederland om meer greep te krijgen op de koloniale 

werkelijkheidd van Nederlands-Indië en om deze openbaar te maken: geografisch, natuur- en 

bodemkundig,, volkenkundig en economisch.17 Hiervan was de koloniale tentoonstelling te 

Amsterdamm een groot en opvallend teken. Tegelijkertijd was zij een buitengewoon effectief 

middell  om in deze behoefte te voorzien, doordat zij de bestaande koloniale belangengroepen en 

instellingenn in Nederland en Nederlands-Indië met elkaar in verbinding bracht in één 

organisatorischh netwerk. 

Hett programma van de koloniale tentoonstelling beloofde een vergelijkend onderzoek in beeld 

brengenn van de verschillende systemen van kolonisatie, van de tropische landbouw, en van de 

bodemexploitatie.. Deze vergelijking betrof de koloniën en buitenlandse bezittingen van de 

verschillendee Europese mogendheden, met uitzondering van de rijken die in Europa zelf gelegen 

waren,, en van de onderhorigheden van het Turkse rijk in Azië en Afrika.18 In de praktijk vormde 

dee eigenlijke grondslag van de tentoonstelling echter de Nederlandse koloniale afdeling. Deze zou 

plaatss krijgen in een eigen nationaal koloniaal paleis, terwijl het merendeel van de deelnemende 

buitenlandsee mogendheden in een gemeenschappelijke gebouw voor de uitvoerhandel terecht 

kwamenn (de tweede afdeling) waar zij niet alleen hun nijverheidsproducten, maar ook hun 

kolonialee waar zouden onderbrengen. Daarmee was de koloniale vergelijking vlug gemaakt. De 

daadwerkelijkee internationale discussie kreeg enig gehalte tijdens het in het vorige hoofdstuk 

beschrevenn internationale Koloniaal Congres. 

Vooropp stond uiteraard dat Nederland op zou vallen met zijn koloniale afdeling. Hiertoe 

brachtenn de tentoonstellingsmakelaars de nodige koloniale experts bijeen, om een algemeen 

koloniaall  comité te vormen onder leiding van M.P. Pels, lid der provinciale staten en de 

gemeenteraadd van Amsterdam. Onder haar leden bevonden zich kooplieden en bankiers, 

voormaligee hogere bestuursambtenaren uit Nederlands Oost- en West-Indië, hooggeleerde 

kolonialee wetenschappers, museumdirecteuren, de directeur van de stoomvaartmaatschappij 

"Nederland",, een ingenieur en twee oud- militairen (waarvan één tevens ingenieur), en 

vertegenwoordigerss van regionale en centrale overheid, waaronder het liberale tweede kamerlid 

W.K.. baron van Dedem.19 Laatste in de rij was A.W. Stortenbeker, opzichter bij de 

Staatss spoorwegen, en uitgekozen als architect van het paleis voor de Nederlandse koloniën.20 Uit 
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ditt grote geheel vormde zich een kleiner uitvoerend comité, dat onder leiding stond van de 

ouddirecteurr van het Binnenlands Bestuur C. Bosscher. 

Niemandd minder dan de eminente oriëntalist P.J. Veth, benoemd tot erevoorzitter van het 

algemeenn comité, kreeg de taak om deze nationalistische en commerciële koloniale happening een 

wetenschappelijkk draagvlak te geven. Aan het einde van zijn leven genoot Veth veel aanzien in 

binnen-- en buitenland. In Nederland was hij bij de culturele elite al langer bekend door zijn 

bijdragenn aan het liberale tijdschrift De Gids. Populair was Veth geworden sinds de Sumatra-

expeditiee van 1877-79.21 Veth kreeg de leiding over de ordening van de voorwerpen in het 

kolonialee paleis. Op basis hiervan zou hij bovendien een wetenschappelijke catalogus 

samenstellen.. Hierbij kon hij gebruik maken van de steun van het Aardrijkskundig Genootschap. 

Veell  leden schreven uitvoerige bijdragen voor de catalogus, als inleidingen op de groepen en 

subklassenn van de catalogus. 22Onder hen bevonden zich de eerder genoemde amateur-geleerde 

enn oud-resident van Menado S.C.J.W. van Musschenbroek en de Leidse hoogleraar koloniale 

staatkundee P.A. van der Lith. Daarnaast leverden de directeuren en conservatoren van het 

kolonialee en het etnografische museum in Nederland belangrijke bijdragen, zowel aan de 

tentoonstellingsorganisatiee als aan de catalogus. L. Serrurier, de directeur het Etnografisch 

Museumm in Leiden, zou zich niet zonder eigenbelang inzetten voor het bijeenbrengen van het 

etnografischee materiaal dat beschikbaar was in Nederland. Ook nam hij de beschrijving op zich 

vann de bijzondere etnografische verzameling uit Groot-Brittannië, die apart zou worden 

opgesteldd in één van de zalen van het Rijksmuseum (op verzoek van de eigenaren: de prins van 

Waless en het South-Kensington museum). F.W. van Eeden, directeur van het Koloniaal Museum 

inn Haarlem (en secretaris van de Maatschappij voor nijverheid en handel) schreef populaire 

stukjess over de koloniale tentoonstelling in het Nieuws van den Dag, destijds het grootste dagblad 

vann Nederland.23 

Tenn behoeve van de organisatie in Nederlands-Indië riep het voorbereidend comité de hulp in 

vann het ministerie van Koloniën. Dit nam de kosten op zich voor de bouwvan het paleis voor de 

Nederlandsee koloniale afdeling. Daarnaast droeg de minister aan het hoofd van het departement 

vann Onderwijs, Eredienst en Nijverheid in Nederlands-Indië H. Stortenbeker de 

verantwoordelijkheidd op om in Nederlands-Indië materiaal bijeen te brengen voor een "waardige 

enn zooveel mogelijk volledige vertegenwoordiging van Nederlands-Indië op de in 1883 te 

Amsterdamm te houden internationale tentoonstelling". Als secretaris kreeg deze Daniël Veth aan 

zijnn zijde, die deze benoeming te danken had aan zijn beroemde vader. De steun van de Indische 

regeringg bestond verder uit een som van ƒ.25.000,-, later dat jaar verhoogd tot ƒ.100.000,-, ter 

bestrijdingg van de uitgaven; voorts liet zij een circulaire rondgaan langs de hoofden van bestuur 

mett het verzoek Daniël Veth zoveel mogelijk behulpzaam te zijn, "door kosteloozen afstand, des 

gevraagd,, van modellen en monsters den in 's lands inrigtingen aanwezige voorwerpen en 

voortbrengselenn dan wel door aanmaak daarvan", desnoods ten laste van het beschikbaar 
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gesteldee bedrag. Ten slotte bepaalde ze dat de voorwerpen voor de tentoonstelling kosteloos 

vervoerr kregen via de Staats spoorwegen van Nederlands-Indië. Naast deze organisatie ten 

behoevee van de regeringsinzending benoemde het gouvernement in juni van dat jaar een 

particulierr comité in Batavia, ter bevordering van de particuliere inzendingen uit de koloniën. Di t 

stondd onder leiding van N.P. van den Berg, de directeur van de Javasche bank en de spil van een 

rij kk familienetwerk van cultuurondernemers op Java. Overige leden waren zes "achtenswaardige 

enn invloedrijke personen" door hemzelf benoemd.24 

Al ss we Daniël Veth mogen geloven, was hij degene die eigenlijk de leiding had over de 

tentoonstellingsorganisatiee in Nederlands-Indië.25 Hij bevond zich in de bijzondere positie te 

mogenn bepalen wat het typische eigene van Nederlands-Indië zou zijn en wat niet. Tegelijkertijd 

zagg deze ondernemend ingenieur, die eerder in Italië had gewerkt aan de aanleg van de St. 

Gottharttunnel26,, zichzelf ook als bode van de vooruitgang en economische ontwikkeling in de 

koloniën:: in zijn functie als plaatselijk agent van de Amsterdamse tentoonstelling hoopte hij en 

passantpassant concessie te verkrijgen voor de aanleg van een zwevende kabelspoorbaan, die het 

Ombilin-steenkolenveldd in West-Sumatra zou verbinden met de Brandewijnsbaai. Zo verenigde 

Daniëll  twee verschillende doeleinden: moderne westerse beschaving brengen in de koloniale 

wildernis,, en de koloniale wildernis laten zien aan het moderne beschaafde publiek in 

Amsterdam.. Grof gezegd was dat wat de Amsterdamse tentoonstellingsorganisatoren voor ogen 

hadden:: zij geloofden dat Nederland zich juist op deze manier kon onderscheiden in de wereld, 

alss moderne en ondernemende koloniale mogendheid. 

Ordenen Ordenen 

Weliswaarr gaven commerciële belangen en privé-kapitaal de doorslag in de totstandkoming van 

dee koloniale tentoonstelling, toch beoogde het conceptprogramma van de koloniale afdeling (van 

augustuss 1881) meer dan botweg reclame voor koloniale producten en grondstoffen. Daarmee 

alleenn viel de nationale roem en moderniteit van de Nederlandse koloniale onderneming niet te 

verbeelden.. De tentoonstelling wilde in het bijzonder ook de gelegenheid bieden tot vergelijking 

vann "de zeden en eigenaardigheden van de bewoners der Overzeesche gewesten". Bovendien 

zoudenn de "Openbare Werken en de Middelen van Vervoer" aan bod moeten komen als "de 

eerstee grondslagen voor welvaart en beschaving". Even belangrijk in dit laatste verband waren 

"Legerr en Marine, die bolwerken der vrijheid". Als laatste zouden exemplaren en producten uit 

dee fauna en flora van de koloniën vertegenwoordigd moeten zijn, "als beelddragers van de 

weelderigee natuur der tropische gewesten".27 

Dezee breder geformuleerde doelstelling kreeg uiteindelijk zijn weerslag in een hoofdordening 

vann de koloniale tentoonstelling in drie hoofdgroepen, en 38 subklassen. Groep I betrof 'Het 

terreinn der gekoloniseerde en overheerde gewesten' (weergaven van de geografie en van de rijke 

natuur,, en monsters van grondstoffen, flora en fauna), groep I I T)e inlandsche bevolking dier 
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gewesten'' (haar woonvormen en huizentypen, levensmiddelen, vormen van levensonderhoud, 

wetenschapp en kunsten, spelen en vermaak, zeden en gewoonten, regeringsvormen, rechtbanken, 

godsdienstt en godsdienstige gebruiken) en groep III . T)e Europeanen in die gewesten en hunne 

betrekkingenn tot de inlanders' (de verschillende koloniale stelsels, de bovengenoemde openbare 

werken,, en de werken van beschaving, gezondheid, veiligheid en Vrijheid'). 

Dee hoofdclassificatie van de tentoonstelling bouwde deels voort op oude ordeningswijzen28, 

maarr gaf ook een moderne legitimatie aan de Nederlandse koloniale onderneming: de natuurlijke 

rijkdomm en overschotten (groep I) en de exotische primitiviteit van de inheemse bevolking (groep 

II )) vroegen om het moderniserende en beschavende ondernemerschap van Nederlandse overheid 

enn particulieren (groep III) . 

Eenn bijzonder initiatief in het kader van de laatste groep was het plan voor een speciale koloniale 

geneeskundigee tentoonstelling, met het doel om "onze kennis van de openbare 

gezondheidstoestand,, van den geneeskundigen dienst en van de ziekenverpleging in de koloniën 

tee vermeerderen". Daarvan was de vooronderstelling dat "welvaart van de koloniën innig 

samenhangtt met de gezondheid, zoowel der kolonisten en der overige Europeesche bevolking als 

derr inboorlingen". Opvallend genoeg ruimde dit toonbeeld van ontwikkelend koloniaal 

ondernemerschapp ook plaats in voor de wijzen waarop de inheemse bevolking haar zieken en 

gewondenn behandelde, dit als een eerste stap naar het besef "dat bijzondere omstandigheden ook 

omm bijzondere kennis vroegen."29Deze aansporing tot het zich verplaatsen in een andere context 

illustreertt de etnografische invalshoek van de koloniale tentoonstelling als geheel. 

HetHet vooruitstrevende van etnografie 

Niett alleen uit de richtlijnen, maar ook uit de grote hoeveelheid etnografische voorwerpen die de 

organisatiess in Nederland en Nederlands-Indië daadwerkelijk bijeen wisten te brengen achter het 

Rijksmuseum,, en uit de relatieve dikte van het tweede deel van Veths catalogus (gewijd aan groep 

II )) blijkt het grote aandeel van de etnografie op de koloniale tentoonstelling te Amsterdam. De 

veelheidd aan etnografische voorwerpen getuigde van de behoefte der 

tentoonstellingsorganisatorenn aan overzicht en beheersing van de beschikbare etnografische 

kennis,, ten behoeve van de moderne koloniale onderneming. Met de keuze van de voorwerpen 

diee zij voor deze vertoning geselecteerd hadden, en het evolutionaire kader waarin zij ze plaatsten 

beklemtoondenn zij het 'primitieve', het eigenaardige en vooral het andere van de inheemse 

bevolkingsgroepenn van Nederlands-Indië. Aldus konden ze dus ook een reflectie te weeg 

brengenn op het eigen wereldbeeld of het zelfbeeld van Nederland. 

Dee etnografische tentoonstelling was bedoeld om een zo systematisch en compleet mogelijk 

beeldd te geven van omvang, aard, en eigenaardigheden van de inheemse bevolking van 

Nederlands-Inctië.. De catalogus van groep II , en dus idealiter ook van het tentoongestelde 

materiaal,, volgde in grote lijnen het classificatiesysteem van het Rijks Etnografisch Museum te 
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Leiden.. Binnen de verschillende klassen en subklassen was een tamelijk willekeurige geografische 

indelingg aangebracht (of een indeling naar residentie), die duidelijk ondergeschikt was aan de 

hoofdordening:: naar behoefte. Hieraan ging de overtuiging ten grondslag dat wanneer 

voorwerpenn groepsgewijs gerangschikt werden per bevolkingsgroep of per gebied, van de eerste 

behoeftenn (eten, drinken, kleding, woning), via gebruiksvoorwerpen, verdedigings-, jacht-, 

landbouw-- en handelsinstrumenten tot aan de wetenschap en de vrije kunsten, dan was 

etnografischee studie, door vergelijking tussen volken en rassen, mogelijk.30 De eerste van de zes 

klassenn waarin groep I I was opgedeeld, was bestemd voor de bevolkingsstatistiek. 

Kenmerkendd voor de tijd getuigden de etnografische tentoonstelling en haar catalogus van een 

grotee drang tot grondigheid en volledigheid. Alles wat ingezonden was wilde men geplaatst en 

genummerdd hebben. Niet alleen kreeg iedere geplaatste inzending een nummer, maar vaak 

bestondenn ook de afzonderlijk genummerde inzendingen uit grote verzamelingen voorwerpen 

mett veel van hetzelfde; en ook hiervan werd ieder voorwerp als een variatie binnen de categorie 

geordendd en geregistreerd, of het nu om stoffen, voedselmonsters, keukengereedschappen, of 

getemdee dieren ging. Hieruit spreekt een dwangmatige compleetheidsdrang, die 

noodzakelijkerwijss ook tot willekeur leidt. Logica was er echter wel degelijk in de ordening: de 

inleiderss van de catalogus bekeken het tentoonstellingsmateriaal allen vanuit evolutionair 

perspectief:: het ging om de vraag welk relatieve niveau van beschaving de inheemse bevolking 

vann Nederlands-Indië had bereikt op de verschillende klassen, en subcategorieën. Een greep uit 

klassee 10 'de middelen van bestaan: "De veeteelt verkeert op de Oost-Indische eilanden, wegens 

dee eigenaardige verhouding van groote vruchtbaarheid en vrij hooge mate van onverschilligheid 

derr inlanders in een zeer primitieven toestand"; "De bijenteelt staat in den Indischen archipel nog 

opp een zeer lagen trap." De land- en tuinbouw zou op onrationele wijze beoefend worden, en 

vann bestuurswege aanmoediging behoeven. "Overtuigd dat de bloei en de welvaart, en daarmede 

dee rust van de bevolking, in de eerste plaats afhankelijk zijn van een rationeelen landbouw, en 

voorr deze tusschen de tropen de irrigeerbare velden een hoofdvereischte blijven, is de regering er 

bijj  voortduring op bedacht, het water overal zooveel mogelijk te doen benutten door den aanleg 

vann dammen en waterleidingen, waaraan deskundige opnemingen van een stroomgebied vooraf 

moetenn gaan. Veel, zeer veel blijf t in deze richting nog te doen, doch belangrijke irrigatiewerken, 

tevenss strekkende tot ontwatering wanneer noodig, zijn in deze eeuw op Java tot stand gekomen 

enn nog altijd in bewerking."31 Mijnbouw, gedefinieerd als "het opsporen en ontginnen van 

mineralenn door het aanleggen van diepe mijnputten en van gangen onder de grond" was als 

zodanigg nooit in Nederlands-Indië uitgeoefend, noch door de inlandsche bevolking, noch door 

dee Chineezen. Wanneer men mijnbouw opvatte als "het verzamelen van nuttige delfstoffen" wel. 

"Nochtanss kwam ze bij de eigenlijke inlandsche bevolking nooit tot een hoogen trap van 

ontwikkeling,, en werd ze eerst in lateren tijd door Chineezen op meer uitgebreide schaal 

uitgeoefend"32 2 
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Voorr klasse 13, 'regeeringsvormen en staatsinstellingen' schreef G.A. Wilken de inleiding, vanuit 

hett doelgerichte evolutionaire perspectief, dat hem eigen was. "Bij de volken in hunne kindsheid 

iss de straf wraak [...] Doch naarmate de zeden zachter worden en de maatschappij vooruitgaat, 

wordtt dit private wraakrecht beperkt: die beperking bestaat in den afkoop door geld of goed [...] 

enn werd ook de tusschenkomst van het gerecht vereischt. In den Indischen archipel bevond zich 

hett strafrecht in deze laatste phase van ontwikkeling, toen wij van den toestand van het 

rechtswezenn bij de aan ons gezag onderworpen volken kennis bekwamen."33 

I nn dit evolutionaire verhaal verwerd de aldus verbeelde koloniale wereld tot een oefenterrein 

voorr de vormgeving van het moderne krachtige Nederland.34 En het was vooral die boodschap 

diee de koloniale tentoonstelling uitdroeg. Gezamenlijk duidden de selectie van het materiaal en de 

ordeningg en de beschrijvingen ervan in de catalogus op de wens om de inheemse wereld 

economischh en bestuurlijk te ontsluiten, en als één compleet geheel te kunnen overzien en 

beheersen,, als een arbeidsveld voor de eigen moderne beschaving en modern ondernemerschap. 

Hoewell  de volledigheidsdrang met zich meebracht dat alle facetten en eigenaardigheden van deze 

inheemsee wereld aan bod moesten komen35, deed de onderlinge variëteit van culturen binnen die 

wereldd er niet echt toe. Het ging om het primitieve of andere ervan, ten opzichte van waar de 

Nederlandsee beschaving inmiddels gekomen was. 

Populariseren:Populariseren: de wording van het Indische dorp 

Vanuitt nationaal zelfbewust en evolutionair koloniaal oogpunt lag de hierboven geformuleerde 

gedachtee voor de hand, maar hoe was zij over te brengen aan het grote, niet ingewijde 

tentoonstellingspubliek?? Slechts weinigen leken daar echt lang bij stil te staan, getuige de 

schijnbaarr blinde verzameldrift waardoor Serrurier zich in Nederland liet leiden, en de enorme 

hoeveelheidd gelijksoortige typen voorwerpen die, volgend op de tentoonstellingscirculaires, in 

Nederlandd en Nederlands-Indië bijeen werden geharkt. Voor Daniël Veth was echter duidelijk 

datt al die modellen van huizen en huisraad, wapens en kleden, vistuigjes en scheepsmodellen, 

koperwerkk en batik die bij hem in Batavia binnenstroomden wel "een goede collectie van 

ethnologischee aard" vormden maar niet de aandacht zouden trekken. Hij vatte daarom het plan 

opp om een Indisch dorp naar Amsterdam te brengen, bestaande uit huizentypen uit de 

verschillendee regio's van Nederlands-Indië, en bevolkt door authentieke, levende 

vertegenwoordigerss van de inheemse bevolking. Het kostte Daniël Veth moeite om de Indische 

regeringg van de zin van een zo ongebruikelijk en frivool plan te overtuigen, laat staan om 

daarvoorr extra geld te krijgen.36 Uiteindelijk zou zij echter een tiental woningen op ware grootte 

uitt de verschillende residenties inzenden, en drie op enigszins verkleinde schaal, terwijl Daniël 

Vethh van het uitvoerend comité de gelden kreeg voor de levende aankleding. Stortenbeker gaf op 

verzoekk van de minister van Koloniën echter nog wel een uitgebreide illustratie van de beoogde 

"plastischee voorstellingen [...] van den wijzen van leven in dezen gewesten", dit als aanhangsel 
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bijj  de eerste opgave van hetgeen in Batavia was binnengekomen en nog te verwachten was ten 

behoevee van de tentoonstelling (waaronder de verschillende woningtypen). Zo onvoorstelbaar 

wass destijds kennelijk dit zo voorstelbare plan: 

"Zooalss uit de opgave blijkt zullen warongs en huizen op natuurlijke grootte of modellen op groote 
schaall  gezonden worden, welke, voor zooveel mogelijk, door inboorlingen uit den archipel en van daar 
afkomstigee dieren, buffels, paarden enz. gestoffeerd, of door nagebootste figuren (poppen) zullen 
opgeluisterdd worden. 
Prauwenn en andere vischersvaartuigen zullen met eene inlandsche bemanning, in vijvers, door Indische 

plantenn en bloemen omzoomd, kunnen tentoongesteld worden, en een juist denkbeeld kunnen geven van 
dezenn tak van volksindustrie: kleine bedrijven zullen door groepen uit het leven genomen 
vertegenwoordigdd worden. Overigens zullen alle takken van nijverheid, en volksvermaak door modellen 
vann inrigtingen en werktuigen aanschouwelijk gemaakt worden. 

Dee verschillende rassen en standen zullen kunnen worden wedergegeven door verzamelingen van in 
Amsterdam,, naar photographiën te vervaardigen en met van hier gezonden kleederen te tooien poppen, 
terwijll  eindelijk het mogelijke gedaan wordt voor het in leen verkrijgen van eene volledige gamelan, die 
dann bespeeld zal kunnen worden, en waarbij gedanst zal worden door Inlandsch personeel [—]"37 

Vethh zou uiteindelijk de verschillende levende en dode onderdelen van het dorp verspreid 

categoriserenn onder groep I (natuur) en I I (etnografie). De 38 inwoners stonden als ras of type 

derr inlandsche bevolking gerangschikt onder de laatste klasse van groep I, 'antropologie'. 

Daarmeee werden ze een onderdeel van de natuurlijke wereld van Nederlands-Indië. Tegelijkertijd 

vormdenn ze een overgang naar groep II , omdat ze niet alleen naar naam en plaats van oorsprong 

werdenn opgesomd, maar ook naar specifieke taak, zoals het laten horen van "hunne nationale 

muziek,, de gamelan". [Afbeelding 2.3]De verschillende huizen typ en en hun inrichting kregen 

toelichtingg in groep II , onder klasse 9, 'Huiselijk en maatschappelijk leven', terwijl "de 

verzamelingg van levend vee, huisdieren en gevogelte in het koloniale park" met leeftijd, 

oorsprongg en namen als Piet, Brownie, Vos, Bob en Valk, een plaats kregen in groep II , klasse 

10,, 'middelen van bestaan'. B. veeteelt. 

Al ss kernachtige illustratie van de koloniale wereld van Nederlands-Indië was het plan van 

Daniëll  Veth lumineus. Eigenlijk sloeg hij drie vliegen in één klap: door de verschillende 

huizentypenn in zich te verenigen zette het dorp op pakkende wijze het idee neer van Nederlands-

Indiëë als een regionale éénheid; ten tweede gaf het live een typering van het alledaagse leven van 

dee inheemse bevolking, en ten slotte vertegenwoordigden de bewoners zelf ook nog de 

verschillendee bevolkingsgroepen of rassen, en dit als onderdanen van één geheel, namelijk 

Nederlands-Indië. . 

Toeval,Toeval, traagheid en amateurisme 

Goedee plannen garanderen niet per se doelmatig handelen. Het kostte Daniël Veth naar eigen 

zeggenn veel moeite, reizen en geschrijf om materiaal bijeen te brengen. Over de activiteiten van 

hett particuliere comité zweeg hij in alle talen. Aan Stortenbeker had hij weinig, zo schreef hij zijn 

vader.. Hij klaagde in het algemeen over de gierigheid en de kortzichtigheid van de Indische 
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2.33 Kijkj e in de kampong, het huis uit Makassar. 





regering,, die hij met moeite voor zijn plan wist te winnen. Daarbij had hij te kampen met de 

"lammigheidd en weinige medewerking" van de residenten: "Dat is het onmogelijkste volk van de 

wereld,, hebben zij in iets geen lust dan komen zij met brieven met de onmoogelijkste bezwaren 

zooalss bv. Pruijs van der Hoeven, die beweert dat eene Atjehsche woning minstens 2000 dollars 

moestt kosten, waarbij voor het hoognodige meubilair 500 dollars komt - ik geloof dat de man 

stapelgekk is - of anders antwoorden zij maar volstrekt niet, terwijl zij door de regering steeds in 

hett gelijk worden gesteld."38 Veel van de ingezonden voorwerpen uit de verschillende residenties 

kwamenn slecht verpakt, zonder toelichting, gebroken of in wanorde aan in Batavia. Daar werden 

zee opnieuw genummerd en verpakt. De eerste 121 kisten met een inhoud van ca. 146 m3 vertrok 

halff  november 1882 naar Nederland. Het bleef tot op het laatste moment moeilijk om aan de 

organisatiee in Nederland op te geven hoeveel materiaal er nu uiteindelijk precies te verwachten 

was.. **[... ] ik zou nog niet met eenige zekerheid weten op te geven of er 2000 of 4000m2 noodig 

zullenn zijn voor de opstelling. Het gaat mij net eender als de vorige resident van de W. Afd. Van 

Borneo,, die op de aanvrage hoeveel plaatsruimte hij voor zijn gewest noodig meende te hebben 

antwoordde:: U vraagt een cijfer dus noem ik 100m2, ofschoon er niet voor instaande dat 200 of 

500 meter digter bij de waarheid zou zijn", aldus Daniël aan het einde van 1882. Onmogelijk was 

hett om de voorwerpen op te sturen volgens het plan van de tentoonstellingscatalogus, waaraan 

vaderr Veth in Nederland werkte.39 

All  met al was de organisatie in Nederlands-Indië uiterst log en ad hoc. Eind december 1882 kon 

zijj  pas het eerste overzicht sturen van in Batavia binnengekomen en nog te verwachten 

voorwerpenn voor de tentoonstelling. Een maand later volgde Daniël Veth zelf, om ter plaatse in 

Amsterdamm toezicht te houden op het uitpakken en de ordening van het materiaal. Daar verloren 

dee ingezonden voorwerpen op verschillende manieren hun oorspronkelijke functie en betekenis. 

Tenn eerste alleen al door het vervoer. Vervolgens door de onhandige wijze van etiketteren (in 

Batavia,, vóór de verscheping, naar voorwerp, in Amsterdam volgens de catalogus van Veth). Ten 

slottee raakten de voorwerpen verzeild in een bepaalde, in Nederland bedachte ordening. 

Daardoorr kregen ze een nieuwe waarde opgelegd, die vanaf dat moment ook iets vertelde over de 

positiee en de ideeën van de tentoonstellingsmakers zelf.40 Over de wijze van opstelling der 

voorwerpenn verschilden echter de meningen van de betrokken deskundigen. Museumdirecteur 

Serrurierr zou achteraf het onwetenschappelijke karakter van de tentoonstelling betreuren. Naar 

zijnn idee was de behandeling der voorwerpen in handen gekomen van onervaren amateurs, die bij 

dee opstelling een zeer beperkt doel voor ogen hadden: "een fraai geheel vormen, en een 

verrassendee indruk te weeg brengen". Hierdoor zouden veel van de uit Indië ingezonden 

"wetenschappelijkee schatten" niet tot hun recht zijn gekomen.41 De compleetheid van het beeld 

wass niet alleen op zichzelf onbereikbaar, maar ook doordat lang niet alles dat in Nederlands-Indië 

bijeengebrachtt was een plaats kreeg op de tentoonstelling, alleen al omdat het te laat aankwam. In 

junii  1883 besloot het Indische gouvernement om de te laat gearriveerde voorwerpen voor 
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Amsterdamm over te doen aan de commissie voor de vertegenwoordiging van Nederlands-Indië 

opp de internationale koloniale tentoonstelling te Calcutta. 

DeDe buitenlandse koloniale inzendingen 

Dee koloniale afdeling in het koloniale paleis was een Nederlandse aangelegenheid en een 

Nederlandss pronkstuk. De deelnemende koloniale mogendheden Spanje, Groot-Brittannië en 

Portugall  hadden hun koloniale waar uitgestald in het gemeenschappelijk paleis voor de 

Nijverheid.. Alleen Frankrijk pakte grootschaliger uit: in het Nijverheidspaleis maakte de Franse 

kunstindustriee indruk, daarbuiten was behalve een apart paviljoen voor de stad Parijs een 

paviljoenn voor Tunis. Di t laatste was ingericht door een plaatselijke commissie en particuliere 

ondernemingen,, zoals de societê agricole et immobilien Franco-Ajricaine.*1 Het paviljoen op zichzelf 

getuigdee van de Franse bezetting van Tunesië twee jaar eerder. In 1883 zou dit land formeel tot 

protectoraatt van Frankrijk worden benoemd. Voor alle koloniale inzendingen gold daarnaast dat 

hett reclame betrof van de plaatselijke handelswaar. Zo viel Brazilië op met een inzending van 

10033 verschillende soorten koffiemonsters, uit de verschillende provincies van Rio de Janeiro, 

Sann Paulo, Minas-Gereas en Esperito Santo, bijeengebracht door 879 exposanten en afkomstig 

vann 911 plantages. De bijgeleverde catalogus bevatte een bijzonder staaltje van sociaal-

biologischee en maatschappelijke studie van Brazilië.43 

Inzendingenn en inzet van de verschillende koloniale bijdragen verschilden nogal. Frankrijk en 

Spanjee lieten zich door officiële centrale regeringscommissies vertegenwoordigen, de overigen 

doorr plaatselijke particuliere commissies. Spanje presenteerde zijn tanende koloniale glorie als 

overzeesee provincies van het grote Spaanse schiereiland dat reikte tot Afrika, Zuid-Amerika 

(Cubaa en Puerto-Rico) en de Philippijnen.44 Koloniale grootheid Groot-Brittannië kwam 

daarentegenn met een opvallend klein ogende inzending van plaatselijke grondstoffen en 

handelsproductenn uit India en Bengalen. Levensgrote kleien poppen, die verschillende typen 

verkoperss voorstelden, boden deze waar aan in een kleine bazaar. Inzendingen én poppen 

werdenn genummerd en toegelicht op naam, soort en oorsprong in een zeer zorgvuldige en 

degelijkee catalogus, van de hand van de plaatselijke tentoonstelingsbeambte in Calcutta.45 In 

groott contrast met deze bescheiden vertoning waren de inzendingen uit de Britse koloniën New 

Southh Wales, en Victoria. Deze waren verzorgd door plaatselijke comités, die wilden getuigen van 

dee vooruitgang van hun kolonie. Zij gaven in een aparte brochure een overzicht van hetgeen tot 

standd was gebracht op het gebied van bestuur, landbouw, steden (en alles wat daarmee 

samenhangt,, zoals onderwijs, ziekenhuizen, musea, bibliotheken, theaters, warenhuizen etc), 

communicatiee (wegen en spoorwegen, post en telegraaf). Het ging er om te laten zien hoe 

welvarendd en modern hun maatschappij was. De inheemse bevolking speelde daarin een 

marginalee rol, omdat het de vertegenwoordiging betrof van de kolonisten zelf.46 Hetzelfde valt te 

zeggenn over de inzendingen uit Uruguay en Haïti.47 Het verschil in omvang van de inzendingen 
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2.44 Het paviljoen van Tunis, Amsterdam 1883 





zegtt uiteindelijk iets over de behoefte van de inzenders om zich nog waar te willen maken. Dat 

diee bij Frankrijk groter was dan bij Groot-Brittannië ligt voor de hand. Laatstgenoemde wist zich 

vann zijn machtspositie verzekerd. Frankrijk was na de nederlaag tegen Duitsland in de Frans-

Duitsee oorlog (1870-71) en door binnenlandse sociale en politieke onrust voorlopig van haar 

machtspolitiekee voetstuk verstoten. [Afbeelding 2.4] 

4.. Het aanzien van de koloniale afdeling; Nederlandse verbeelding 

DeDe opening 

Opp 1 mei 1883, de openingsdag van de tentoonstelling, was de opstelling in het koloniaal paleis 

zoo goed als gereed, maar de catalogus nog lang niet klaar, en een grote lading voorwerpen uit 

Nederlands-Indiëë nog onderweg. Buiten de koloniale afdeling moest nog erg veel gebeuren. De 

feestelijkee plechtigheden ter inwijding van de wereldtentoonstelling gingen echter gewoon door. 

Err was een officieel openingsritueel met feestcantate bij de hoofdingang, een avondconcert en 

buffett voor medewerkers en genodigden in de parkschouwburg. In het Paleis voor de volksvlijt 

wass een groot feest voor de arbeiders, die maandenlang aan de tentoonstelling gebouwd hadden. 

Verslaggeverss van de verschillende dagbladen in Nederland en Nederlands-Indië, voor wie deze 

tentoonstellingg notabene een speciaal 'internationaal paviljoen voor de pers' deed verrijzen, lieten 

beroepshalvee niet na te mopperen over de organisatie van de openingsdag. Genodigden moesten 

doorr de modder waden om op de eretribune plaats te nemen; voor de bonte stoet 

belangstellendenn die zich langs het Americain-hoté. naar de hoofdingang perste was er uitzicht 

vanuitt diezelfde modder. De openingsrede van D. Cordes na de veel te lang durende cantate was 

nietszeggend,, volgens de antirevolutionaire Standaard48 En ook de zwijgzame, stugge houding 

vann koning Willem III , ere-voorzitter van de tentoonstelling, werd genoteerd - reden voor 

sommigee kranten om nog maar eens luid en duidelijk het buitenlands karakter van deze 

tentoonstellingg te betreuren. De liberale Arnhemsche Courant sprak zelfs van een sfeer van malaise 

diee over de openingsceremonie hing. Op Cordes' uitnodiging de tentoonstelling te openen, zou 

koningg Willem II I slechts een kort en nukkig gebaar hebben gegeven.49 Alleen volgens het Nieuws 

vanvan den Dag sprak hij "enkele woorden", waarna hij met zijn gevolg de tentoonstelling bezocht, als 

eerstee het koloniaal paleis en de kampong.50 Op het openingsfeest in de parkschouwburg die 

avond,, dat aanving met concert, drukte Willem II I opnieuw de stemming door geen sein te geven 

tott applaus. Ook dat bleef niet onopgemerkt. 

Nietteminn overheerste in de stad en in de kranten het idee dat hier iets groots gebeurde, niet 

alleenn van internationaal, maar vooral ook van nationaal belang. Conform de pleidooien van de 

organisatiee wezen verslaggevers er op dat dit evenement de handelscontacten tussen Nederland 

enn de andere volkeren zou bevorderen, en daarmee de vrede en de vooruitgang. Anderen 

bevestigdenn het idee van de rijkdom van de koloniën en daarmee het economisch belang van de 
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Nederlandsee koloniale onderneming door hun uitvoerige en gedetailleerde beschrijvingen van de 

verschillendee koloniale grondstoffen en producten in het koloniale paleis.51 Ook keerde in de 

dagbladenn het motief terug dat Nederland met deze koloniale vertoning zijn kracht en grootheid 

bewees,, en meeging in de vaart der volkeren. Gedichten als onderstaande, ter gelegenheid van de 

openingg afgedrukt op de voorpagina's van de grote dagbladen, onderstreepten dit idee. 

Enn daarom klopt de pols nu met versnelde slagen 
Enn daarom bruist het óp, dat oude Geuzenbloed 
Nuu 't "lage land" den kamp der nijverheid durft wagen, 
Europaa als zijn gast begroet! 
Neen,, niet alleen in Euroop'; 't "aanslibsel der zeeën" 
Noodtt héél de wereld om te deelen in de gunst 
Vann 't volken-vredefeest, gewijd aan 't drietal feeën 
Vann Handel, Nijverheid en Kunst 

Oranjee zelf is daar! Hij zal, naar oude zede, 
Denn kamp strijd oopnen.... Maar granaat noch kogel flitst! 
Neen,, 't al is saamgetast, waarop in tijd van vrede, 
Hett vorschend menschlijk brein zich spitst, -
Hett al, ten beste van 't volheerlijk Insulinde, 
Aann Neêrland vastgesnoerd door hechten eendrachtsband, 
Waaromm der Volken Kunst een frisschen lauwer winde— 
Heill  Insulinde en Nederland!" 52 

Dee koloniale tentoonstelling gaf volgens deze loftuitingen nieuwe energie aan Nederland, maar 

watt gaf zij eigenlijk te zien van de koloniale wereld? Hoe stonden de koloniën er precies bij in 

Amsterdam?? [Afbeelding 2.5] 

KoloniaalKoloniaal beeld of^eljbeeld? 

"Hett is billij k dat wij de eerste plaats geven aan het standbeeld van den grondlegger onzer koloniale 
macht,, den stichter van Batavia"53 

Kolonialee verantwoording gaat gepaard met de verwijzing naar grote "voorgangers".54 Voor de 

ondernemendee mannen van 1883 waren dat nog onverbloemd de Nederlandse koloniale 

veroveraarss (tevens brengers van welvaart en beschaving). Met het gipsen standbeeld van de 

kolonialee held J.Pz. Coen55, vooraan in de tentoonstellingscatalogus, en prominent op wacht voor 

hett paleis van de Nederlandse koloniale afdeling, zetten de tentoonstellingsmakers het 

Nederlandsee koloniale succesverhaal zo sterk mogelijk in: als veroveraar én stichter van Jakarta 

vormdee Coen de historische en militaire legitimatie waarop de Nederlandse koloniale 

ondernemingg voort kon bouwen, en waarvan de resultaten zich rondom hem ontvouwden, in het 

kolonialee paleis en het zogenaamde koloniale park. Van verovering naar verovering zou het 

tegenoverr Coen gelegen Atjeh-monument, bestemd voor "een der grootste pleinen van Batavia", 

dee bezoekers helpen herinneren "hoezeer de inspanningen en opofferingen van leger en vloot in 

Atjehh door de Ned. Natie gewaardeerd worden".56[Afbeelding 2.6] 
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2.55 Plattegrond van de internationale koloniale tentoonstelling in Amsterdam (1883) 





2.66 Gezicht op het koloniaal paleis. Voor de ingang Coen, rechts de Victorie/het Atjeh-monument, 
daartussenn de woning uit Japara (1883) 





Hett Atjeh-monument - op de tentoonstelling stond een model - was vervaardigd naar een 

ontwerpp in Hollandse renaissancestijl, van niemand minder dan P.J.H. Cuypers, architect van het 

Rijksmuseum.. In de catalogus kreeg het een plaats in Groep III , 14de klasse : 'Vestiging en 

uitbreidingg van het Europese gezag'. Het bestond uit een groot vierkant postament van geel 

marmer,, op een breed voetstuk van graniet, waarop een Nederlandse maagd verrees van verguld 

brons.. Ze was meer dan levensgroot en verbeeldde de Victorie. Met de rechterhand reikte ze de 

kranss der overwinning aan de strijders uit, en in de linkerhand hield ze een speer met olijftak, als 

tekenn van de vrede na de strijd. Voor elk der vier zijden van het postament lag een Nederlandse 

leeuww met grimmige muil, de voorpoten over elkaar geslagen. Op één van de vier zijden pronkte 

eenn groot Nederlands wapen, op twee andere de opschriften "Aan de grondleggers van het 

Nederlandss gezag op Noord-Sumatra 1873-1880" en "Schitterend handhaafden zee- en 

landmachtt de eer des lands", "toepasselijke opschriften", aldus de Catalogus. Het standbeeld van 

dee Victorie was van Bart van Hove, die voor de koloniale tentoonstelling ook enige beelden van 

Javanenn en Surinamers had vervaardigd.57 

Dee Nederlandse koloniale afdeling kreeg, zoals gezegd, een eigen ruimte in een heus paleis, en 

hett daaromheen gelegen koloniale park, waarvan de kampong en de Botanische kas een 

onderdeell  vormden. Na het hoofdgebouw voor de buitenlandse nijverheidsinzendingen was het 

kolonialee paleis het grootste gebouw op het tentoonstellingsterrein, met zijn 60 meter brede 

voorgevel,, en zijn oppervlakte van 4200 m2. Om het een Oosters aanzien te geven had Architect 

Stortenbekerr gekozen voor een eigen interpretatie van de Islamitische bouwstijl. Dat werd hem 

niett door iedere geleerde Christen, noch door kunstkenners in dank afgenomen. P. J. Veth zou 

ookk de nodige moeite doen om deze keuze in de catalogus te verantwoorden. Verderop in dit 

hoofdstukk zal ik op de inhoud en betekenis van deze discussie in gaan. De 'Islam' kreeg van 

buitenn af bezien hoofdzakelijk uitdrukking in de facade, die bestond uit twee op elkaar gelegen 

rijenn van pilaren, die wisselend per laag uitliepen in spitsbogen of ronde bogen. Hiertussen 

klemdenn zich torens, met tulpvormige koepeltjes. De hoofdingang — een voorportaal met grote 

poortt - werd geflankeerd door dezelfde would be Arabische torens. 

Inn de aankleding van het koloniale paleis was veel gedaan om de eenheid tussen Nederland en 

zijnn koloniën tot uitdrukking te brengen. In de voorgevel prijkten de wapenschilden van 

Nederland,, Batavia, Sumatra, Soerabaja en Suriname, op de pilasterss der zij- en achtergevels de 

familiewapenenn van een aantal van de belangrijkste gouverneur-generaals van Nederlands-

Indische.. Bij het betreden van het voorportaal lachte tussen de wapenschilden van Amsterdam en 

Bataviaa een "welkom" de bezoeker toe, in Arabisch, Laag-Maleis en Nederlands. Daarbinnen 

staardenn portretten van de gouverneur-generaals hem aan, die werden opgeluisterd door een 

aantall  kaarten van Nederlands-Indië, en trofeeën van wapens en vlaggen. De laatsten fungeerden 

overigenss in het gehele paleis als stop- of decoratiemateriaal aan de wanden, tussen de opgestelde 

voorwerpen,, en willekeurig welke groep het betrof. Ze waren afkomstig uit het militair-
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invalidenhuiss te Bronbeek. Van de gewelddadige koloniale schermutselingen en oorlogen die zij 

representeerden,, kon de oplettende bezoeker kennis nemen in het Gedenkboek van het koloniaal 

militairemilitaire invalidenhuis Bronbeek dat ter inzage lag in de tentoonstellingsruimte voor groep III , 16de 

klassee 'zee- en landmacht'. 58 [Afbeelding 2.7] 

Ui tt het voorportaal gekomen, bereikte de bezoeker een zuilengang, waar de schilderijen van de 

westerss geschoolde Javaanse schilder Raden Saleh - pronkstukken uit verschillende Europese, 

zelfss vorstelijke collecties59 - zich schikten tussen de tropische landschappen van Europese 

kunstenaarss als Payen, Beynon en Salm. Aan het einde van deze zuilengang was een binnenhof of 

cour,, voornaam Oosters aangekleed met Perzische tapijten, rood-pluchen divans en gordijnen. In 

hett midden klaterde een fontein. In deze officiële ontvangstruimte adverteerde de Amsterdamse 

ondernemingg Jansen & Zonen met portretten van koning Willem II I en zijn echtgenote, en twee 

plaatwerken:: één van Java, en één van het Koninklij k Paleis 'Het Loo'. 

Dee groepen I en II I waren respectievelijk verdeeld over de ruimten links en rechts van het 

voorportaal.. De gigantische etnografische collectie (groep II ) verspreidde zich over de rest van 

hett paleis. De catalogus van Veth moest voor de wetenschappelijke toelichting en legitimatie van 

ditt geheel zorgen. Tot grote spijt van de organisatie, niet in de laatste plaats van Veth zelf, 

verscheenn de catalogus lang nadat de tentoonstelling geopend was, en compleet zelfs pas vlak 

voorr het einde, medio september. Deze vertraging maakte het driedelige boekwerk (voor elke 

groepp een eigen deel) er niet minder prestigieus op. Het verscheen in twee talen, Frans en 

Nederlands,, en kreeg nog lange tijd waardering van koloniale deskundigen. Het zou de 

grondstructuurr en het model aanleveren voor al de volgende Nederlandse koloniale 

vertegenwoordigingenn op de wereldtentoonstellingen.^Foto's van de verschillende 

tentoonstellingsruimtenn in het paleis laten zien dat de compleetheidsdrang achter het 

verzamelbeleidd zich ook uitte in de typische Volle' wijze van opstellen in die tijd. Vitrines in het 

middenn en tegen de wanden zijn overladen met voorwerpen, wapentrofeeën en draperieën van 

batikk sieren de wanden. Geen plek is leeg gelaten, zodat de vraag oprijst voor kijkers nu of hier 

eigenlijkk wel enige ordening in te zien was, zonder de catalogus bij de hand te hebben. 

[Afbeeldingenn 2.8 en 2.9] 

Loss van de volle en ordeloze indruk die de tentoonstelling nu op ons maakt was het bij de 

opstellingg van het tentoonstellingsmateriaal in het koloniale paleis niet gelukt om de scheiding 

tussenn de groepen absoluut te houden. Di t kwam deels voort uit esthetische overwegingen, deels 

uitt het feit dat sommige verzamelingen niet uit elkaar gehaald mochten worden, en deels uit 

overlappingenn van de groepen zelf: producten van de koloniale natuur (groep I) golden 

bijvoorbeeldd ook als voorbeelden van inheemse landbouw (groep II) . Interessanter zijn de 

inconsequentiess in de ordening die op de onzekerheid van de organisatoren duidden over 

bepaaldee kwesties, en waarover zij zelf ook vragen stelden. Blijkens de catalogus deden de 

grootstee ordeningsproblemen zich voor bij groep II . Want waarom hingen de werken van Raden 
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2.77 Wapentrofee. Wapens veroverd van de Dajak in Bandjermasin, getoond te Amsterdam 1883 





2.88 Groep II. Java's Oosthoek (1883) 

2.99 Groep III . Inzendingen staatsspoorwegen (1883) 





Salehh niet bij de *Dajaksche popjes, man en vrouw*, het houten model van een zeevis uit Ternate, 

dee 'muskaat- en een kruidnagelboom, vervaardigd van vederen' uit Ambon en de verzameling 

Chinesee tekeningen op rijstpapier, alle geselecteerd als inheemse kunstvoorwerpen, en alle net als 

Radenn Saleh in de catalogus geplaatst in klasse 11 TCunsten en wetenschappen? En waarom 

kregenn de schaars vertegenwoordigde "monumenten der Hindoe-kunst", die Serrurier (in de 

catalogus)) wel had opgenomen in zijn introductie op klasse 11, op de tentoonstelling zelf een 

plekk in de 12de klasse 'godsdienst en godsdienstige gebruiken'? En wat deed het model van de 

grotee moskee te Kota Radja (Atjeh) eigenlijk op de etnografische afdeling? Deze was van 

Nederlandsee makelij, vervaardigd ter vervanging van de grote moskee die tijdens de tweede 

expeditiee tegen Atjeh in 1874 was verwoest. En waarom, ten slotte, was überhaupt gekozen voor 

eenn paleis in de stijl van de Islam. Deze religie gold destijds voor vrijwel elke Nederlandse 

Christenn als de ergste vorm van heidendom. In Nederlands-Indië betoonde zij zich bovendien 

eenn moeilijk te overwinnen concurrent en tegenstander van de Nederlandse koloniale 

onderneming.. Al deze vragen hingen samen met het in de inleiding besproken probleem van 

beschaving.. Ze stonden zwart op wit in de catalogus, de oplossingen waren onvermijdelijk 

inconsequent.. Zowel tentoonstellingsmakers als kritische bezoekers trachten hiermee op 

verschillendee manieren in het reine te komen, zoals we later zullen zien. 

5.. De stijl van het koloniale paleis, de stijl van een volk? 

Alss belangrijkste gebouw van de wereldtentoonstelling had het koloniale paleis eigenlijk de show 

moetenn stelen, zoals het Crystal Palace dat gedaan had op de eerste Great Exhibition in Londen in 

1851.. Maar daarin was het zeker niet geslaagd. Dat had deels te maken had met het veel kleinere 

budget,, en het daaraan verbonden gegeven dat het een tijdelijk gebouw moest zijn, dat na afloop 

vann de tentoonstelling zou worden afgebroken. Een tweede veronderstelling is dat de gekozen 

architectuurvormm zou moeten passen bij de functie (tentoonstellingsgebouw) en de lading (de 

kolonialee wereld van Nederlands-Indië). Over de vraag of dat gelukt was verschilden de 

meningen:: de would be Moorse stijl was om verschillende redenen omstreden. De hieronder 

gepresenteerdee diagnoses van enkele culturele experts brengen een ambivalente houding aan het 

lichtt ten aanzien van de Islam: de Islam was weliswaar verwerpelijk want heidens, maar Arabisch-

Moorsee bouwstijlen waren desalniettemin in de mode. De voorkeur die sommige beoordelaars 

evenwell  gaven aan de Hindoe-Javaanse tempelkunst hing samen met de wijdverspreide fascinatie 

voorr de oude Hindoe-beschaving in India en het Sanskrit als bakermat van de Europese 

beschaving.. Het ging hier echter om de vraag welke bouwstijl het beste Nederlands-Indië kon 

representeren. . 

P.J.. Veth himself'gaf een interessante verantwoording in de inleiding van zijn catalogus; vinnige 

kritiekenn schreven de architect John F. Groll, voor het Bouwkundig Tijdschrift— de Maatschappij ter 
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bevorderingg van de Bouwkunst gaf een speciale editie uit, als rapport van de bouwkunst op de 

tentoonstellingg - en de bekende katholieke letterkundige JA. Alberdingk Thijm, voor het liberale 

tijdschrifttijdschrift De Gids. Hoewel deze personen maatschappelijk gezag hadden hoeft hun commentaar 

niett representatief te zijn voor dat wat het grote publiek hierover gedacht heeft, te meer daar het 

dee vraag is of dit hier überhaupt bij stil stond. Het werpt slechts licht op het koloniale beeld dat 

dezee personen hadden of vormden, en de daarmee samenhangende rol die zij aan zichzelf en 

Nederlandd toekenden. 

I nn hoeverre kan architectuur een volk representeren? "De architect heeft gemeend aan het 

gebouw,, met het oog op zijne bestemming, een Oostersch karakter te moeten geven, en 

ongetwijfeldd terecht!", dit vooropgesteld gaf Veth in zijn toelichting op de architecturale stijl ook 

dee alternatieve opties aan. Omdat de Westindische koloniën een zeer ondergeschikt element in 

hett geheel vormden, was een Amerikaanse bouwstijl niet het overwegen waard. Ingewikkelder 

wass het om te bepalen welke van de oosterse kunstvormen de voorkeur had moeten krijgen. 

Chinese,, Hindoeïstische en Arabische beschavingen hadden sinds vele eeuwen elkaar de 

voorrangg betwist in de Indische archipel, aldus Veth, maar de oorspronkelijke bevolking ("de 

inboorlingenn zelve") had op het gebied der kunst "niets zelfstandigs" geleverd. Het 

beschavingspeill  van de inheemse bevolking was zo laag, dat daarvan geen bruikbare bouwstijl 

wass te verwachten. Als dat wel zo was geweest, aldus Veth, dan had die gekozen moeten worden. 

Vann de drie als uitheems bestempelde bouwstijlen viel voor Veth de Chinese af, omdat naar zijn 

ideee de Chinezen, hoe talrijk ook in de Indische archipel, altijd vreemdelingen waren gebleven. In 

hett kader van artikel 109, het raciale fundament van de koloniale wetgeving in Nederlands-Indië, 

wass deze redenering vooralsnog sluitend.61 Sinds 1854 behoorden de Chinezen, overigens net als 

Japannerss en Arabieren, als 'Vreemde Oosterlingen' tot een aparte bevolkingsgroep, voor wie 

naastt de Inlanders5 enerzijds en de ^Europeanen en met hun gelijkgestelde personen' anderzijds, 

eigenn wettelijke en maatschappelijke regelingen golden. Veth vond dat er meer te zeggen was 

voorr de bouwstijl van de hindoes, wier invloed "onberekenbaar groot" was geweest in de 

Indischee archipel, en die bloeiende kunst hadden gekend. Met de val van het Madjapahit-rijk was, 

naarr Veths zeggen, echter ook de Hindoe-kunststijl in Nederlands-Indië weggekwijnd. De 

bevolkingg had haar nooit toegeëigend. Wat er nog van restte waren puinhopen, of 

"monumenten",, die echter vanwege hun uitsluitend religieuze aard ongeschikt waren voor de 

constructiee van een tentoonstellingsgebouw. 

Al ss laatste keuze bleef dus over de bouwstijl van de Islam. Deze was volgens Veth om drie 

redenenn te rechtvaardigen. Ten eerste werd ze niet alleen gebruikt voor bedehuizen en tempels, 

maarr ook voor wereldlijke paleizen, een argument waarmee Veth het heidense element wist te 

neutraliseren.. Ten tweede verbond ze een fantastische ornamentiek aan een "wel is waar niet zeer 

diepzinnige,, maar behaaglijke constructie". En ten slotte wendde de "meer beschaafde bewoner 
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vann den Archipel" zich tegenwoordig juist tot deze stijl, en niet tot de oude, "niet meer 

verstaanbaree Hindoe-Monumenten [...] in de zeldzame gevallen dat hij de behoefte gevoelt zich 

bovenn de stijlloze onbeduidendheid der inlandsche gebouwen te verheffen". Daarmee 

representeerdee het koloniale paleis in ieder geval de beschaafde laag van de inheemse bevolking.62 

Inn tegenstelling tot PJ. Veth was architect John F. Groll in Azië geweest. In opdracht van de 

Maatschappijj  tot de Bevordering der Bouwkunde kon hij daarom het koloniale paleis 

onderwerpenn aan een kritisch onderzoek naar de echtheid van de hier gekozen bouwstijl. Zijn 

oordeell  was alom negatief.63 De door hem als 'mohammedaans' gekenmerkte architectuur van 

hett koloniale paleis noemde hij een "mezzo puro e puro bastardo", een "soi-disant", een "magere 

opvattingg der reeds magere en schrale vormen". Terwijl naar zijn idee de hoofdfacade van de 

tentoonstellingg de bezoeker daadwerkelijk de klassiek Aziatische architectuur-wereld inleidde, 

deedd het koloniale paleis hem slechts op pijnlijke wijze denken aan de oppervlakkige interpretatie 

vann "sommige producten van Westersche stijl, door ons op Oostersche bodem ontmoet". Groll 

somdee een aaneenschakeling van fouten op, waaruit zijn eigen deskundigheid eveneens moest 

blijken.. Hij wees er bijvoorbeeld op dat de minaretten op de facade volkomen misplaatst waren op 

eenn gebouw dat niet aan de godsdienst was gewijd; klassieke leeuwenkoppen als waterspuwers 

warenn volgens hem bovendien uit den boze voor de bouwstijl van de "Mahomedaan-Semiet-Ara-

bier",, die mens noch dier mocht afbeelden.64 

Daarnaastt viel Groll ook over de keuze. Betere voorgangers voor de koloniale onderneming dan 

dee Islam kon hij gemakkelijk bedenken. Hoe dan ook gaf de nu gekozen bouwstijl geen enkel idee 

vann de "topographie en ethnografie van het land". Groll erkende dat van de hoge kunstzin uit de 

"éénss zoo machtige stroom van Indo-Arische (hoofdzakelijk Boeddhistische) beschaving" 

tegenwoordigg nog maar een zwak overblijfsel restte. Maar was het dan wel te rechtvaardigen dat 

hierr de bouwstijl mocht schitteren van de veroveraar van het rijk van Madjapahit, "van den 

krijgshaftigen,, maar artistiek onbegaafde Semiet-Arabier"? Nee, dan had Groll liever een facade 

inn "Oud-Hollandsche baksteenbouw", een optie die Veth onbesproken had gelaten. Ook deze 

wass bruikbaar voor een koloniaal gebouw: "Het zou ons dan ten minste hebben herinnerd aan die 

glorierijkee dagen van Oud-Hollandschen moed, waarin een Jan Pietersz. Koen, fel belegerd in zijn 

nauwee Veste Batavia, den grondsteen legde van ons hedendaagsch koloniaal rijk." 

Ookk Alberdingk Thijm vond het koloniale paleis niet Indisch genoeg, en eigenlijk van een stijl, die 

menn in de negentiende eeuw eerder met Turken zou karakteriseren. "Het heeft met zijn 

spitsboogarkadenn en buitengalerij, met zijn torenhelmen, die het midden houden tussen iets 

Oosterschh en iets Hollandsch-XVII-eeuwsch, een zekere monumentale praetensie, die niet 

behoortt bewonderd te worden." Hierin sprak het geïllustreerde weekblad De Katholieke Illustratie 

hemm na, doorr te stellen dat dit Oosterse Paleis weinig aan Indië herinnerde, en inwendig nog het 

meestt aan het Spaans Moorse Albambra.65 Als Alberdingk Thijm de stijl van het koloniale paleis 

hadd mogen bepalen, dan had hij gekozen voor de hindoeïstische. Veths bezwaar hiertegen, dat de 
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gebouwenn uit die tijd een religieuze functie hadden, vond hij slecht gemotiveerd, omdat overal de 

oorspronkelijkk monumentale bouwelementen aan tempels ondeend zouden zijn. "I k denk mij (en 

hett wordt door deze Ten-toon-s telling niet weersproken) het aziatisch Indië als een ethnografisch 

geheel,, en een wandeling door de expozitie van den Prins van Wales en het South-Kensington-

Muzeümm brengt ons, dunkt me, in de ware stemming om onze Oost te genieten, om ons in te 

denkenn in haar natuur, om ons Insulinde met heel haar verleden voor den geest te brengen".66 

Watt opvalt aan deze op het eerste gezicht zo verschillende interpretaties is de 

gemeenschappelijkee grondslag: de drie commentatoren namen de bevolking van Nederlands-

Indiëë vanzelfsprekend als een oorspronkelijke en culturele eenheid. Nog belangrijker wellicht is 

dee achteloosheid waarmee ze ook de Indische archipel als één geheel beschouwden. All e drie 

zochtenn ze naar een authentieke architectuurvorm die deze eenheid kon representeren, terwijl ze 

paradoxaall  genoeg de gedachte deelden dat deze onmogelijk in de tegenwoordige bouwstijlen van 

dee inheemse bevolking gezocht kon worden. Naar gelang hun positie in de 

tentoonstellingsorganisatie,, en hun verschillende achtergronden gebruikten zij historische, raciale, 

esthetischee en religieuze argumenten om tot een alternatieve invulling of definitie te komen. 

Uiteraardd stond hier niet ter discussie of zij wel degenen waren die dat behoorden te doen. Want 

daarr ging het juist om: de rol die zij voor zichzelf en Nederland zagen weggelegd was die van 

kennerr en vooruitstrevend opzichter van deze koloniale wereld. 

6.. Het koloniale denken in Nederland en het probleem van beschaving 

6.1.. De Indische kunst en wetenschap gespiegeld 

"[..]]  zij is een weldaad voor het land"67 

Wass in 1883 de eigen superieur geachte beschaving de vanzelfsprekend maatstaf om andere 

culturenn te beoordelen, deze kon alleen de afstand garanderen, niet de betekenis vasdeggen. Het 

simpelee cultuurbeeld van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, zoals Daniël Veth en 

consortenn dat voor ogen hadden gehad, bleek in Amsterdam ingewikkelder om toe te lichten dan 

misschienn verwacht was. Di t is het beste te illustreren aan de hand van de verschillende manieren 

waaropp de inheemse kunsten of kunstnijverheid uit Nederlands-Indië gewaardeerd werden. 

Voorr de kenners, betrokken tentoonstellingsmakers zowel als bezoekers, was het bij nader inzien 

niett eenduidig welke voorwerpen wel en welke niet een plaats verdienden in groep II , klasse 11 

^kunstenn en wetenschappen'; evenmin stond vast hoe er naar deze voorwerpen gekeken moest 

worden.. Aan de ene kant behoorden ze inzicht te geven in het relatief lage beschavingsniveau 

vann de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, zoals Lindon Serrurier in zijn inleiding op deze 

klassee in Veths catalogus probeerde duidelijk te maken. Aan de andere kant herkenden sommige 

kunstbeschouwerss technisch vernuft en een oorspronkelijke kunstwaarde in de ornamentiek van 
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dee inheemse gebruiksvoorwerpen en de 'inlandse gebouwen' uit Nederlands-ïndië. Zij achtten 

dezee voorbeeldig en leerzaam voor de Nederlandse bouw- en versieringskunst, die naar hun idee 

doorr vlakheid en oneigenlijk gebruik van uitheemse en historische kunststijlen ontaard was. Het 

BouwkundigBouwkundig Tijdschriftvulde haar speciale tentoonstellingsrapport met tekeningen van de 

verschillendee huizentypen uit de kampong, en uitvergrote détails van hun ornamentiek. 

[Afbeeldingenn 2.10 en 2.11] Medewerkers hadden daarvoor uitvoerige studie verricht in de 

kampongg op de tentoonstelling. De architect A. van Delden prees in het rapport de vormgeving 

vann deze huizen, vanwege het doelmatige gebruik van materiaal uit de eigen natuurlijke 

omgeving.68 8 

Meerr bekendheid kregen de essays naar aanleiding van de Indische kunstnijverheid op de 

Amsterdamsee tentoonstelling van F.W. van Eeden, niet alleen directeur van het Koloniaal 

Museum,, maar ook secretaris van het in hetzelfde gebouw huizende Museum van 

Kunstnijverheidd te Haarlem, en van J.R. de Kruyff, docent stijl- en ornamentleer aan de 

Rijksnormaalschooll  en directeur van de Rijksschool voor Kunstnijverheid in het Rijksmuseum te 

Amsterdam.. Van Eeden hield in 1883 een lezing over de Indische versieringskunst die later 

gepubliceerdd werd in het Tijdschrift van de Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid De Kruyff 

schreeff  over de versieringskunst uit Nederlands-ïndië op de Amsterdamse tentoonstelling in de 

VragenVragen des Ti/ds, en in de Nederlandsche Spectator. Hun artikelen zetten de trend van de in deze jaren 

inn Nederland onduikende belangstelling voor Oosterse ornamentele kunstvormen. De 

Amsterdamsee koloniale tentoonstelling stond in feite aan het begin van deze ontwikkeling.69 

Bepalendd voor de groeiende positieve waardering van oosterse ornamentele kunst was een 

negatieff  zelfbeeld. 

Dee in deze paragraaf onderscheiden visies, grofweg te typeren als de etnografische (van 

Serrurier)) en de kunstzinnige (van De Kruyff, Van Eeden en Van Delden), hadden in hun 

redeneertrantt en vooronderstellingen veel overeenkomsten. Ten eerste richtte hun waardering 

zichh vooral op de ornamentiek van de inheemse voorwerpen - echter om verschillende redenen, 

diee ik hieronder uiteenzet. Ten tweede maakten zowel de etnografen als de kunstcritici een 

onderscheidd voor de verschillende bevolkingsgroepen in Nederlands-ïndië, dit conform de 

etnografischee (of evolutionaire), historische en raciale inzichten van die tijd, zoals die hierboven 

ookk al door Veth verwoord zijn: één groep (of stadium van beschaving) vormde de als authentiek 

maarr primitief bestempelde levende kunstuitingen van inheemse bevolkingsgroepen als de Dajak 

opp Borneo, de Papoea's op Nieuw Guinea, en de Batak op Sumatra (soms aangeduid als 

"natuurvolkeren"),, een tweede groep bestond uit de kunstuitingen die ogenschijnlijk beïnvloed 

warenn door de oude achtenswaardige, maar verdrongen Hindoe-beschaving en die grotendeels te 

vindenn waren op Midden- en Oost-Java en op Bali, en ten slotte waren er de werken verricht 

onderr invloed van de later in de archipel gekomen Islam.70 

69 9 



HetHet etnografische standpunt: het belang van "onaanzienlijke voorwerpen" 

Volgenss Lindon Serrurier, inleider van de verschillende subsecties van klasse 11, 'kunsten en 

wetenschappen',, hadden de aldaar gegroepeerde voorwerpen hoofdzakelijk etnografische waarde. 

Hett evolutionaire perspectief van waaruit hij ze bekeek leerde hem namelijk dat hier geen sprake 

konn zijn van kunst of wetenschap in westerse zin. In zijn inleiding op de subsectie E van deze 

klasse,, gewijd aan de wetenschappelijke kennis van de inheemse bevolking, legde Serrurier in dit 

kaderr uit waarom de uit de koloniën ingezonden verzamelingen "inlandsche geneesmiddelen en 

vergiften""  toch op deze afdeling terecht waren gekomen, en niet op de bijzondere geneeskundige 

tentoonstelling.. "Van wetenschap, in den zin dien wij tegenwoordig aan dat woord hechten, is bij 

dee oorspronkelijke bevolkingen onzer Oost- en Westindische koloniën en bezittingen geen 

sprake.. De periode van het opzettelijk vergaren van nuttige kennis is nauwelijks, die der kritiek is 

nogg in het geheel niet aangebroken. Het blijf t bij de oppervlakkige waarneming van de schijnbaar 

ordeloozee veelheid der natuurverschijnselen. Waagt men al een poging om eenig verband 

daartusschenn op te sporen, dan wordt geen onderscheid gemaakt tusschen toevallige en 

essentiëelee eigenschappen. Zoo bij het groepeeren der voortbrengselen uit het planten-, dieren,-

enn delfstoffenrijk." 71 De inheemse geneeskunst plaatste Serrurier halverwege het eerste stadium 

(diee van de bezwering), en het tweede (die van de empirie). Het derde stadium, "dat der diagnose 

enn daarop gevolgde stelselmatige behandeling", had zij nog lang niet bereikt. Vanwege het 

ontegenzeglijkk onwetenschappelijke karakter van de inheemse geneeskunde waren de hiervoor 

ingezondenn voorwerpen daarom uiteindelijk van grotere waarde voor de etnografie, dan voor de 

medischee wetenschap. 

Inn hetzelfde evolutionaire raamwerk plaatste Serrurier de inheemse Teeken- schilder- graveer-

beeldhouw-- en lakwerk' - subsectie A van de klasse 'kunsten en wetenschappen'. De 

schoonheidszinn van "onbeschaafde en half beschaafde volkeren" bevond zich nog in het 

onbewustee stadium: "[..] de kunst wordt er niet om haarzelve beoefend, niet als ^/nagestreefd, 

zijj  dient alleen als middel', zij verheft zich niet boven de ornamentiek". Deze algemene gedachte 

vooropstellend,, maakte Serrurier overigens wel een duidelijk onderscheid tussen de kunst van de 

bevolkingg der Westindische en die der Oostindische kolonie. Over de kunstzin van de 

Indianenstammenn uit Suriname, iaat staan die van de Bosnegers, kon hij geen goed woord kwijt . 

Dee laatsten bevestigden zijn eigen vooroordeel over het zwarte Afrikaanse volk. "De 

boschnegerss verloochenen geenszins hunne Afrikaansche afkomst in de smakelooze, grillige en 

opzichtigee wijze waarop zij zichzelven en hunne gereedschappen opsmukken." 

Watt betreft de bouw- en beeldhouwkunst op Java sprak Serrurier lovend over de restanten van 

dee oude Hindoe-beschaving. Hij noemde slechts de tempelruïnen van de Boroboedoer, de 

overblijfselenn van de "aloude Siwaïstische priesterstad op het Diëng plateau", en de 

tempelgroepenn van Tjandi-Sewoe in de vorstenlanden. Tegenwoordige vond de Hindoe-Javaanse 

kunstt naar de smaak van Serrurier echter nog maar een "zwakken nagalm" in de ornamentiek: 
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2.100 Het Indische dorp op het tentoonstellingsterrein, Amsterdam 1883.Bouwkundig Tijdschrift. 
RapportRapport van de bouwkunst (1883) 
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"Hett zijn. vooral de sierlijk golvende lijnen van den conventioneelen bladvorm, afgewisseld door 

evenn conventioneele bloemen en knoppen, die, onder allerlei vormen telkens terugkeerende, een 

eigenaardigg kenmerk zijn van versiering in dit gedeelte van de Archipel". Ze was bijvoorbeeld te 

zienn in de motieven van het batikwerk, in de houtsnijkunst, en in de bewerkingen van de 

krisgrepenn in ivoor, schildpad, zilver of goud. Over de Islam liet Serrurier niet veel meer weten 

dann dat zij "eeuwenlange kunstdoodende invloed" had uitgeoefend op de oude Hindoe-

beschaving.. Tegen deze achtergrond leverden de Javanen met hun bijzondere ornamentele kunst 

eenn staaltje van doorzettingsvermogen, en was de hindoe beschaving op Bali een kostbaar goed. 

Weliswaarr had deze volgens Serrurier nooit "de trap van volkomenheid bereikt [..] waartoe zij op 

Oost-- en Midden-Java gekomen was" zij was daar wel veel zuiverder omdat zij niet was aangetast 

doorr de Islam. Buiten de oude en hedendaagse bolwerken van de Hindoe-beschaving zag 

Serrurierr ook nog het bijzondere en kunstzinnige van de met gouddraad doorweven stoffen van 

Palembang,, het filigraanwerk uit de Padangse bovenlanden, en het houtsnijwerk van de woningen 

uitt deze gebieden. Ook waardeerde hij de kennelijke voorliefde voor "in verschillende patronen 

vervaardigdd vlechtwerk, voor graveerwerk in bamboe, voor versieringen met haar en vederen en 

geslepenn schelpjes", zoals zichtbaar in de Bataklanden, onder de Dajak in Borneo, en op Timor 

enn omliggende eilanden. Hij merkte op dat zich hier ook de invloed van het westen liet gelden 

omdatt kralen van Europese oorsprong ook wel het basismateriaal vormden van deze inheemse 

versieringskunst. . 

Tochh was dit alles geen kunst. "Evenmin als het bedekken met verf van de snijwerken op 

Sumatra,, of het beschilderen van de schilden bij de Dajaks met fantastische voorstellingen den 

naamm van schilderkunst verdient, evenmin verdient de ruwe nabootsing van den neushoornvogel 

opp Borneo, of van het menschbeeld aldaar, onder de Bataks en in het gansche oostelijke deel van 

onzenn archipel, den naam van beeldhouwkunst." Deze producten hadden ook niets met die van 

dee Hindoe-beschaving gemeen. Uit etnologisch oogpunt achtte Serrurier ze echter van het 

hoogstee belang, juist vanwege hun ornamentiek. Een vergelijkende studie van de verschillende 

vormenn van ornamentiek in het inheemse houtsnijwerk kon bijvoorbeeld inzicht geven in 

mogelijkee verwantschappen tussen volken (of rassen). Dit idee zou Serrurier later uitvoeriger 

uitwerkenn in een artikel over 'antropologische wetenschappen'. Daarin stelde hij dat 

dee studie van voorwerpen en hun ornamenten, en de rangschikking en vergelijking daarvan naar 

volkk en soort, onontbeerlijk waren voor een goed inzicht in de zedelijke ontwikkeling der volken. 

Perr volk veronderstelde hij een lineaire ontwikkeling, die duidelijk zou moeten worden uit de 

veranderendee aard en vorm der gelijksoortige voorwerpen: "Door het samenstellen van reeksen 

exemplarenn eener zelfde soort van voorwerpen of ornamenten, die niet in alle onderdelen aan 

elkaarr gelijk zijn, leert hij [de etnograaf MB] de geschiedenis van zoodanige voorwerpen of 

ornamentt doorgronden, omdat de reeks, met oordeel samengesteld, de opvolgende stadiën van 

ontwikkelingg doet zien, hoe b.v. van de nabootsing van een dier of plant geleidelijk de vormen in 
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ornamentenn overgaan en ten laatste onherkenbaar worden." 72 

I nn dit etnografische kader was voor Serrurier het vraagstuk van authenticiteit bepalend voor wat 

hijhij  wel en niet wenste te bespreken. Ook speelde zijn idee mee dat juist "onaanzienlijke 

voorwerpenn van dagelijksch gebruik" en dan vooral die van de armere klassen, interessant waren, 

omdatt die "het plaatselijk of raskarakter" duidelijker toonden dan die van de rijkere, en "omdat 

dee Europeesche invloeden zich het eerst in de woningen der meer gegoeden doen gevoelen".73 

Omm deze redenen negeerde hij het werk van Raden Saleh in zijn toelichting op de inheemse 

kunsten.. Niet iedereen was daar gelukkig mee. De redactie van de catalogus plaatste een 

kanttekening.. Was Raden Saleh dan vanuit etnografisch oogpunt niet interessant, voor haar 

moestt hij hier toch genoemd worden, echter als het bewijs van "hetgeen door de hedendaagsche 

Javanenn op het gebied der kunst onder den invloed der Europeesche overheersers wordt tot 

standd gebracht." Daarentegen vond zij dat de wel door Serrurier besproken monumenten der 

Hindoe-kunstt beter op hun plaats waren in de twaalfde klasse, 'Godsdienst en godsdienstige 

gebruiken'.. Daar stonden de Hindoe-Javaanse tempelruïnen enerzijds als plaatsen voor de 

vereringg van goden, maar anderzijds toch ook weer als bewijzen van hoogstaande 

kunstvaardigheid.. "Gedenkteekenen als de Boeddhistische Boro Boedoer, de Siwaïetische 

tempelss van Prambanan en van het Diëng plateau, vervullen nog in hun staat van bouwval den 

Europeeschenn bezoeker met verbazing over de grootschheid der conceptie en de schoonheid der 

uitvoering",, aldus inleider Veth.74 

HetHet kunstzinnige standpunt: wat wij verloren hebben 

"'Weess uzelf,' sprak ik tot iemand; 
Maarr hij kon niet: hij was niemand"75 

Dee etnograaf Serrurier gaf vanuit een verheven of 'modern' standpunt de voorwerpen van 

inheemsee kunst en wetenschap uiteindelijk een achterlijke waarde ten opzichte van de eigen 

beschaving.. In contrast daarmee was voor de kunstzinnige bewondering voor deze voorwerpen 

eenn negatief zelfbeeld bepalend. Illustratief voor het nationalistisch getoonde kunstzinnige 

zelfbeklagg was het essay van J.R. De Kruyff naar aanleiding van de Amsterdamse tentoonstelling 

inn Vragen des Tijds. Kennis van de daar getoonde Oosterse versieringskunst was nu van het 

hoogstee belang, aldus De Kruyff - voor Nederland. Zij toonde namelijk het "karakter" dat de 

Nederlandsee versieringskunst node mistte. Om vergelijkbare redenen had ook Van Eeden een 

bijzonderee waardering voor wat hij noemde de toegepaste kunst van de Javanen. Hij achtte haar 

zelfss bevoorrecht ten opzichte van de Europese, vanwege haar "karakter". Volgens De Kruyff 

wass het karakterverlies van de bouwkunst en de kunstnijverheid in Nederland te verklaren 

doordatt zij zich lieten leiden door geesteloze navolging van één van de twee voor de hand 

liggendee historische stijlen: de Gotiek of de Renaissance. De oorzaken die Van Eeden opgaf 

warenn diffuser. Volgens hem kwam het "door den ontzettenden rijkdom van motieven, haar van 
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allee zijden aangeboden, door onze overbeschaving en onze verheffing boven vormen, symbolen 

enn overleveringen. Wij kunnen die rijkdom ternauwernood omvatten en de minder ontwikkelden 

blijvenn volkomen onverschillig voor zijn invloed." Het was de keerzijde van de vooruitgang, of 

dee ingewikkeldheid van de snelle veranderingen, die Van Eeden ook voelde als hij de kampong 

betradd op de Amsterdamse tentoonstelling. De Kruyff hield zich bij zijn onderwerp, de 

kunstnijverheid.. Maar de strekking van zijn gedachte hierover was hetzelfde. Wij (Nederland) 

warenn aan het verleren hoe "onszelf te zijn. En daarin nu kon het Oosten volgens De Kruyff 

onschatbaree diensten verlenen, niet alleen op het gebied van de vlakke versieringskunst, maar ook 

doorr haar bouwkunst, wetenschap en humanistische wereldbeeld (hoewel hij op de laatste twee 

niett inging).76 

Dee in 1883 geuite bewondering voor de ornamentiek van oosterse voorwerpen had dus veel te 

makenn met hoe de critici naar Nederland keken, en naar de toestand van de eigen 

kunstnijverheid.. Wat zij daar zagen gebeuren duidden zij aan als uniformering, vervlakking, 

imitatie,, karakterverlies, of vervreemding. Dit besef stond niet op zichzelf. Net als in de 

omringendee Europese landen groeide in Nederland het bewustzijn dat de kunstzinnige 

vormgevingg op onbevredigende wijze inhaakte op technische en industriële ontwikkelingen, en 

dee hierdoor mogelijk gemaakte massaproductie.77 In het kunstnijverheidsonderwijs hadden 

recentelijkk hervormingen plaats gevonden onder invloed van methoden ontwikkeld in Groot-

Brittannië.. Daar had eerder de Great Exhibition van 1851 voor critici op pijnlijke wijze het verschil 

aann het licht gebracht tussen de industriële producten van westerse makelij en de ambachtelijk 

vervaardigdee gebruiksvoorwerpen uit India, die vorm en functie beter wisten te verenigen. Er 

kwamm een discussie op gang over noodzakelijke veranderingen in de nationale kunstnijverheid. 

Onderwijsinspecteurr Sir Henry Cole en de destijds gezaghebbende ontwerper Owen Jones, 

auteurr van het invloedrijke leerboek Grammer of ornament (1856), bepleitten een 

onderwijshervormingg die de studie van en het onderricht in ornamental art centraal zou stellen. 

Hunn ideeën kregen gestalte in het museum en de bijbehorende school voor kunstnijverheid in 

South-Kensington,, waar onderwijs en studie van voorwerpen samen kon gaan. Trachtte de 

South-Kensington-methodee aansluiting te vinden op industriële mechanisatie, hiertegenover 

zettenn John Ruskin en William Morris zich juist aftegen machinale productie. Zij probeerden de 

ambachtelijkee handarbeid te herstellen, en daarbij de aandacht voor natuurlijke ornamentele 

vormenn te stimuleren. De ideeën van Morris waren verweven met een socialistisch wereldbeeld. 

Hijj  verzette zich tegen arbeidsdeling, omdat hij meende dat de ambachtsman hierdoor van zijn 

werkk zou vervreemden. In Nederland kreeg de South-Kensington-methode navolging in de 

institutenn waar Van Eeden en De Kruyff werkten: het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, 

waaraann ook een tekenschool verbonden was sinds 1877, en de aan het Rijksmuseum gekoppelde 

Rijksnormaalschooll  en de Rijksschool voor Kunstnijverheid (1880). 

Wass een negatief eigenbeeld van Nederland het uitgangspunt van Van Eeden en De Kruyff, dan 
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blijf tt toch de vraag interessant wat zij nu op zichzelf bijzonder vonden aan de oosterse 

versieringskunst.. Volgens de Kruyff lag het antwoord in "de eenvoud", waarvoor hij ook "het 

natuurlijke""  als begrip hanteerde. De eenvoud sprak voor hem zowel uit de keuze van de 

motieven,, als uit de smaakvolle rangschikking daarvan. Van Eeden hield het op het "karakter", 

datt hij weet aan "den invloed eener vroege beschaving, aan de weelde der omringende natuur, en 

aann de grondstoffen, die zij hem levert". Voor beide critici speelde het idee van natuurlijk of 

natuurr een belangrijke rol in de waardering van de oosterse of Javaanse versieringskunst. Een 

ouderee beeldspraak gebruikend voor het leerzame van de natuurlijke wereld meende De Kruyff 

haarr voor elke aandachtige beschouwer, zelfs voor de beginner, "als een opengeslagen boek".78 

Al ss voorbeeld noemde hij het destijds populaire Perzische aardewerk van het eiland Rhodos. "Al s 

motieven:: een tulp en een anjelier of een roos en kamperfoelie, en daarna eenvoudig 

waaiervormigg gerangschikt." Voor de beginner in de school van versieren, en meer dan dat kon 

Nederlandd zich naar zijn idee niet noemen, zou het daarom veel gemakkelijker zijn om de 

beginselenn op te sporen in het ornament van het Oosten, dan, bijvoorbeeld, in het drievoudig 

gestileerdee Rennaissance-ornament. Hij pleitte dus niet voor navolging, maar voor ondeding, het 

opsporenn van de beginselen van deze andere kunsten, om hieruit zelfstandig werk te leren 

samenstellen. . 

Dee Kruyff had overigens vooral waardering voor de Brits-Indische, Perzische, Egyptische, de 

Japansee en de Chinese kunstuitingen, die ook op de Amsterdamse tentoonstelling te bezichtigen 

waren.. De Indische voorwerpen in het koloniale paleis stelden zijn hierdoor hoopvol geraakte 

verwachtingenn echter teleur. "De versieringskunst der Malayo-Polynesiërs - voor zoverre zij de 

kinderschoenenn reeds ontwassen is, en dat is ze voor het meerendeel nog geenszins - schijnt mij 

toe,, eerder zelf een nieuwen frischen impuls nodig te hebben, dan anderen te kunnen inspireren". 

Haarr "neiging tot het naturalistische" was te sterk, maar was tevens de basis van haar mogelijke 

"wedergeboortee en toekomstige bloei." 79 Met Van Eeden riep De Kruyff daarom op tot 

aanmoedigingg en ontwikkeling van de kunst van de inheemse bevolking, echter met behoud van 

eigenn waarde, en daarnaast om westerse beïnvloeding tegen te gaan. Het was voor hen dus een 

gegevenn dat Nederland in Nederlands-Indië die rol zou vervullen. Nederland moest daarbij een 

voorbeeldd stellen aan de inheemse kunstnijverheidsscholen in Brits-India.80 

Ui tt de kunstvormen uit Nederlands-Indië putten zowel de etnografen als de kunstcritici kracht 

enn inspiratie voor Nederland en voor de Nederlandse koloniale onderneming. Aldus vonden zij 

hierinn een legitimatie voor het Nederlandse imperialisme. Voor de kunstcritici had de oosterse 

versieringskunstt nog een extra waarde: zelf kon Nederland (of de Nederlandse kunstnijverheid) 

vann de oosterse versieringskunst weer leren hoe "zichzelf' te zijn. Maar in beide visies lag in de 

koloniënn hoe dan ook een leidinggevende rol voor Nederland. De lagere beschaving van de 

bevolkingsgroepenn in Nederlands-Indië, zoals die zichtbaar werd op de tentoonstelling, vroeg om 
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onderwijss en richting van Nederland. Volgens de indoloog C.Th.L. Wijnmalen, in een lezing voor 

dee Franse Societé Géographie Commercial, was dat ook eigenlijk de belangrijkste boodschap van de 

tentoonstelling.. Zij gaf het signaal aan Nederland om die bevolkingsgroepen beter te begrijpen, 

enn zich af te vragen wat de verplichting van Nederland was ten aanzien van die bevolking.81 

Vergelijkbaree ideeën circuleerden onder de kunstcritici. Hen ging het dan in het bijzonder om het 

opnieuww tot leven wekken van de in verval geraakte Hindoe-Javaanse versieringskunst, "die 

leidingg zijn wij aan ons Nederlands-Indië verschuldigd", aldus De Kruyff. In het Bouwkundig 

Rapportt noemde Van Delden het de plicht van Nederland "tegenover de beschaafde wereld (...) 

ookk zijne Herculanums en Pompeji's, al zijn ze dan ook niet in het moederland, maar in de 

eenzamee bergen van een verafgelegen eiland gelegen, te doen aan het licht brengen, en het 

bewijss te leveren, dat het die kostbaarste parel onder alle eilanden ter wereld ook nog wegens 

anderee dingen waardeert, dan alleen om der wille van de koffie en peper."82 

Watt de tentoonstelling van de kunstzinnige nijverheidsvoorwerpen uit Nederlands-Indië in de 

ogenn van deze deskundigen bovenal leerde was dat de inheemse bevolking van Nederlands-Indië 

leidingg nodig had, "zooveel mogelijk in den geest harer eigen tradities". Hier kwamen het 

etnografischee en het kunstzinnige standpunt samen. Het leverde in dit geval een op associatie 

geëntt bestuursprincipe op, waarmee de Nederlandse koloniale onderneming inhoud en 

rechtvaardigingg kreeg. 

6.2.. De kampong en de machinegalerij 

Inn één ding was Daniël Veth in ieder geval geslaagd. De kampong trok de aandacht, bekoorde 

zelfs.. Slechts een enkeling maakte zich zorgen over de omstandigheden van haar inwoners; de 

veell  wilder bevonden Surinamers in de kille omheining verderop riepen uitdrukkelijker 

medelijdenn op, uitgerekend van een verslaggever uit de koloniën.83 Het Indische dorp bood 

blijkbaarr een overtuigend leefbaar aanzien. Voor sommige journalisten leverde het zelfs een 

"getrouww beeld van de levenswijze der inlanders" in Nederlands-Indië, of een voorbeeld van de 

"idyllischee boschdorpjes, in wier midden de Javaan met zijn gezin en zijne huisdieren, gelukkig en 

tevredenn zijne levensdagen doorbrengt" en waar natuur en bouwkunst "zo innig zijn 

saamgeweven".. [Afbeelding 2.12] De verslaggever van de Katholieke Illustratie liet zich als een 

modelleerlingg onderdompelen in de antropologische sensatie. Hij gaf eerst een uitvoerige 

beschrijvingg van het simpele leven dat hij aantrof in het dorp, de "hutten" van gevlochten 

bamboe,, waarin de mensen echt woonden, de vrouwen achter het weefgetouw, de Javaan "en 

zijnn trouwen vriend, den zwaren plompen karbouw", de spelende Javaanse jongetjes met de 

"kleinee Indische paardjes". Vervolgens nam hij zijn lezers mee naar de machinegalerij "[..] op de 

Tentoonstellingg maar een stapje verder, doch in aard en voorkomen zoo hemelsbreed 

verschillendd van de Javaanse kampong als de primitieve leerwijze van den natuurmensch verschilt 
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vann het geriefelijke, bedrijvige leven van den Europeaan, wien alle uitvindingen van het 

menschelijkk vernuft, alle toepassingen der wetenschap ten dienste staan."84 

Eenn dergelijk contrast leidde echter niet altijd tot zelfvoldaanheid. F.W. van Eeden, die voor Het 

NieuwsNieuws van den Dag de tentoonstelling voor een groter publiek versloeg, hield in zijn beschrijving 

vann de kampong zijn lezers een spiegel voor. Net als William Morris maakte Van Eeden zich 

zorgenn over de vervreemding van de moderne mens, van zichzelf en van zijn arbeid tengevolge 

vann de industrialisatie, de vervlakkende uniformering van industriële producten, en de grauwe 

eentonigheidd van de moderne steden. Bij hem gingen ze echter gepaard met een romantisch 

conservatievee levenshouding.85 

Dee krantestukjes van Van Eeden zijn interessant omdat ze vanwege hun vlotte en populaire stijl 

waarschijnlijkk een groot publiek bereikten. Het zal altijd moeilijk blijven te achterhalen wat "de 

gewonee man" precies zag op de tentoonstelling en wat hij daarover heeft gedacht. Afgezien van 

dee moeilijk op te sporen brieven (die veelal toch de ervaringen van de elite weergeven)86, kunnen 

wee daarvoor eigenlijk alleen afgaan op de indrukken van de verslaggevers van de gewone 

dagbladperss en de geïllustreerde tijdschriften. En die laten natuurlijk op zijn best zien hoe zij naar 

dee tentoonstelling keken, en op zijn slechts hoe zij wilden dat hun lezers haar zagen. Toch zullen 

zijj  eerder als 'gids' gediend hebben dan de dikke, al te wetenschappelijk officiële catalogus (die 

bovendienn te laat verscheen). Van Eeden had daarbij een extra voordeel, doordat hij al 

bekendheidd genoot als auteur van botanische opstellen in het populaire Album der Natuur. Daarin 

wistt hij gedetailleerde beschrijvingen van de allerkleinste plantjes te koppelen aan bespiegelingen 

overr de aard van de mens, het nationale karakter en de geschiedenis van Nederland.87 En zo 

mijmerendd slenterde hij over de wereldtentoonstelling. Als directeur van het Koloniaal Museum 

enn inmiddels ervaren verzamelaar van koloniale producten hield hij daar vanzelfsprekend zijn blik 

gerichtt op producten die de handel en cultuurontginning in de koloniën betroffen. Zijn bezieling 

voorr het "kostelijk" boek der planten kon hij daarbij echter uitvoerig benutten. Alles wat de 

wereldtentoonstellingg te bieden had - rassen, planten, stoffen van natuurlijk materiaal -

presenteerdee hij als even zoveel uitingen van de rijkdom der natuur. Maar daarmee wilde hij ook 

zijnn lezers overtuigen van de vele mogelijkheden die de koloniën boden, voor Nederland en de 

Nederlanders.. Zoals hij treurde over wat Nederland aan macht, kracht en natuur had moeten 

inboetenn sinds de roemrijke Gouden Eeuw, zo zocht hij naar middelen om Nederland weer om 

hoogg te halen naar de positie van de machtige handelsnatie van weleer. En voor hem (zoals voor 

Lyauteyy in Frankrijk) lag de oplossing in de koloniën. Als hartstochtelijk natuurliefhebber, 

conservatieff  romanticus en energiek imperialist verenigde Van Eeden in zich alle ambivalenties 

vann het vooruitgangsgeloof: zijn lessen voor zijn lezers waren daardoor dubbelzinnig. 

WieWie %ijn de barbaren! 

Volgenss Van Eeden was de kampong een "kostbaar stukje natuur en waarheid", leerzaam voor 
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2.122 Idyllische afbeelding van de Kampong, Amsterdam 1883. Uit Eerlich van Gogh (1883). 





dee moderne stadsmens. "Waar de mensch zijn kunstzin verliest, waar hij onverschillig de 

vierkantee steenen hokken bewoont, die in lange kazerne-achtige rijen onze groote steeden 

ontsieren,, daar daalt hij beneden het dier, dat naar eigen aard zijn eigen woning bouwt." De 

vrouww in de kampong achter het weefgetouw vertegenwoordigde in zijn visie "onze moedertjes 

aann het spinnewiel". Hij hoopte dat met de economische en technische ontwikkeling op Java, niet 

ookk de vervlakking zijn intrede zou doen. "Ook op Java zullen spinnende en wevende 

huismoederss eerlang wel tot de merkwaardigheden behoren [...] Waarschijnlijk zal men dan ook 

dee Javaansche vrouwen leeren, om tot heil harer ziel eenige uren daags op de piano te tjengelen 

off  mooie prenten te copieëren (hetgeen bij ons nog veelal voor teekenkunst doorgaat".88 

Onderr de titel "wie zijn de barbaren", nodigde Van Eeden zijn lezers uit tot een zekere mate 

vann cultuurrelativisme. Het bewijs van de eigenaardige kunstzin der inwoners van Nederlands-

Indiëë leverden de etalages met zijden en katoenen stoffen uit Nederlands-Indië, uit plantaardige 

stoffenn gewonnen, en versierd met de kleuren der natuur. "Let eens op de versiering met goud-

enn zilverdraad, en ge ziet dezelfde orde, die in de natuur de zilveren randjes om de wolken, de 

gloeiendee diamanten op het jonge gras tovert. Wij letten niet meer op de natuur, maar copieëren 

voorbeeldenn uit boekjes met gekleurde prenten". Van Eeden riep zelfs de vraag op of "wij " 

technischh hoger stonden. Waren de producten uit Nederlands-Indië met eenvoudige werktuigen 

gemaakt,, de mens was daar tenminste de hoofdpersoon, en het instrument zijn dienaar. "Hoe 

anderss in Europa, waar meer en meer de machine regeert en de mensch alleen nog maar nodig is 

omm stangen te verschuiven en aan kranen te draaien. Dit is geen gekkernij: zelfs in zedelij ken zin, 

inn het sociaal en staatsieven wordt die toenemende macht van het oorspronkelijk ondergeschikte, 

dee machine-regering, een bedenkelijk verschijnsel." Elders vergeleek hij de veelal als onbeschaafd 

verworpenn hanengevechten op Sumatra, met de grote wedrennen in Europa. "Onze spelen zijn 

edeler:: het vormen van combinaties met 52 verschillende grootheden en de wiskundige 

berekeningenn met ivoren ballen op groen laken zijn meer overeenkomstig onze beschaving, doch 

inn beginsel staan wij nog niet veel hoger dan de zoon der wildernis."89 

HierHier is nationaal belang en - hier is wat te verdienen 

Dee tentoonstellingswandelingen voor het Nieuws van den Dag, in 1884 gebundeld door de erven 

Loosjess te Haarlem, droeg Van Eeden op aan zijn stadgenoot Jan Huyghen van Linschoten, "den 

man,, die onzen vaderen den weg over zee heeft gebaand en het eerste uitzicht op de koloniën heeft 

geopend".. In zijn wandelingen liet Van Eeden geen gelegenheid voorbij gaan om zijn steun voor 

dee Nederlandse koloniale onderneming uit te spreken en zijn lezers aan te moedigen in de 

koloniënn hun geluk te beproeven. "Liever een graf onder de palmen, dan een verbeuzeld leven 

in'tt vaderland" zo luidde de titel van één van zijn laatste, concluderende stukjes voor de krant.90 

Hijj  doelde daarbij ten eerste op het economische nut, en de winsten die in de koloniën te halen 

waren.. Langdurig stond hij bijvoorbeeld stil bij de 118 monsters g'tahpertja en de 96 monsters 
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gom-elastiekk uit Sumatra.91 En passant wees hij er op dat andere soorten gom ook te vinden 

warenn in Borneo, waar de concurrentie van Britse ondernemers in Serawak woedde. Er was dus 

haastt geboden. Ook de koloniale afdelingen van Spanje , Groot-Brittannië en Frankrijk, en de 

Fransee inzendingen uit Afrik a (van particuliere handels firma's en de societè de gêographie comtmrcialè) 

scandee hij op hetgeen zij toonden aan natuurvoortbrengselen; nauwgezet telde hij het aantal 

houtmonsters,, mineralen en rubbersoorten. 

Eenn bezoek aan de tentoonstelling was voor Van Eeden ook een oefening in de nationalistische 

vergelijkingg van koloniale machten en stelsels, zowel economisch als bestuurlijk. Engeland en 

Nederlandd waren de machtigste koloniale staten, zo hield Van Eeden zijn lezers voor. Naar het 

voorbeeldd van het Britse en Spaanse imperium pleitte hij ervoor dat Nederland en Nederlands-

Indiëë één ondeelbaar geheel, één rijk moesten vormen, dat waardig ter zijde stond van het Britse 

"Indiann empire". De Nederlanders konden volgens van Eeden ook een voorbeeld stellen aan de 

voortvarendheidd van de Fransen in de ontwikkeling en ontginning van hun koloniën. 

Daarentegenn was "de Engelschman" weliswaar een uitstekend kolonist, "maar in het beheeren 

vann een Indisch wingewest staat hij bij ons achter. Wij geven der Inlandsche bevolking meer wat 

haarr toekomt, en al die onheilen, die wij zelven in den laatsten tijd in Indië ondervinden, komen 

wellichtt uit te groote zucht om John Buil na te apen en een Europeesch regeeringssysteem te 

willenn handhaven bij een Oostersch volk."92 Op het gebied van koloniaal bestuur konden de 

buitenlandsee mogendheden sowieso wel wat leren van de oude koloniale machthebber 

Nederland,, zo meende Van Eeden. In tegenspraak met eigentijdse en verleden Nederlandse 

wapenfeitenn in Nederlands-Indië stelde hij dat Nederland de inheemse bevolking van zijn 

koloniënn niet had verdrongen met bajonetten en kanonnen, zoals de Fransen en Engelsen, noch 

zichh daarmee gemengd, zoals de Spanjaarden, maar <{Nederland bestuurt hem met zijne eigen 

wetten,, laat hem de oeroude zeden en gewoonten behouden, houdt zijn godsdienst en taal in 

eere,, en door dit wijs beleid heeft Nederland zijn ouden naam bewaard."93 

GoedeGoede invloed 

Daarmeee was "beschaving" een volgend argument van Van Eeden, dat pleitte voor de 

Nederlandsee koloniale onderneming. De beschaving van bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië 

vormdee een bewijs van de goede invloed van het Nederlands gezag aldaar, alsook van het feit dat 

"dee Indische bezittingen niet, zooals sommigen meenen, te groot voor ons zijn maar dat zij ons 

gegevenn zijn als een vruchtbaar veld ter bearbeiding, ook in zedelijken zin, om geluk en vrede te 

stichtenn onder de mensen." Uiteraard speelde het economische motief hier een belangrijke rol. 

Zoo vond Van Eeden het belangrijk er op te wijzen dat de Dajaks op het zo rubberrijke Borneo 

"eenn goed slag mensen" vormden "een voorbeeld van arbeidzaamheid en huiselijkheid".94 Hun 

wildheidd hoefde de Nederlandse ondernemer er niet van te weerhouden zijn geluk te beproeven 

opp Borneo. 
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Tenn slotte leerde Van Eeden zijn lezers dat de koloniën belangrijk waren voor Nederland, niet 

alleenn vanwege de economische en machtspolitieke waarde, maar ook vanwege de 

geestverruimendee werking van leven en arbeid in de koloniën — zoals Busken Huet een verblijf in 

Indiëë een "krachtig nieskruid" noemde. Om te verduidelijken waarom dat zo was, gebruikte hij 

dee destijds vaker gehanteerde tegenstelling natuur-cultuur, ter verbeelding van de andere 

kolonialee wereld en de eigen. Nederlands-Indië noemde hij een "land, waar de natuur 

oppermachtigg heerscht en de mensch met zijn beschaving slechts een onderdeel van haar is." 

Daarmeee was het in groot contrast met Nederland, "het land dat door kunst geworden is, dat 

doorr kunst behouden blijft , en waarin nagenoeg geen oorspronkelijke natuur meer te vinden is." 

Enn daarom had Nederland Indië nodig, "niet alleen om Nederland stoffelijk te bevoordeelen, 

maarr vooral ook om een heilzame verruiming te geven aan den geest, die te midden van polders 

enn dijken, weilanden en hakhout, slooten en hekken, vaak in angstige beklemming roept om een 

stukjee "vrij e natuur." Viel de aldus gecreëerde tegenstelling cultuur-natuur voor Van Eeden in de 

kampongg ongunstig uit voor de westerse beschaving (in de vorm van het vervreemdende 

modernee stadsleven) uiteindelijk had zij een gunstige betekenis voor Nederland. In de optiek van 

Vann Eeden was Indië voor de Nederlanders wat het Wilde Westen symboliseerde voor 

Amerikaansee kolonisten, al zei hij het niet met zoveel woorden.95 

7.. Kritiek 

Mochtenn de loftuitingen op het koloniale festijn te Amsterdam de overhand hebben in de 

Nederlandsee kranten, niet iedereen onderschreef de gedachte dat deze vertoning Nederland groot 

maakte.. Zo stoorden sommige critici zich toch wel aan de wijze waarop de oorlog in Atjeh in zijn 

blakendee onvoltooidheid op deze tentoonstelling hulde kreeg. Hun kritiek legde bloot dat de in 

Amsterdamm vertoonde koloniale roem - of de koloniale onderneming in Nederlands-Indië - nog 

grotendeelss gerealiseerd moest worden. 

Overr monumenten is vastgesteld dat zij als nationaal bindend herdenkingsteken alleen 

functioneell  kunnen zijn wanneer zij een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak hebben.96 

Watt dat betreft was het moment voor het Atjeh-monument niet handig gekozen. De strijd in 

Atjeh,, die in 1873 begonnen was als een militaire expeditie tegen het sultanaat van Atjeh, en 

inmiddelss een vervolg gekregen had in een uit de hand gelopen tweede, was inmiddels al object 

vann een "papieren oorlog" tussen gezaghebbende betrokkenen en buitenstaanders, in Nederland 

enn Nederlands-Indië. De oorlog in Atjeh zou dat gedurende haar lange duur overigens ook 

blijven.977 Onvrede en meningsverschillen heersten onder bestuurders, militaire gezagsdragers en 

kolonialee specialisten, vanwege (toen al) de te lange duur, de geringe vorderingen, de verspilde 

kostenn en manschappen, de doelloze wrede methoden en zelfs de haalbaarheid van overwinning. 

Tegenn deze achtergrond werd het Atjeh-monument onvermijdelijk niet alleen maar object van 
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heldenlof,, maar ook van zelfspot: want deed Nederland zich hiermee niet groter voor dan het 

feitelijkk was? En was het eigenlijk wel verstandig om de tegenwoordige militaire escapades in 

Atjehh zo in het zonnetje te zetten? [Afbeelding 2.13] 

Vann Eeden was één van de weinige voorbijgangers van het koloniale paleis die moeite had met 

dee daar pronkende gipsen gestalte van J.Pz. Coen. Hij meende dat het beter was geweest om 

Mauritss daar met een standbeeld te huldigen, als de enige echte sterke militaire leider uit de 

Nederlandsee geschiedenis. "Al s het prins Maurits gegund ware geweest, de rol te vervullen van 

Frederikk den Grote, dan zou Nederland thans een machtig rijk zijn, dan zouden wij nu niet in 

welsprekendenn ootmoed tegenover de vertegenwoordigers van vreemde natiën de vernederende 

erkenteniss afleggen van onze vervallen grootheid. [..] zonder Maurits hadden we thans geen 

koloniën,, waren we sinds lang bij het Duksche Rijk ingelijfd. De meeste onzer Oost-Indische 

bezittingenn hebben we in de eerste helft van den tachtigjarigen oorlog op de Portugezen veroverd 

onderr zijn flink bestuur; maar men vreesde het militarisme en daardoor heeft men de toekomst 

vann ons land verknoeid; men vreesde de heerschzucht van één groot man, en men ging weldra 

gebuktt onder de heerschzucht van vele kleine mannekens."98 

Zoalss ook voor van Eeden, gold voor de meeste voor- en tegenstanders van het Atjeh-

monumentt dat zij de koloniale onderneming op zichzelf niet bestreden. "Liever zullen wij de 

dijkenn doorsteken, de molens verbranden en met vrouw en kind de wijk nemen naar Indië, dan 

wanhopenn aan de nieuwe en grootsche toekomst van Nederland!", aldus van Eeden. Volgens het 

AmsterdamseAmsterdamse Handelsblad was het Atjeh-monument dan ook van waarde, niet alleen "als product 

vann Hollandsche kunst", maar ook omdat het goed was op een koloniale tentoonstelling eraan te 

herinnerenn "hoe het bezit van al dat schoons dikwijl s offers vergt van dierbaar bloed; offers die 

betreurdd maar niet vergeten zijn door de natie waaraan zij gebracht werden."99 De Nieuwe 

AmsterdamscheAmsterdamsche Courant hing dezelfde gedachte aan.100 De verslaggever van de Katholieke Illustratie 

konn echter een glimlach niet onderdrukken bij deze "vereeuwiging eener verovering, die lang niet 

tott de geschiedenis behoort." Ook de Opmerker meende spottend dat het beter was geweest om 

hett einde van de oorlog af te wachten, alvorens op zo plastische wijze Victorie te kraaien. De 

KatholiekeKatholieke Illustratie trok impliciet de op de tentoonstelling geboden eenheidsgedachte van 

Nederlands-Indiëë in twijfel . Want hoever strekte eigenlijk de Nederlandse macht? "Van Atjeh 

gesproken,, ook dit land is in de koloniale afdeling vertegenwoordigd, hoewel het stellig niet als 

eenn deel van onze koloniën beschouwd kan worden; opmerkelijk zijn het meest wapenen, wat uit 

hett vijandige land geëxposeerd is, en die worden begrijpelijkerwijze met veel aandacht bekeken. 

Maarr wat stellig niemand daaronder verwacht zou hebben is een.... Telephoon, door Atjehers 

vervaardigdd en in den oorlog gebruikt: de barbaren weten dus blijkbaar hun voordeel te doen met 

hetgeenn zij van de blanken geleerd hebben."101 

Inn Nederlands-Indië was het commentaar wranger. "Terwijl men in Nederland onder 

kanongebulderr en duizend stemmige kooren feestviert wordt in diezelfde koloniën, die nu het 
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"pointt de mire" der gansche wereld uitmaken, het zoveelste bedrijf van een drama afgespeeld, 

waarvann het einde nog niet te overzien is", aldus dejapabode, "wij bedoelen natuurlijk het Atjeh-

drama".. Kon Nederland zijn koloniale onderneming eigenlijk wel aan?, zo was de strekking van 

ditt artikel. "Waar moet dit heen? Staan wij niet gereed den rand van den afgrond te 

onderscheiden,, om ons in een poel van jammer en ellende en misschien nog veel erger voor onze 

koloniënn te storten? Dreigt Bali niet? En Indragari? En Borneo? En zijn onze troepen en onze 

marinee in voldoenden staat van tegenweer?"102 

Gingg de bovenstaande discussie grotendeels over de vorm, echt scherpe kritiek op de koloniale 

ondernemingg op zichzelf kwam in Nederland van S.E.W. Roorda van Eysinga. Hij hield in het 

liberalee tijdschrift De Nederlandsche Spectator, onder het motto "de waarheid zal u vrij maken. 

Paulus""  een pleidooi om op de Amsterdamse tentoonstelling ook de zwarte kant van "onze 

kolonialee staatkunde" te laten zien. "Dat er in onze koloniën geplunderd wordt, geschandvlekt, 

verminktt en vermoord, uit kracht eener verfijnde beschaving". "Het wordt tijd, dat het 

Nederlandschee volk eindelijk de waarheid leert kennen. Men is gewoon te zeggen dat het niet 

schuldigg is aan onze koloniale staatkunde, maar slechts onwetend. Er is nu gelegenheid op de 

kolonialee tentoonstelling die onkunde te doen ophouden". Duidelijk minder ervaren op het 

gebiedd van tentoonstellen riep hij op om boeken en essays in te zenden van "geboren 

mopperaars",, criticasters van het koloniale stelsel, zoals Multatuli's Max Havelaar, Vosmaers Een 

ZaaierZaaier en de geschriften van een aantal kritische oud-hoofdambtenaren. Zelf kondigde hij aan een 

herdrukk op te sturen van zijn artikel TJn miserable système d'exploitation ou ce qu'on voit et ce 

qu'onn ne voit pas' (verschenen in Laphilosophtepositive 1882), en van zijn Vloekzang T)e laatste dag 

derr Hollanders op Java'. "Ik zal er bij berichten, dat ik daarvoor ontslagen en verbannen 

werd."103Uiteindelijkk heeft hij daarvan afgezien, vermoedelijk op advies van de auteur van de 

MaxMax Havelaar, Douwes Dekker.104 

8.. Lering of vermaak, studiereis of vakantie? 

Dee wereldtentoonstelling was een gewichtige gebeurtenis in Nederland, waar iedereen van wilde 

wetenn en zien. Zoals al eerder vermeld was het publiek dat hier naar toe trok van zeer gemengd 

allooi.. De familie van architect Cuypers ging er per koets heen, arbeiders en dienstmeisjes te voet. 

Dee mensen kwamen van heinde en ver. De Portugese schrijver Ramalho Ortigaö, die voor het 

Braziliaansee dagblad Gayeta de Noticias in 1883 in Nederland verbleef om de tentoonstelling te 

verslaan,, beschrijft hoe de stations op zondagmiddag volgepakt stonden met complete families, 

mannen,, vrouwen en kinderen, op hun paasbest uitgedost, profiterend van hun vrije dag, gereed 

omm de tentoonstelling te bezoeken.105 

Eenn speciale categorie bezoekers op de wereldtentoonstellingen vormden de arbeidersdelegaties. 

Inn de inleiding zijn de achtergronden daarvan al aan de orde geweest. Vanuit het organiserende 
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landd en de deelnemende landen reisden arbeiders naar de wereldtentoonstellingen, om daar de 

voorr hen bedoelde technische en morele lessen op te steken. Dit gebeurde veelal op initiatief van 

vooraanstaandee particulieren, nijverheidsverenigingen, of individuele fabrieksdirecteuren die de 

daarvoorr benodigde fondsen bijeen brachten, of hun personeel gedeeltelijk subsidieerden en 

aanmoedigdenn zelf te sparen voor een bezoek aan het grote gebeuren. Di t project ter bevordering 

vann de ontwikkeling van arbeiders past in het in de inleiding besproken zogenaamde 

'beschavingsoffensief.1066 Zelf profiteerde de in deze periode opkomende arbeidersbeweging ook 

vann de gelegenheid van internationale civiele diplomatie die wereldtentoonstellingen boden. Zo 

kwamenn de plannen voor de 'eerste internationale' tot stand tijdens een ontmoeting tussen 

verschillendee arbeidersdelegaties op de wereldtentoonstelling te Londen in 1862. Franse 

arbeiders,, in Amsterdam ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling, zochten contact met hun 

Nederlandsee collega's om nationale en internationale arbeidersassociaties en vakbonden op te 

zetten.107 7 

Aann de gesubsidieerde arbeidersbezoeken zat vaak de voorwaarde verbonden, dat de 

deelnemerss hun indrukken neer zouden schrijven. Deze arbeidersverslagen vormen een 

interessantee bron voor de receptiegeschiedenis van de tentoonstellingen. Ze hebben echter ook 

eenn bezwaar. Dergelijke arbeidersreizen werden grondig voorbereid; van te voren instrueerden de 

organisatorenn de uitverkorenen op datgene waar zij op moesten letten; bovendien reisden de 

arbeiderss onder geleide van een manager of de directeur van de fabriek waar zij werkten. Hun 

indrukkenn zijn dus niet onbevangen. Toch wil ik hier een poging doen om de koloniale beelden 

tee interpreteren van een jonge arbeider die in 1883 de wereldtentoonstelling te Amsterdam 

bezocht.1088 Wat zag hij, wat leerde hij en wat deed hij er mee? 

Samm Meihuizen behoorde tot dertien uitverkoren jeugdige personeelsleden 

vann de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. te Delft, die in juli 1883 de 

wereldtentoonstellingg mochten bezoeken op kosten van de directie.109 De oprichter en directeur 

vann deze fabriek J.C. Marken spande zich in algemene zin in voor de verbetering van de positie 

vann fabrieksarbeiders. Hij had zijn volwassen personeelsleden aangemoedigd om door middel 

vann een spaarplan en gedeeltelijke subsidie reis- en verblijfkosten bijeen te brengen, om eveneens 

hunn blik te kunnen verruimen op de wereldtentoonstelling. Sam Meihuizen en zijn makkers 

legdenn hun reis naar Amsterdam te voet af, onder de afwisselende begeleiding van een 

personeelschef,, hun leermeester, en een baas van de fabriek. Zij hoefden zelf niets te betalen. 

Daarr stond tegenover dat zij wel allemaal een verslag zouden inleveren. Een selectie daarvan 

werdd afgedrukt in De Fabrieksbode van 28 juli . 

Mett hooggespannen verwachtingen vertrokken de jongelui op 14 juli . Ieder van hen besteedde 

inn zijn verslag veel woorden aan de vierdaagse reis zelf, die verliep via Leiden en Haarlem, 

voordatt zij Amsterdam bereikten. Het zou voor een groot deel een les in de vaderlandse 

geschiedeniss worden, zo blijkt uit hun verslagen. De standbeelden in Leiden, Haarlem en 

82 2 



Amsterdamm leerden hen wie de vaderlandse helden waren. Op het Thorbecke-plein zagen ze het 

standbeeldd "van dien knappen staatsman, de ontwerper der grondwet", op het Rembrandtsplein 

"dee Koning der schilders", en in het Vondelpark "de Prins onzer dichters". Na Arti s bezochten 

zijj  het Trippenhuis en zagen "de geschilderde doeken van onze beroemdste schilders". Ze liepen 

overr de Dam, langs het "paleis des konings" naar het IJ, waar ze tal van schepen en stoomboten 

zagenn komen en gaan. In het panopticum aanschouwden zij de woonkamer van het Koninklijk 

Gezin.. En uiteindelijk belandden ze op de tentoonstelling "het voornaamsten van onzen reis", 

alduss Sam Meihuizen, die hierover het uitvoerigst was. 

Ui tt het verslag van Sam blijk t dat de leerlingen eerst begonnen bij de Nederlandse afdeling in 

hett grote nijverheidsgebouw, waarna zij in hoog tempo zoveel mogelijk - vrijwel alles - van de 

restt van het terrein bestreken. De koloniale afdeling was slechts één van de zaken,, die Sam in zijn 

stroomm van indrukken opnam. Zoals waarschijnlijk van hem verwacht werd somde hij eerst de 

inzendingenn op van zijn eigen werkgever en die van een aantal andere Nederlandse fabrikanten in 

hett hoofdgebouw. Via het paviljoen van de koning bereikte hij de koloniale afdeling. Daarbij 

rezenn (alweer) de nationale standbeelden als eerste op in zijn beschrijving, waarna hij in één adem 

doorr ging: 

"Verderr zag ik het Standbeeld van J.P.Z. Koen, stichter van Batavia en het Atjeh-monument. - Modellen 
vann plantages - verschillende machines om hout mee en metaal mee te bewerken - een papier machien -
eenn brandkast - waar we met ons achtte in gestaan hebben. Een boulevard op 1/20 - Huis met negen 
verdiepingen.. De St. Josefskerk. - Een verzorgingsgesticht met bijgebouwen - en markt - enz. In de 
kolonialee afdeling zagen we ook een tabaksloods - een Javaansch dorp - een waterkasteel op Djocjakarta 
modell  en karton van het Seminarie te Depok (vervaardigd door vier leerlingen van 't Seminarie). Allerlei 
soortenn hout - nootmuskaatboom - vuurtorens en dokken - spoorwagens (in ct klein) van den 
Staatss spoorwegmaatschappij in Indië - eerste-tweede-derde klasse, elke wagen geschikt voor 87 personen. 
Woningenn uit Batavia. - Javaansche hangbrug van bambou's zonder spijkers - paarden en karbouwstallen. 
Hett muziek hebben we gehoord, van de inboorlingen. Ook zijn we geweest in de europeesche 
plantenkast." " 

Dee koloniale afdeling achter zich latend ging Sam voort, langs het telefoonconcertgebouw -

waarr hij de muziek hoorde, die in het tolhuis aan de overzijde van het IJ gespeeld werd, "dus op 

eenn afstand van anderhalfuur" -, langs het diamantenhuis en het paviljoen van de stad 

Amsterdamm - waar hij uitvoerig stil stond bij de tekeningen van leerlingen in de kunstnijverheid, 

langss de "kollesale grote flesch van de Amersfoortsche bierbrouwerij", en tast but not least, de 

kunstgalerij.. Daar zag Sam prachtige schilderijen "voorstellende: Kaïn en Abel. Eene begrafenis 

vann een militair, waarbij over het gras geschoten werd. Ook nog het standbeeld van Lodewijk van 

Nassauu in de afdeeling Spanje (?)".110 

Opp grond van deze beschrijving kunnen we niet concluderen dat de koloniale afdeling voor 

Samm de hoofdattractie was van de wondere wereld achter het Rijksmuseum. Voor hem leek alles 

watt hij zag van noemenswaardig belang. En wat leerde hij, wat nam hij mee van de vertoonde 

kolonialee wereld? Ook dat blijf t hier onduidelijk. Interessant aan Sams beschrijving zijn de korte 

toelichtingenn die hij hier en daar geeft, en die hij vermoedelijk oppikte van de bij- en opschriften. 

Maarr wist hij al dat Coen de stichter van Batavia was, of leerde hij dat ter plaatse? In hoeverre 
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brachtt hij het in verband met het Atjeh-monument? Duidelijk had Sam ook oog voor "moderne" 

zakenn op de tentoonstelling: de machinerieën en het huis van negen verdiepingen buiten de 

kolonialee afdeling, de spoorwagens van de staatsspoorwegmaatschappij met hun eigen drieklassen 

hiërarchiee op de koloniale afdeling. En hij had ook oog voor hetgeen Nederlands-Indië volgens 

dezee tentoonstelling zelf te bieden had: tabaksplanten, houtsoorten en een eigenaardige bevolking 

mett eigen muziek. Tot duidelijke conclusies over het verschil tussen deze cultuur en de 

Nederlandse,, of over het belang van de band tussen Nederland en Nederlands-Indië kwam hij 

echterr niet. Het blijf t hier in het midden wat hij als de indrukwekkendste lering mee naar huis 

nam.. De kluis die acht personen kon huizen? Het telefoonconcert? De tekeningen in het 

paviljoenn van Amsterdam? De standbeelden? Sams metgezel Willem Garenaat kon hier korter 

overr zijn dan Sam: hij vond alles "even mooi".111 [Afbeeldingen 2.14] 

Overr Sam en Willem valt in laatste instantie eigenlijk dus niet veel meer vast te stellen dan dat 

zijj  behoorlijk onder de indruk waren van hun excursie naar Amsterdam, niet alleen vanwege 

hetgeenn zij zagen op de tentoonstelling, maar ook vanwege de bezienswaardigheden op de tocht 

daarheen.. Daarom wordt het verleidelijk om hier een vergelijking te maken met de conclusies die 

dee antropoloog Timothy Mitchell trok op basis van de reacties van enkele Egyptenaren die in 

18899 de wereldtentoonstelling te Parijs bezochten.112 Volgens Mitchell meenden de Egyptenaren 

datt facades en tentoonstellingen typisch waren voor het westen, en niet alleen vanwege de 

gereconstrueerdee me de Caïre op de tentoonstelling, maar ook vanwege het stadsplan, de 

straatnaambordjes,, de galerijen en de etalages. Ondanks duidelijke pogingen van de organisatie 

omm de wereldtentoonstelling als een afzonderlijk geheel af te bakenen door middel van borden, 

wegwijzers,, kaarten, en hekken, vonden de Egyptenaren het moeilijk om een onderscheid te 

makenn tussen de tentoonstelling-van-de-wereld, en de wereld-als-tentoonstelling. Zij troffen, 

alduss Mitchell, in het westen "het tijdperk van de wereld-als-tentoonstelling": de wereld gevat 

alsoff  deze een tentoonstelling was. De observaties van Sam Meihuizen en zijn metgezellen in en 

buitenn de tentoonstelling duiden er echter op hoezeer dit "tijdperk van de wereld als 

tentoonstelling",, met zijn standbeelden, musea en dierentuinen, niet alleen maar eigenaardig was 

voorr de Egyptenaren. 

9.. Wat over bleef: de koloniën in Nederland 

"Daardoorr is de band tusschen hoofdstad en provincie versterkt; en daar ongetwijfeld de Tentoonstelling 
veell  te zien en te leren gaf, mag men daarvan de beste vruchten voor het vaderland verwachten."113 

Opp 1 november 1883 sloot de Internationale koloniale en uitvoerhandeltentoonstelling stilletjes 

zijnn poorten. Een aantal zalen bleef nog enige tijd open voor de bezichtiging van de prijzen van 

dee tentoonstellingsloterij. Binnen een jaar waren echter alle paviljoens, kiosken en galerieën 

ontmanteldd en verwijderd. Behalve aanzienlijke financiële verliezen (van de Belgische 

maatschappij)) en enkele losse brokstukken van de facade restte er niets meer dat nog aan de 
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tentoonstellingg herinnerde. De jonge schilder R.N. Roland Holst en zijn vrienden zouden enkele 

jarenn later met hun rackets de genadeslag toebrengen aan de verregende gipsen olifanten.114 Wat 

konn aan het einde van deze vertoning nog gezegd worden over de betekenis ervan voor 

Nederland? ? 

MateriëleMateriële en institutionele nasleep 

Inn zijn redevoering ter gelegenheid van de medaille-uitreiking aan de Nederlandse deelnemers in 

meii  1884 sprak D. Cordes, de president van het hoofdcomité, grote verwachtingen uit ten 

aanzienn van het effect van de tentoonstelling. Door tussenkomst van de regering en de 

commissarissenn der koningin waren in het gehele land gewestelijke en plaatselijke commissies 

benoemd,, om de doeleinden van de tentoonstelling bekend te maken: vergelijking van de 

verschillendee koloniën en overzeese gewesten, met het oog op hun natuurlijke voortbrengselen 

enn "het gebruik dat de mensch daarvan maakt of maken kan", zo vatte Cordes die samen. 

Duizendenn mensen uit de provincie waren dagelijks naar Amsterdam getrokken. De 

tentoonstellingg had er dus zeker toe bijgedragen om in heel Nederland"[...] liefde en 

belangstellingg in te boezemen voor de verre gewesten, die wel eens zijn vergeleken bij parels aan 

denn kroon van het moederland."115 

Naa de liquidatie van de tentoonstelling was de collectie koloniale voorwerpen in Nederland 

aanzienlijkk gegroeid. Veel van het materiaal uit Nederlands-Indië kwam terecht bij de 

verschillendee koloniale en volkenkundige musea in Nederland, zoals het museum van de Indische 

instellingg te Delft (voorloper van het huidige museum Nusantara) en het Koloniaal Museum te 

Haarlem.1166 Het meeste ging naar het Rijks Etnografisch museum te Leiden. Directeur Serrurier 

mochtt zich verheugen over de toekenning van ongeveer 4000 etnografische voorwerpen, met de 

daarbijj  behorende toelichtingen van de inzenders. Daarnaast was de aankoop van een 

verzamelingg bronzen Boeddhabeelden een aanwinst voor de Japanse afdeling van het museum, 

mogelijkk gemaakt door de bijdragen van de bankier A.C. Wertheim, de architect P.J.H. Cuypers, 

enn Victor de Stuers. Klagen kon Serrurier overigens niet laten. Van de toegezegde objecten 

blekenn er 530 niet meer leverbaar, verdwenen, etikedoos als rommel weggegooid of onherstelbaar 

vernield.1177 Behalve het overgebleven toch niet geringe aantal van ca. 3400 voorwerpen, had 

Serrurierr op de wereldtentoonstelling zelf toch ook nog iets belangrijks opgestoken: lering door 

vermaak.. In de komende jaren zou hij proberen om een groter publiek geïnteresseerd te maken 

voorr zijn museum, dan de serieuze wetenschappers die beroepshalve toch wel kwamen. De 

oplossingg hiervoor legde hij bij de Oost- en Westindische huizen, eveneens verworven van de 

tentoonstelling.. Deze zou hij opnieuw laten verrijzen op het terrein bij de Leidse Sterrenwacht, 

enn laten "stofferen" met huisraad en poppen, vervaardigd naar de Javanen, Sumatranen en 

Surinamerss die zich in 1883 in Amsterdam levend hadden vertoond. Door in deze huizen 

taferelenn uit het volksleven aanschouwelijk te maken hoopte hij de weg te banen naar "een meer 
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veelvuldigg en belangstellend en daardoor meer vruchtbaar bezoek van het nederlandsch publiek 

inn de vertrekken van 's rijks ethnographisch museum."118 

Naarr het buitenland toe leek Nederland met deze tentoonstelling zijn rechten te reserveren op 

hett koloniale bezit in Nederlands-Indië. De tentoonstelling maakte bovendien duidelijk dat 

Nederlandd als industrieel en politiek klein land groot en modern kon zijn, door en in zijn 

koloniën.. In dit kader paste het initiatief van een aantal "wakkere mannen"119 tot de oprichting 

vann de "Nederlandsche Koloniale Vereeniging", en haar bijbehorende orgaan, de Revue Coloniale 

Internationale.Internationale. Het idee hiervoor ontstond in augustus 1883, op de tentoonstelling. De Koloniale 

Verenigingg stelde zich ten doel om "voor het vaderland", en in het bijzonder voor de stad 

Amsterdam,, een Koloniaal Museum op te richten, met bijbehorende bibliotheek, en om 

voordrachtenn en congressen te organiseren die "ook onder de minder ontwikkelde burgerklasse" 

enn "i n de provincie" de belangstelling voor de koloniën konden opwekken en levendig 

houden."1200 Uiteindelijk kwam niet veel van hun plannen terecht. De prestigieuze Revue Coloniak 

Internationale,Internationale, waaraan binnenlandse en buitenlandse koloniale coryfeeën meewerkten, deskundig 

opp het gebied van handel, bestuur en volkenkunde, stopte na vier jaar met verschijnen. Met de 

doodd van de beoogde directeur van het museum Van Musschenbroek en erevoorzitter prins 

Hendrikk kwam ook een einde aan de museumplannen. Uiteindelijk schonk de Amsterdamse 

koopmann J. Wüste, voorzitter van de Koloniale Vereniging, de van de koloniale tentoonstelling 

verworvenn voorwerpen aan het etnografisch museum van Artis. In 1883 was het blijkbaar nog te 

vroegg voor een particulier imperialistisch initiatief als dat van de Koloniale Vereniging. Toch was 

hett van betekenis op langere termijn. In zekere zin zouden haar plannen dertig jaar later hun 

uitwerkingg krijgen in het Koloniaal Instituut te Amsterdam. De begincollectie van dit instituut 

wass eveneens afkomstig van de Amsterdamse tentoonstelling, via het Koloniaal Museum te 

Haarlemm en het etnografisch museum van Artis, die beide in het koloniaal instituut opgingen.121 

KoloniaalKoloniaal beeld, wereldbeeld en zelfbeeld 

Al ss antropoloog hing Serrurier de gedachte aan dat de vergelijkende studie van handelingen en 

gewoontenn van dieren en mensen, en van de verschillende volken onderling, inzicht zou kunnen 

gevenn in "de geestelijke superioriteit van den mensch boven de dieren, en van het eene ras boven 

hett andere in het bijzonder". Volgens heersende denkbeelden uit die tijd kon hiermee de 

Nederlandsee overheersing in Nederlands-Indië bevestigd worden. In dit kader trachtte Daniël 

Vethh op de koloniale tentoonstelling het verschil in beschaving op levendige wijze in beeld te 

brengenn aan de hand van de kampong. De vanzelfsprekende superioriteit van de Nederlandse 

beschavingg zou moeten blijken uit het contrast tussen de kampong enerzijds en de modellen van 

spoorwegenn en bruggen in het koloniale paleis, de machinegalerij, en modern Amsterdam 

daarbuitenn anderzijds. Dat de tegenstelling echter niet vanzelfsprekend tot zelfingenomenheid 

leiddee hebben we kunnen zien uit de ambivalente toelichtingen in de catalogus, en in de 
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commentarenn van Van Eeden en De Kruyff op de Indische versieringskunst. De idealisering van 

hett simpele leven in de kampong, en de onduikende bewondering voor de ornamentiek van de 

huizenn en nijverheidsproducten uit Nederlands-ïndië kwamen voor een groot deel voort uit 

onvredee over de bijeffecten van de modernisering van de industrie en het stadsleven in 

Nederland.. Van werkelijke belangstelling voor de inheemse cultuur leek hier eigenlijk geen sprake 

tee zijn. De reacties op de tentoonstelling zeggen vooral iets over de manier waarop de 

toeschouwerss naar Nederland keken, en hoe ze Nederland graag wilden zien. 

Dee tentoonstelling riep veel verschillende reacties op en zelfs kritiek op het koloniale bestuur. 

Nuu was dat juist iets waarover de tentoonstelling weinig "in werking" Eet zien. En eigenlijk is dat 

niett zo vreemd. De hier getoonde koloniale onderneming moest nu eenmaal nog gerealiseerd 

worden.. De bestuurlijke problematiek van de koloniale onderneming kwam dan ook alleen maar 

expliciett aan de orde op het koloniaal congres, als discussiepunt Wel had de tentoonstelling op 

overtuigendee wijze gewezen op de rijkdom en mogelijkheden van de koloniën, en, misschien wel 

belangrijker,, op de historische band tussen Nederland en Nederlands-ïndië. In 1883 werd 

Nederlands-ïndiëë vanzelfsprekend Nederlands, voor een veel groter Nederlands publiek, én ook 

voorr de buitenlandse bezoekers. Of en in hoeverre dit besefin Nederland doorwerkte is moeilijk 

tee zeggen. De bezoekers keerden naar huis terug ieder met eigen herinneringen; wellicht pronkten 

voorr lange tijd nog de materiële souvenirs van de tentoonstelling in hun huiskamer, zoals het 

tentoonstellingsspel,, een waaier met afbeeldingen van de tentoonstelling of het officiële 

memoriaall  certificaat.[Afbeelding 2.15]ï22 Mede door dit soort prentjes heeft het Amsterdamse 

kolonialee feest mogelijk op langere termijn bijgedragen aan een Nederlands koloniaal besef. 

Bovendienn leverde deze koloniale tentoonstelling het model aan voor de deelname van 

Nederlandd aan de volgende wereldtentoonstellingen. Zij zette daarmee niet alleen Nederland op 

dee kaart, maar ook de Nederlandse koloniën. 
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HOOFDSTUKK 3 

Populairee antropologie en een particulier koloniaal succes 

Parijss 1889 

"Withoutt doubt, of all expositions that have been held that of 1889 was most thoroughly 
anthropological.""  Otis T. Mason (1890) 34. 

'Onss koloniaal paviljoen' waren grote woorden voor het hoekje dat was ingeruimd in het grote 

paleiss voor de nijverheid op de exposition universelle te Parijs in 1889. Het nijverheidspaleis zelf, 

hoofdgebouww van de tentoonstelling, imponeerde daarentegen uitbundig, gevat in een ijzeren 

bolvormigee constructie op het Champs de Mars. Hierbinnen had de Nederlandse 

vertegenwoordiging,, behalve voor de Nederlandse nijverheid, ook een aparte plek gereserveerd 

voorr de Nederlandse koloniën. Johan de Meester, verslaggever voor het geïllustreerde tijdschrift 

EigenEigen Haard, zag er haast nooit iemand. Dat nam niet weg dat "ons koloniaal paviljoen [..] ernstig, 

plechtigg zwijgend als een museum" naar zijn idee het glanspunt van de Nederlandse inzending 

was.. Een Franse bezoeker had volgens De Meester zelfs niet geweten wat meer te bewonderen: 

"dee tentoongestelde voorwerpen, arbeid van de inboorlingen, of het kolonisatie-talent van dit 

kleinee volk, dat zulk een uitgestrekt koloniaal rijk heeft weten te vormen en te behouden." Dit 

leiddee tot de onvermijdelijke les die De Meesters lezers in dit stil deftige koloniale hoekje zouden 

moetenn vasthouden: "geen vaderlander brengt er eenige oogenblikken door [...]zonder zich 

eenigenn tijd over te geven aan de overpeinzing van hetgeen Nederland was, is en nog kon 

wezen."11 [Afbeelding 3.1] 

Dee Meester had hiermee nog maar een deel van de Nederlandse koloniale inzending op de 

wereldtentoonstellingg besproken. Veel meer zichtbare publieke belangstelling en bewondering 

oogsttee "onze Javaansche kampong" op de Esplanade des Invalides. 2[Afbeelding 3.2] Op dit terrein 

hadd de Franse organisatie zijn eigen koloniale afdeling gereserveerd. Het doel hiervan was de 

kenniss van de Franse koloniën en protectoraatsgebieden onder het Franse volk te verbreiden. 

Nederlandd kreeg als enige buitenlandse deelnemer hier ook een plaats voor zijn koloniën. Naar 

hett idee van 1883 verrees hier een Indisch dorp. Op een hoek van de Esplanade, stonden in een 

L-vormigee rieten omheining verschillende typen bamboehuizen uit de diverse regio's van 

Nederlands-Indiëë losjes gegroepeerd en verlevendigd met zestig authentieke inwoners van Java 

enn Sumatra. In deze toch niet louter Javaanse kampong vertoonden zij hun nijverheidsbedrijven 

enn Javaanse muziek en dans. Di t village Javanais was één van de grote trekpleisters van de exposition 

universelle.universelle. Dagelijks vertoefden in dit gehucht duizenden gasten. Gedurende zes maanden 

kwamenn hier 875.000 bezoekers voor vijfti g centimes een kijkje nemen.3 
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11 'Ons koloniaal Hoekje', Parijs 1889. Eigen Haard (1889) 





Laa Buvette (construite sur Ie modèle des pagodes javanaisesj. 

3.22 'La buvette' in de Javaanse kampong, Parijs 1889 





Enn zo toonde Nederland in 1889 zijn twee gezichten: het geleerde en deftige koloniale hoekje 

wass Nederlands, de gezellige kampong evenzeer. De totstandkoming, aard en betekenis van deze 

kolonialee vertegenwoordiging staan in dit hoofdstuk centraal. Uit de achterliggende ideeën en het 

onvermijdelijkee spel van overtuigen en compromissen sluiten valt op te maken hoe toevallig het 

getoondee resultaat was, en hoe lokaal en beperkt nog het draagvlak voor de koloniale zaak. 

Omdatt deze wereldtentoonstelling de honderdjarige herdenking van de Franse Revolutie vierde 

onthieldd de Nederlandse regering zich officieel van deelname, zoals de meeste van de Europese 

staten.. De Nederlandse tentoonstellingsorganisatie moest haar klus in 1889 daarom vrijwel alleen 

mett particuliere steun zien te klaren. Het bijzondere was nu het succes van deze kleine 

particulieree zaak, dankzij de populariteit van de Javaanse kampong. Dit succes was van extra 

betekeniss als bedacht wordt dat Nederland weinig voorstelde in de Europese machtsconstellatie: 

nochh als moderne geïndustrialiseerde natie, noch in de imperialistische strijd om Afrika en Azië. 

Datt bleek wel op de conferentie van Berlijn in 1884-85 waar formeel de 'deeling der aarde' 

beklonkenn was tussen de leiders van de machtigste staten Engeland, Frankrijk en het nieuwe 

bolwerkk Duitsland. De kampong maakte duidelijk op welke manier Nederland toch kon 

wedijverenn met de moderne 'groten' van Europa. 

Dee aantrekkingskracht van k villagejamnais vraagt om een verklaring. Waarom was dit dorp zo 

aanlokkelijkk voor het westerse publiek? Van de kampong bestaan zoveel afbeeldingen en 

beschrijvingenn dat de fascinatie ervoor wellicht te concretiseren valt. Vervolgens kunnen we 

misschienn inzicht krijgen in de 'antropologische sensatie' van de bezoekers. In hoeverre kwam die 

overeenn met de bredere bedoelingen van de exposition uniwrsellé? Hoe verhielden antropologische 

leringg en vermaak zich tot elkaar? Wat was populaire antropologie? Dit vraagstuk komt uitvoerig 

aann de orde in de slotparagraaf van dit hoofdstuk. Daaraan voorafgaat een schets van de 

achtergronden,, wordingsgeschiedenis en centrale boodschap van deze wereldtentoonstelling 

(paragraaff  1), en van de manier waarop de Nederlandse organisatoren binnen dit kader gestalte 

gavenn aan de Nederlandse koloniale vertegenwoordiging (paragraaf 2). Wat vertelt deze vertoning 

overr het Nederlandse zelfbewustzijn in deze periode? 

1.. De exposition universelle van 1889: een republikeinse feniks 

Hoee internationaal ook opgezet, de exposition universelle van 1889 was vóór alles een nationale 

gebeurtenis.. Officieel vierde Frankrijk met deze tentoonstelling de honderdjarige herdenking van 

dee Franse revolutie. Dit bracht het (schijn)probleem met zich mee dat deelname voor de 

Europesee monarchieën onacceptabel was. De Franse organisatie had in haar uitnodigingen echter 

nadrukkelijkk betoogd dat landen zich konden laten vertegenwoordigen door particuliere 

commissies.. Hiermee volgde zij één van de onuitgesproken spelregels bij 

wereldtentoonstellingen:: hoe meer buitenlandse deelnemers, des te groter de nationale glorie van 
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hett gastland. Dankzij de rekkelijke Franse invulling van 'nationale vertegenwoordiging' kon de 

Nederlandsee delegatie op haar eigen particuliere tentoons tellings traditie voortbouwen. 

Anderss dan in Nederland viel de organisatie van een wereldtentoonstelling in Frankrijk 

vanzelfsprekendd onder de verantwoordelijkheid van de centrale regering. De plannen om in 1889 

dee derde wereldtentoonstelling in Parijs te organiseren werden gelanceerd in de zomer van 1884, 

doorr de Franse minister van Handel, Anne-Charles Hérison. Diens voorstel leidde tot een heftige 

discussiee in de nationale dagbladen. Naast bekende financiële tegenwerpingen gold als grootste 

bezwaarr dat de tentoonstelling zou samenvallen met de al geplande herdenking van de Franse 

Revolutiee in dat jaar. Om die reden werd voorgesteld om in 1889 slechts een nationale 

tentoonstellingg te houden en de wereldtentoonstelling naar 1900 uit te stellen. In het najaar van 

18844 koos de regering echter voor een universele expositie ter viering van het eeuwfeest van de 

Fransee Revolutie. Hiermee zei ze vast te houden aan haar traditie omm dit festijn om de 11 jaar te 

organiseren.44 Waarschijnlijk hoopte ze echter ook door internationale roem de nationale onvrede 

tee sussen, én haar republikeinse fundament te versterken. 

Dee Derde Franse Republiek was gegrondvest op de pijnlijke nederlaag tegen Duitsland in de 

Frans-Duitsee oorlog (1870-1871). In de jaren tachtig had zij weinig reden tot feestvieren. De 

Fransee samenleving kenmerkte zich door sociale spanningen en scherpe politieke tegenstellingen. 

Dee gewelddadige onderdrukking van de Parijse Commune van 1871 maakte duidelijk hoe sterk 

hett conservatieve klimaat was waarin de Republiek haar vorm moest krijgen. Snel wisselende 

kabinetsformatiess rondom republikeinse vertegenwoordigers en de leiders van de monarchisten 

enn bonapartisten mondden in 1877 uit in een constitutionele crisis. In het jaar daarop verwierven 

dee republikeinen definitief de meerderheid in het parlement, maar dat garandeerde geen politieke 

stabiliteit.. In de jaren tachtig werden in Frankrijk de gevolgen van de internationale economische 

crisiss voelbaar, die de al bestaande sociale en politieke onvrede verder in de hand werkten. Na 

eenn nieuwe periode van elkaar snel afwisselende regeringsleiders kwam president Jules Ferry 

(1883-1885)) op zijn beurt ten val. Een veeg teken aan het republikeinse front was ten slotte de 

rijzendee ster van de Franse generaal Georges Boulanger, die na een kortstondig ministerschap in 

1886,, eenmaal afgezet uitgroeide tot een razend populaire nationale figuur. Succesvolle 

verkiezingscampagness in het hele land bezorgden Boulanger aanhang bij zowel oppositionele 

conservatievee partijen, als bij radicale en socialistische groeperingen. Aan de vooravond van de 

expositionexposition universelle was dit zogenaamde boulangisme tot een bijna hysterische volksbeweging 

uitgegroeid.. Deze populaire stroming belichaamde in wezen de wijdverspreide ontevredenheid 

overr de leiders van de Derde Republiek. Boulangers ster verdween weliswaar even abrupt als hij 

gestegenn was, zijn naam gonsde voort gedurende de wereldtentoonstelling. Eén van de Javaanse 

kampongbewonerss had zelfs geleerd om bezoekers aan het lachen te maken met een luid "Viv e 

Boulanger".5 5 
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TriomfTriomf van het Franse vernuft 

"Tott stand gebracht als het monument eener vervlogen eeuw, is de parijsche tentoonstelling [..] in 
waarheid,, het uitgangspunt van een nieuwe orde van zaken, en geeft zij de lijnen aan, waarlangs de 
beschaving,, die wij tegemoet gaan, zich zal voortbewegen"6 

Dee exposition universette die op 6 mei 1889 opende, had als belangrijkste oogmerk de Franse natie te 

binden.. Net als haar voorgangers gaf zij daarnaast een uitvergrote les over het traject van de 

vooruitgangg der menselijke beschaving(en). Op vergelijkende en vermakelijke wijze kon het 

publiekk hier leren dat wetenschap, arbeid en techniek de mensheid voortstuwden in de vaart der 

volkeren.. Deze gedachte kwam het meest duidelijk tot uitdrukking in de torenhoge ijzeren piek 

vann de tentoonstelling: de Eiffeltoren. Deze (omstreden) trofee was voor haar bewonderaars de 

belichamingg van de moderne westerse bouwtechniek, "[..] die als symbool van onzen tijdgeest, 

denn triomf van het menselijk vernuft over het ruwe materiaal verkondigde".7 De minister van 

Handell  in het kabinet Grévy, Edouard Lockroy, had vastgesteld dat de exposition van 1889 niet 

alleenn universeel zou zijn, maar ook de grootste. Hiertoe beschikte de tentoonstellingsorganisatie 

overr een budget van 43 miljoen francs, een bedrag waarmee de paar honderdduizend gulden van 

dee Amsterdamse wereldtentoonstelling schraal afsteekt.8 Naar het idee van de voorbereidende 

commissiee zag Lockroy bovendien toe op het welslagen van de clou: op het Champs de Mars 

moestt de hoogste toren ter wereld verrijzen. Hij liet een prijsvraag uitschrijven voor het ontwerp 

vann een 300-meter hoge ijzeren toren. Uit honderden inzendingen (waaronder het plan voor een 

giga-guillotine)) werd dat van Gustave Eiffel gekozen.9 

Wiee de Eiffeltoren bestegen had - per lif t of te voet - kon het volledige tentoonstellingsterrein 

overzienn [Afbeelding 3.3]. Het strekte zich uit langs de linkeroever van de Seine tegenover het 

Trocadéroo (waar de wereldtentoonstelling van 1878 was gehouden) en viel uiteen in twee 

(afzonderlijke)) gebieden. Elk verbeeldde een gedachtestap in de les over de industriële 

vooruitgang:: op het Champs de Mars verrezen de paleizen van de schone en vrije kunsten, de 

centralee hal voor de hedendaagse nijverheid en de indrukwekkende machinegalerij. Verderop, een 

kwartierr gaans, was de Esplanade des Invalides, waar de Franse koloniën en protectoraten 

vertegenwoordigdd waren, geflankeerd door de exposities van het Franse Ministère de la Guerre, van 

dee Hygiene de IHabitation en van de Sociale Vrede. De officiële indeling van de 

wereldtentoonstellingg schetst een beeld van de Franse prioriteiten. Zij bestond uit twaalf 

hoofdgroepen,, op hun beurt weer onderverdeeld in (in totaal) 83 klassen.10Vooraan stonden de 

'Schonee kunsten'. Dit was in feite een Frans onderonsje, en vaste eerste troef van de Franse 

wereldtentoonstellingen.. Opmerkenswaardig zijn daarnaast de groepen 'Opvoeding en onderwijs' 

enn de TSÏijverheid' (in verschillende groepen opgesplitst)11 die in rangorde volgden op groep I, en 

dee elfde groep 'Sociale wetenschap'. Deze drie thematische gebieden - onderwijs, nijverheid en 

wetenschapp - golden in het positivistische denkklimaat van deze tijd als de belangrijkste motoren 
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vann de maatschappelijke vooruitgang. Zij gaven op de wereldtentoonstelling een breder kader aan 

dee koloniale afdelingen van Frankrijk en Nederland.12 

DeDe koloniale afdeling: imitatie en overtreffing 

Al ss afzonderlijke troefkaart zou voor het eerst op een Franse wereldtentoonstelling een koloniale 

afdelingg verrijzen. Deze koloniale kermis was niet alleen een poging om steun te winnen voor de 

Fransee koloniale expansie, maar fungeerde vermoedelijk ook als bliksemafleider van het gevoelige 

verliess van Elzas-Lotharingen in de Frans-Duitse oorlog.13 Sinds de jaren 1870 was de 

onverschilligee houding in de Franse samenleving ten aanzien van een Frans koloniaal project 

zichtbaarr aan het veranderen. Dat bleek niet alleen ideologisch maar vooral ook praktisch. Na 

18700 nam Frankrijk opzichtiger deel aan de Europese expansie in Afrik a en Azië. Na de Franse 

invall  in Tunesië in 1880 volgde in 1885 de verovering van Tonkin, dat in 1887 samen met 

Annam,, Cochin-China en Cambodja werd samengevoegd tot Frans Indo-China. Voor een deel 

diendee dit Franse imperialisme het herstel van het gedeukte nationale prestige. De kritiek op de 

Tonkin-affairee in 1885, die president Ferry ten val bracht, geeft echter aan hoe omstreden de 

Fransee koloniale expansie was gebleven.14 

Aann het einde van 1886 had het Franse secretariaat van koloniën15 een voorstel ingediend bij 

commissaris-generaall  Lockroy, om op de Esplanade des Invalides een aparte tentoonstellingssectie 

tee wijden aan de Franse koloniën en protectoraten, met het doel de kennis hierover te 

populariserenn (vulgariser). Het plan voorzag in de meest uiteenlopende tentoonstellingsmiddeien, 

zoalss monumenten, producten en "populations". In juni 1888 stemde de regering in met een 

speciaall  budget voor deze afdeling (585.000 francs), dat de besturen van participerende koloniale 

gebiedenn wisten te verhogen tot een som van 753.000 francs. De Franse koloniale sectie kreeg 

haarr eigen wijdvertakte organisatiestructuur, met uitvoerende commissies en vertegenwoordigers 

inn de verschillende overzeese gebiedsdelen. Hierdoor kon op de oostelijke helft van de Esplanade 

eenn Franse koloniale schans verrijzen.16 De koloniale presentaties aldaar waren in een algemeen 

overzichtt geordend in het koloniale hoofdgebouw, omgeven door een aantal kleinere paviljoens 

inn de quasi-typische architectuur van het desbetreffende land. In een groot tenten- en 

dorpenkampp daarachter kon het publiek authentieke levende inwoners van die gebieden in een 

gewildd eigen, nagebouwde omgeving bekijken. In de zuidoostelijke hoek van dit terrein wachtte 

daarr de Javaanse kampong, namens Nederland. 

Hett koloniale paleis was met zijn 2000 m2 grondoppervlakte onbetwist de grootste van alle 

kolonialee paviljoens. Deze "permanente expositie van de koloniën" was naar gebiedsdeel 

geordendd in dertien afdelingen. De laatste twee secties waren gewijd aan de westerse 

beschavingswerkenn - de koloniale missie en het koloniaal onderwijs - sluitstuk was een koloniale 

bibliotheek.. Achter dit hoofdgebouw verrezen het paviljoen van Guadeloupe, het Maison de la 

GuyaneGuyane Franfaise, het Palais de la Cochinchine, de Pagode van Annam-Tonkin, de pagode des dieux 
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3.33 Plattegrond van de tentoonstelling, Parijs 1889 





3.44 Franse koloniale soldaten voor het koloniale paleis op de koloniale afdeling, Parijs 1889 





dTlannoï,dTlannoï, de pagode van Angkor, het paviljoen van Madagascar, en de koloniale serre. Daarachter 

lonktenn de uitspanningen van particuliere makelij: het Annamitisch theater en restaurant, een 

Creoolss restaurant, verschillende eet- en drinklokalen en ten slotte les villages indigenes: het 

Senegalesee dorp en de dorpjes van Loango, Pahabouw, Canaque en Tonkin. Volgens een officieel 

verslagg vertoefden meer dan 300 inheemse inwoners van de Franse koloniën in deze tijdelijke 

kampementen,, waarbij nog een honderdtal inheemse soldaten moest worden opgeteld. De 

organisatiee van de koloniale afdeling had een speciale medische dienst ingesteld om toe te zien op 

dee gezondheidstoestand van deze tentoongestelde logees.17 [Afbeelding 3.4] 

Hett lijk t erop dat de Nederlandse koloniale afdeling, de plantenkas en de Javaanse kampong van 

18833 een inspiratiebron zijn geweest voor het Franse koloniale hoofdgebouw en de serre op de 

EsplanadeEsplanade des Invalides in 1889. Dit zou betekenen dat de Franse versie van Veths catalogus op dit 

puntt in ieder geval zijn werk gedaan had. Di t is niet onaannemelijk omdat imitatie en overtreffing 

nuu eenmaal behoorden tot het spel der wereldtentoonstellingen. Toch ontbreken hier directe 

aanwijzingenn voor. Wel had de centrale Franse tentoonstellingsorganisatie gedetailleerde 

rapportenn laten maken van de tentoonstelling te Amsterdam. Dat van de consul generaal Le Cte 

dee Saint-Foix werd in 1885 gepubliceerd. Hierin was een lovende studie opgenomen van *Les 

coloniess Néerlandaises des Indes Oriëntales', door M. Aubert, die zich baseerde op de 

Nederlandsee koloniale afdeling.18 Als enige buitenlandse deelnemer kreeg uitgerekend Nederland 

inn de Franse koloniale afdeling een plaats toebedeeld, nota bene voor een Javaanse kampong, Of 

dee betekenis hiervan in Nederland ook werd gezien is de vraag. 

Opp 17 maart 1887 verzond de Franse tentoonstellingsorganisatie de formele uitnodigingen aan de 

beoogdee deelnemende landen. Teleurstellend maar voorspelbaar: in januari 1888 hadden alleen 

Griekenland,, Zwitserland, Noorwegen en Servië geaccepteerd. In de loop van 1888 voegden de 

Verenigdee Staten, de Zuidelijke en Centraal Amerikaanse republieken, Japan en Marokko zich 

hierr nog bij. De belangrijkste Europese staten onthielden zich van officiële deelname. Di t 

betekendee niet dat zij uiteindelijk geheel afwezig waren te Parijs. Vrijwel overal werden 

particulieree commissies opgericht, die al dan niet met regeringssteun voor een nationale 

vertegenwoordigingg zorgden. Alleen Duitsland, Montenegro, Zweden en Turkije hadden geen 

commissies,, maar - op Montenegro na - dan toch wel individuele vertegenwoordigers. Op de dag 

vann de prijsuitreiking in september 1889, schitterde alleen de vlag van het Duitse rijk veelzeggend 

doorr afwezigheid.19 

DeDe glorie van antropologie 

"Dee arbeid der negentiende eeuw [..] heeft op het Champs de Mars een gedenkzuil opgericht, om (in zijn 
gangg door het leven der menschheid) een halt aan te geven en een vooruitgang te constateeren."20 
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Dee Franse koloniale sectie op de Esplanade des Invalideswas bedoeld om de kennis over de Franse 

overzeesee gebieden te populariseren. In het antropologische hoofdkader van de exposition 

universelleuniverselle illustreerden de aldaar te bezichtigen uitheemse woonstijlen en nijverheidsproducten 

echterr ook een stadium in de geschiedenis van de vooruitgang der beschavingen. Door haar 

antropologischee leidraad reflecteerde de exposition de groeiende wetenschappelijke en 

maatschappelijkee erkenning van de menswetenschappen in Frankrijk. Di t kwam onder meer tot 

uitdrukkingg in de 120 congressen rond de tentoonstelling. "Al l of these had some reference to 

mann and his works, and a few of them were purely anthropological" aldus de Amerikaanse 

antropoloogg Otis T. Mason, die de exposition universelle euforisch uitriep tot "die crowning glory of 

anthropology.""  "I f the anthropologists did not organize the Great Exposition they at least 

furnishedd the presiding genius."21 

Voorr een belangrijk deel hing de menskundige aandacht op de exposition universelle samen met het 

socialee vraagstuk. De organisatie van de exposition universelle trachtte antwoord te geven op de 

arbeidersonvredee en groeiende sociale onrust waarmee de industrialisatie gepaard ging, en die in 

Frankrijkk voelbaar explosiever werd. Niet voor niets sprak president Carnot in zijn openingsrede 

expliciett lof uit voor de "ouvriers inconnues". Een belangrijke handreiking naar de arbeiders was 

hett paviljoen van de Economie Sociale of de Sociale Vrede, gelegen op de Esplanade des Invalides. Dit 

toondee "geneesmiddelen tegen de sociale nood" in een overzicht van participatie, productieve 

associatie,, coöperatie, spaarbanken en verzekeringswezen. Omdat deze expositie de steun mistte 

vann de georganiseerde arbeidersbeweging en socialistische groeperingen, is ze als doekje voor het 

bloedenn afgedaan.22 Een argument daarvoor is het feit dat in juli 1889 te Parijs twee socialistische 

congressenn bijeenkwamen, die (weliswaar profiterend van de internationale aandacht) los van de 

expositionexposition een eigen pad naar sociale vrede en gerechtigheid formuleerden.23 Toch was de exposition 

universelleuniverselle op zichzelf te belangrijk voor vertegenwoordigers van socialistische groepen in 

Nederlandd om aan voorbij te gaan.24 Zo pleitte Domela Nieuwenhuis (tevergeefs) in de kamer 

voorr een regeringssubsidie opdat arbeiders naar de tentoonstelling uitgezonden konden 

worden.25 5 

Omm de exposition universelle als geheel een wetenschappelijk fundament te verschaffen had de 

Fransee organisatie antropologen, etnografen, archeologen en prehistorici ingeschakeld. Zij 

hielpenn mee om in speciale thematische en retrospectieve exposities de bestaande kennis in beeld 

tee brengen over de aard en oudheid van de mens, en over zijn fysieke kenmerken en 

beschavingstoestanden,, zoals die zich volgens heersende denkbeelden door de tijd heen in 

verschillendee omstandigheden ontwikkeld zouden hebben, en zoals die nog steeds waarneembaar 

heettenn te zijn bij de verschillende bevolkingsgroepen op aarde. Twee thematische 

tentoonstellingenn op het Champs de Mars maakten de bezoeker attent op de overkoepelende 

vooruitgangsgedachtee van de exposition: de tentoonstelling van de geschiedenis van het menselijke 

wonen,, en de retrospectieve tentoonstelling van arbeid en antropologische wetenschap 
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(JL'exposition(JL'exposition retrospective du travail et des sciences anthropologiques). Min of meer strategisch gelegen aan 

hett begin van de exposition gaven zij de bezoekers een antropologisch denkkader om de rest van 

hett getoonde te kunnen plaatsen.26 Ze haakten in op een belangrijk wetenschappelijk en 

maatschappelijkk vraagstuk in deze periode: hoe en in welke mate zijn de natuurlijke, sociale en 

industriëlee omgeving van invloed op de ontwikkelingvan beschavingen, volkstypen of rassen? 

Voorr de retrospectieve tentoonstelling van de arbeid had de organisatie teruggegrepen op de 

expositiee van de Histoire de travail die raadslid (en ingenieur) Frédéric Pierre Guillaume LePlay 

(1806-1882)) had uitgedacht ten behoeve van de Parijse wereldtentoonstelling van 1867. De 

voormaligee Saint Simonist LePlay wilde een systematisch overzicht geven van de verschillende 

menselijkee beschavingen en hun vermogen zich aan te passen aan veranderingen die 

industrialisatiee met zich meebracht. De door hem ontworpen thema-expositie UHistoire du Travail 

moestt het ontstaan en de ontwikkeling van de menselijke beschaving verklaren in haar specifieke 

sociale,, klimatologische en cultuurhistorische omstandigheden.27 De volgende Parijse 

wereldtentoonstellingg (van 1878) bouwde hierop voort met de toevoeging van een exposition 

historiquehistorique de Part ancien en een Exposition ethnographique in het Palais de Trocadéro, waar de bezoeker 

niett alleen een beeld zouden krijgen van de verschillende stadia van beschavingen door de 

eeuwenn heen maar ook van hun verspreiding over de aardbol. 

Hett doel van de retrospectieve tentoonstelling van de arbeid van 1889 was "de retracer a grands 

traits,, au moyen de la production de documents et de monuments authentiques, les etappes du 

géniee de Phomme." Als nieuwe bijdrage voegde de tentoonstellingsorganisatie van 1889 de sciences 

anthropologqueanthropologque toe, nodig om te kunnen reconstrueren hoe de mens in zijn dierlijke of natuurlijke 

fasee voor zijn welzijn en levensonderhoud zorgde en "afin de faire voir, pour commencer, 

rhommee tel qu'il est sorti des mains de la nature dans ses formes physiques des différentes 

races.""  De ontwerpers van deze tentoonstelling stonden onder leiding van de bekende fysieke 

antropoloogg P. Topinard, de directeur van de Ecoie d'anthropologie. De geschiedenis van de 

arbeidd reconstrueerden zij in afzonderlijke scènes. Inn reeksen naast elkaar geplaatst zouden deze 

scèness de trajecten van de menselijke vooruitgang tonen in tijd en plaats, vanaf de vroegste 

oorsprongg van de mens in de prehistorie tot in de vroege Oudheid en in andere culturen. 

[Afbeeldingg 3.5] Op basis van archeologisch en etnografisch onderzoek verwerkten zij hierin ook 

dee vooruitgang in de gebruiksvoorwerpen en industriële producten.28 

Dee antropologische sectie van de laatste tentoonstelling onderscheidde zich ook van de 

voorgaandee door het beoogde publiek. Op de wereldtentoonstelling van 1867 was een grote zaal 

ingeruimdd voor ruim 500 schedels en een aantal mummies, in Egypte geannexeerd en 

meegebrachtt door de beroemde egyptoloog Auguste Mariette. Deze waren louter toegankelijk 

voorr "hommes de science". Alleen de etnografische tentoonstelling was bedoeld voor het grote 

publiek.. In 1889 achtte de tentoonstellingsorganisatie dit rijp voor de voorlichting over de 

lichamelijkee studie van de mens. Topinard lichtte in het populair-wetenschappelijke tijdschrift ha 
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NatureNature toe met welke vraagstukken deze wetenschap zich bezighield: "des races [...]; de Phomme 

danss ses differences et ses ressemblances avec les animaux les moigns eloignés de lui. Elle 

s'occupee même des origines, soit des races par une ou plusieurs souches, soit de groupe humain 

entierr [..]. Dans son audace elle essaye même de reconstituer la généalogie de 1'homme a travers 

less ages géologiques jusqu'aux premiers rudiments des vertébrés et au dela." De antropologische 

expositiee zou van al deze vraagstukken iets laten zien zonder positie in te nemen, aldus 

Topinard.299 Een populair tentoonstellingsgidsje stelde dat de antropologie en etnografie waren 

opgesteldd "sous un aspect plus curieux que scientifique, afin de ne pas effrayer Ie visiteur peu au 

courantt de ces questions."30 In één tableau werd de ontwikkeling van mens en mensaap 

bijvoorbeeldd naast elkaar gezet, maar volgens Topinards voorstelling vooral om de enorme 

afstandd hiertussen te laten zien - niet zozeer de relatie. Er waren verschillende typen skeletten en 

schedelss (waaronder prehistorische uit Frankrijk). Eén vitrine was gewijd aan criminele 

antropologie;; kaarten toonden de ontwikkeling van het gewicht van de hersenen; er waren 

meetinstrumentenn en andere hulpmiddelen voor de antropologische wetenschap, zoals ook een 

grotee afdeling voor de fotografie. Het moet razend druk zijn geweest op de antropologische 

afdeling,, zó dat de antropoloog Mason verzuchtte dat het moeilijk was om hier serieus onderzoek 

tee verrichten. Volgens De Vogue werd het leggen van de relatie aap-mens geheel aan de bezoeker 

overgelaten.. Hijzelf stelde zich sceptisch op ten aanzien van de antropologische expositie en de 

conclusiess die geleerden eraan verbonden.31 

Dee galerie van de Histoire de /Habitation was een constructie van de architect van de Parij se 

operaa Charles Garnier. [Afbeelding 3.6] Deze borduurde voort op het idee van de Rue des Nations 

diee te bezichtigen was geweest op de wereldtentoonstelling van 1878. Daar vertoonden de 

deelnemerss destijds hun typische nationale bouwstijl, met gereconstrueerde monumenten en 

facades.. In het plan van Garnier stond niet zozeer de bouw- maar de woonstijl centraal, waarmee 

hijhij  volken (of rassen) en tijdperken meende te kunnen kenmerken. Garnier wilde de bezoeker in 

eenn brede galerie van 49 verschillende plastische tableaus de geschiedenis en vooruitgang van de 

menselijkee rassen in hun woonomgeving presenteren, vanaf de prehistorie tot zijn eigen tijd. 32 

Dee beschreven diematisch retrospectieve tentoonstellingen deden hun bezoekers het idee aan 

dee hand dat woon- en arbeidsvormen sleutel waren tot vooruitgang en kenmerkend voor de 

beschavingstoestandd van de verschillende historische en buiten- Europese volkeren of rassen. In 

hett grotere perspectief van de exposition universelle kregen deze tentoonstellingen een vervolg in de 

expositiee van de moderne (eigentijdse) stand van de westerse industrie in het hoofdgebouw op 

hett Champs de Mars, en in de levende vertoning van het koloniale wonen op de Esplanade des 

Invalides.Invalides. De exposities van het Franse ministerie van Oorlog en die van Hygiëne de /"Habitation 

toondenn de middelen tot de ontwikkeling en vooruitgang van de vanzelfsprekend primitiever 

geachtee beschavingen in de gekoloniseerde gebieden. Het is de vraag of iedere bezoeker de les 

preciess zo heeft opgevat. Zo verwoordde een endiousiaste correspondent van het Algemeen 
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HandelsbladHandelsblad de continue verwondering die veel mensen vooral gevoeld moeten hebben bij het 

zienn van zoveel volkeren in één stad Hij zelf beleefde op de wereldtentoonstelling plezier aan het 

feitt dat hij zoveel verschillende vreemde en werkelijke werelden tegelijkerrijd kon zien en 

betreden.. De echtheid van het schouwspel was de prijs waard.33 

2.. De Nederlandse koloniale vertegenwoordiging: een particuliere zaak 

Dee Nederlandse koloniale afdeling kreeg een plaats in het beschreven koloniale en populair-

wetenschappelijkee vooruitgangsperspectief van de exposition uniwselU. Afgaand op haar 

wordingsgeschiedenis,, lijk t de totstandkoming hiervan minder doelmatig dan de Franse 

tentoonstellingsorganisatiee wellicht voor ogen had Het toevallige en haast onwillige karakter van 

dee organisatie voor de Nederlandse koloniale afdeling in 1889 lijk t representatief voor het nog 

weinigg doortastende nieuwe liberale koloniale beleid van Nederland. De succesvolle koloniale 

ondernemingg die in 1883 was aangekondigd moest nog worden waargemaakt. Het vertrouwen 

hierinn was juist in deze jaren niet echt groot. Na de suikercrisis van 1884 was er weinig animo 

meerr voor economische activiteiten in de archipel. De groei van het aantal 

cultuurondernemingenn in Nederlands-Indië, en de grote bloei van het moderne koloniale 

handelsbedrijff  in Nederland (c.q. Amsterdam) zou na de jaren 1890 pas zichtbaar worden. 

Daarnaastt bleek de in 1882 verkondigde onderwerping van Atjeh een luchtbel. De voortslepende 

oorlogg in Atjeh maakte duidelijk dat gebiedsuitbreiding tot nog toe vooral erg veel geweld, geld 

enn bloed kostte. De regering had ten slotte zo haar eigen pragmatische redenen om überhaupt 

geenn financiële steun te geven aan de Nederlandse vertegenwoordiging te Parijs, zoals hieronder 

zall  blijken; het ministerie van Koloniën kon daarin geen ander standpunt nemen. En voor het 

particulieree initiatief kwam de Parijse tentoonstelling te vroeg om koloniale reclame te willen 

maken. . 

Aanvankelijkk was het überhaupt de vraag of er in 1889 een Nederlandse vertegenwoordiging 

zouu zijn. Begin 1887 vormden vertegenwoordigers van de belangrijkste particuliere handels- en 

nijverheidsinstellingenn in Nederland een voorbereidende commissie, om de deelname van de 

Nederlandsee nijverheid te bewerkstelligen. Dit stond onder leiding van D. Cordes voorzitter van 

dee kamer van koophandel te Amsterdam en M.M. de Monchy, voorzitter van de kamer van 

koophandell  van Rotterdam.34 Eind april 1887, na de verzending van de Franse uitnodigingen aan 

hett buitenland, peilde de commissie bij het ministerie van Waterstaat, Nijverheid en Handel of de 

regeringg van plan was officieel aan de tentoonstelling in Parijs deel te nemen. Een retorische 

vraagg wellicht, aangezien het thema van de revolutieherdenking gevoelig lag bij het conservatieve 

kabinett Heemskerk. In oktober 1887 maakte de Nederlandse regering dan ook bekend dat zij van 

officiëlee deelname afzag.35 Dit betekende dat zowel de benoeming van een commissaris-generaal 

enn juryleden, als de voordracht van subsidie "voorhands uitgesloten was". De regering toonde 
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zichh in november wel bereid om aan de Nederlanders die wensten deel te nemen medewerking te 

verlenenn door het verstrekken van inlichtingen, vereenvoudiging van de douaneformaliteiten en 

(voorr zover mogelijk) verkrijging van lagere vrachtprijzen. 

Inn feite stelde de regering zich dus ambivalent op ten aanzien van de wereldtentoonstelling. 

Haarr weigering ging niet zover dat Nederland er in Parijs niet zou mogen zijn. Internationale 

concurrentiee speelde bij deze houding zeker een rol.36 Het is überhaupt niet zeker of het besluit 

well  over de vraag ging of een monarchie zich kon laten vertegenwoordigen op een republikeins 

feest.. Voor de Nederlandsee regering was het eerder traditie dan uitzondering om geen officiële 

steunn te verlenen. Wel zouden er ditmaal wel eens diplomatieke overwegingen in het geding 

kunnenn zijn. Het was bekend dat de viering van de Franse revolutie in Frankrijk zelf extreem 

gevoeligg lag, en republikeinen en monarchisten lijnrecht tegenover elkaar plaatste. Weinig 

regeringenn zullen er belang in hebben gezien zich door officiële deelname in dat politiek 

wespennestt te steken. 

Dee regering liet het verder dus aan de Nederlandse industriëlen zich voor de deelname aan de 

tentoonstellingg te verenigen en te organiseren. Op 1 februari 1888 vond een openbare 

verkiezingsbijeenkomstt plaats in café Krasnapolsky, waar uit het midden van betrokken 

belangenverenigingenn het officiële bestuur werd gekozen van 'de vereniging tot bevordering van 

dee Nederlandse belangen op de Parijse tentoonstelling' (hierna Vereniging Parijs)'.37 

DeDe clou: koloniale handel en etnografie 

Bijj  de besprekingen van het geheel van de Nederlandse inzendingen springt achteraf het belang 

vann de Nederlandse koloniale afdeling nogal in het oog. Toch lijk t het bestuur van de Vereniging 

Parijs'' het koloniale element bij de voorbereidingen niet voorop te hebben gesteld. In april 1888 

besloott het om een koloniale specialist als bestuurslid op te nemen omdat, zoals het verslag 

achteraff  concludeerde, een koloniale mogendheid als Nederland zich nu eenmaal niet kon 

beperkenn tot het tentoonstellen van producten van binnenlandse nijverheid, maar ook die van de 

koloniënn moest laten zien.38 J.F.R.S. van den Bossche, oud-lid van de Raad van Nederlands-

Indië,, stelde zich beschikbaar om als hoofd van een hiertoe in het leven te roepen subcommissie 

dee deelname van handelaren en industriëlen uit de koloniën te bevorderen. 

Err zijn aanwijzingen dat de Franse tentoonstellingsorganisatie de Nederlandse koloniale 

vertegenwoordigingg te Parijs gestimuleerd heeft. Zij toonde met name belangstelling voor een 

etnografischee inzending. De Markies de Ripert Monclou, consul-generaal van Frankrijk te 

Amsterdam,, bracht het Franse tentoonstellingsbestuur in contact met twee Amsterdamse 

particulieree instellingen: de Nederlandsche Koloniale Vereenigjng (NKV) en het koninklijk 

zoölogischh genootschap Natura Arti s Magistra (Artis). Het verband tussen deze twee instellingen 

werdd belichaamd door Artis' directeur PJ. Westerman en de Amsterdamse koopman J.R. Wüste, 

medeoprichterr en voorzitter van de NK V en tevens bestuurslid van Artis. De Franse consul-
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generaall  had redenen om van deze twee heren enthousiasme te verwachten voor een 

Nederlandsee koloniaal etnografische inzending naar de wereldtentoonstelling. Beiden zetten zich 

inn Nederland al in voor de verbreiding van de etnografische kennis van Nederlands-Indië. 

Zoalss in vorig hoofdstuk al aangegeven, was de NKV geboren op het fundament van de 

Amsterdamsee tentoonstelling waar Wüste, samen met een aantal andere "wakkere mannen", in 

augustuss 1883 het idee opvatte om duurzaam vorm te geven aan de doelstellingen van de 

kolonialee expositie, en om "ook onder de minder ontwikkelde burgerklasse" en "in de provincie" 

dee belangstelling voor de koloniën op te wekken en levendig te houden.39 Van de al genoemde 

plannenn van de NKV - stichting van een koloniaal museum met bijbehorende bibliotheek, 

uitgavee van een internationale koloniale revue en organisatie van koloniale voordrachten en 

congressenn - was in 1887 echter niet veel terechtgekomen. Alleen de revue cohniale internationale was 

daadwerkelijkk tot stand gekomen. Dit onder redactie van de hoogleraar geografie CM. Kan, de 

hoogleraarr koloniaal recht P.A. van der Üth en de jurist D. Josephus Jitta, en met juridisch 

bestuurlijke,, industriële en (in mindere mate) etnografische en geografische bijdragen van 

kolonialee deskundigen uit binnen- en buitenland. In 1887 zou echter het laatste nummer 

verschijnen.. In 1885 had de NKV de van de Amsterdamse tentoonstelling verworven collectie 

etnografischee voorwerpen in beheer en ter tentoonstelling gegeven aan Artis. Wüste had deze 

overdrachtt persoonlijk bezegeld met een gift van ƒ.40.000,-. Dit bedrag was bestemd voor de 

constructiee van een nieuw gebouw voor het toekomstige etnografisch museum van Artis op het 

terreinn van de diergaarde. Directeur Westerman meende allang dat in de zoölogische tuin ook 

plaatss moest zijn voor een vaste tentoonstelling over "den mensch" en zijn fysieke en culturele 

kenmerken.. Daartoe beschikte hij inmiddels over een verzameling van skeletten, schedels, 

fysiologischee en anatomische voorwerpen, en cultuur-historische objecten voor de beoefening 

derr land- en volkenkunde. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Artis werd dit 

(onvoltooide)) museum op 1 mei 1887 gedeeltelijk voor het publiek geopend. Deze gebeurtenis 

pastee in een ontwikkeling waarin Artis - aanvankelijk een elitair besloten genootschap, met leden 

diee contributie betaalden en daarmee toegang hadden tot Artis' verzameling - meer en meer 

openbaarr werd gemaakt. 

Ondankss hun pogingen tot popularisering van koloniale etnografie in Nederland reageerden 

Wüstee en Westerman zeer terughoudend op het verzoek van de Franse consul-generaal een 

stapjee verder te gaan op de exposition universelle. Wüste had in oktober 1887 via de voorbereidende 

commissiee bij het Franse tentoonstellingsbestuur wel interesse getoond voor de mogelijkheden 

enn kosten van een Nederlands koloniaal paviljoen. Begin november vernam hij dat het 

Nederlandsee koloniale paviljoen zou grenzen aan de Nederlandse industriële afdeling in het 

hoofdgebouw.400 Wat de financiering betreft gaf de Amsterdamse bankier A.C. Wertheim, 

penningmeesterr van de voorbereidende commissie, eind november te kennen dat het beter was 

omm de Nederlandse koloniale afdeling financieel niet afhankelijk te stellen van de Nederlandse 
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nijverheid,, omdat de laatste "als industrie veel geld kost en weinig voldoening oplevert". Anders 

gezegd:: de Nederlandse koloniale afdeling kon volgens Wertheim wel voor haar eigen budget 

zorgen.. Na informele onderhandelingen bij de consul-generaal met de Franse minister Legrand 

gavenn Wüste en Westerman medio december 1887 officieel te kennen dat Arti s en de NK V het 

financieelfinancieel niet haalbaar achtten om aan de expositie deel te nemen. Beleefdheidshalve wezen zij 

ookk op het feit dat Arti s haar belangrijkste etnografische objecten niet zo snel na de opening van 

haarr museum alweer aan haar leden wilde onthouden.41 Begin februari 1888 nodigde de Franse 

consul-generaall  desondanks Wüste uit voor de bovengenoemde verkiezingsbijeenkomst in café 

Krasnapolsky,, met het oog op de eventuele vorming van een koloniale commissie. Later die 

maandd ging het gerucht dat Wüste zou optreden als commissaris voor de koloniale afdeling. 

Wüstee was echter "niet weinig verwonderd mijne benoeming gisterenavond in de dagbladen te 

lezen",, zo schreef hij een vermoedelijk even verbaasde Westerman. Hij zou vanzelfsprekend 

alsnogg bedanken. Pas een jaar later, op aandringen van de inmiddels gevormde Nederlandse 

kolonialee commissie en met de verzekering dat hierbij (nationale, institutionele en persoonlijke) 

eerr was te behalen, zouden beide heren hun standpunt herzien.42 

Ookk in Nederlands-Indië werden onder Franse aanmoediging al vroeg stappen gezet om een 

inzendingg van producten uit Nederlands-Indië te verzorgen. Eind december 1887 ontving de 

Raadd van Indië bericht van de minister van Koloniën J.G. Sprenger van Eyck dat de Franse 

regeringg graag een verzameling voorwerpen uit Nederlands-Indië op de tentoonstelling zag, en 

datt zij de Franse consul te Batavia zou verzoeken om de inzending daarvan te bevorderen. Tegen 

ditt verzoek had de minister in principe geen bezwaar zolang deze missie maar niet het karakter 

vann een regeringsinzending zou krijgen, en hiermee geen uitgaven van de Indische begroting 

gemoeidd waren. Niettemin onderzocht W.P. Groeneveldt, directeur van het departement van 

onderwijs,, eredienst en nijverheid, namens de Franse consul te Batavia (E. de Fulgence) of het 

tochh niet mogelijk was om een regeringssubsidie beschikbaar te stellen a ƒ. 7500,- voor de 

instellingg van een subcommissie in Batavia, ten behoeve van de Parijse tentoonstelling. De Raad 

vann Indië hield zich echter aan het standpunt van het moederland. Of dit een principieel besluit 

wass valt opnieuw te betwisten. Mocht er een commissie "uit eigen initiatief en officieele 

aanmoediging""  tot stand komen, dan wilde de Raad wel haar "moreelen steun" schenken. Dit 

betekendee onder meer dat Groeneveldt op 13 maart 1888 machtiging kreeg om het reglement 

generalengeneralen de renseignementsgeneraux op te nemen in dejavascbe couranten 2000 afzonderlijke 

afdrukkenn hiervan te laten maken en te verspreiden in Nederlands-Indië - dus toch op kosten van 

dee Indische regering.43 

HetHet belang van de kampong 

Dee definitieve vorming van de koloniale commissie - en daarmee het besluit om een Nederlandse 

kolonialee afdeling gestalte te geven - vond plaats nadat in april 1888 bekend was geworden dat de 
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Nederlandsee organisatie op de Esplanade des Invalides als enige buitenlandse deelnemer een 

bovendienn ruime plaats kreeg toegewezen voor een expositie van de Nederlandse koloniën -

preciess daar waar ook de expositie van de inheemse dorpen van de Franse koloniën was gepland. 

Dee kampong van de koloniale tentoonstelling te Amsterdam had indruk gemaakt op Franse 

regeringsrapporteurs,, vanwege de antropologische en koloniaal bestuurskundige inzichten die 

hieruithieruit waren af te leiden.44 

Inn mei 1888 stelde Van den Bossche de Nederlandse koloniale subcommissie samen. Deze 

bestondd voornamelijk uit handelaren en vertegenwoordigers van de Haagse koloniale elite, en een 

enkelee Amsterdammer.45 Op haar eerste vergadering van 27 mei 1888 koos deze commissie 

ervoorr niet alleen koloniale producten, maar ook inheemse nijverheid-in-uitvoering tentoon te 

stellen.. Zij wilde die vooral concentreren op de Oosterse sier- en luxeproducten, die in Europa 

(c.q.. Parijs) in de mode kwamen: het vlechten van strohoeden en pauwenveren sigarenkokers, het 

batikkenn en het maken van filigraan zilverwerk. Inheemse werklieden zouden speciaal uit 

Nederlands-Indiëë worden overgehaald om deze industrieën in een "inlandsen dorp of kampong" 

tee laten zien. Naar de ideeën van Daniël Veth (die in 1884 tijdens een ontdekkingsreis in Angola 

wass overleden) besloot zij voor het Indische dorp te Parijs bewoners én huizen uit Nederlands-

Indiëë over te halen. Om een bezoek aan de kampong zo aanlokkelijk mogelijk te maken, voegde 

zijj  "een gamelang met eenige dansmeisjes" toe, "en dat wel op eene meer uitgebreide schaal, dan 

tott nu toe op tentoonstellingen was te zien geweest." Ter vergoeding van de kosten stond het 

Fransee tentoonstellingsbestuur de Nederlandse koloniale commissie toe bij de kampong een 

kleinee entree te heffen, onder voorwaarde dat deze recht gaf op een consumptie.46 

Veell  van de ideeën van de tentoonstellingsmakers gingen dus terug tot het initiatief van Veth in 

1883.. Maar het Indische dorp dat in 1883 nog hoofdzakelijk bedoeld was om iets te laten zien 

vann de zeden en gewoonten der inwoners van de Nederlandse koloniën, leek zich in 1889 

daarnaastt toe te spitsen op het behagen van het publiek. De toenmalige Indische regering had het 

plann van 1883 dan ook materieel ondersteund. In 1889 was de kampong een particuliere 

onderneming,, die haar vrijheid moest bekopen met de noodzaak om winst te maken. 

NietNiet van harte en niet uit eigen beurs 

Spoedigg zou blijken dat de gedachte van Wertheim dat de koloniale commissie wel voor haar 

eigenn budget zou kunnen zorgen nogal optimistisch was. Van de relevante personen en 

instellingen,, met belangen in de koloniën, kwam aanvankelijk weinig ondersteuning. Het animo 

voorr deze tentoonstellingsdeelname nam binnen de organisatie zelf daardoor ook af. Een aantal 

ledenn trok zich terug, enkele vanwege het overlijden van voorzitter Van den Bossche (eind 

1888).477 De nieuwe voorzitter werd Hijmans van Wadenoyen (lid van de provinciale raad te Den 

Haag). . 
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Naa de al bekende terughoudendheid van Artis, kwam steun evenmin van de instelling van wie 

dee commissie het meest verwachtte: het Koloniaal Museum te Haarlem, geesteskind van de 

Maatschappijj  ter Bevordering van Nijverheid. De directeuren van de Maatschappij waren bereid 

tott bruikleen, zo niet F.W. van Eeden, directeur van het Koloniaal Museum. Die zag het nut niet 

inn van een voorstelling in het buitenland en vreesde bovendien dat de uit te lenen voorwerpen of 

beschadigdd zouden raken of verloren zouden gaan. "Het museum is bestemd voor het 

Nederlandsee publiek; het vormt een geheel dat met jarenlange zorgen is tot stand gebracht en 

waaraann niets kan ontnomen worden zonder schade aan het doel".48 Net als Wüste en 

Westermann leek Van Eeden het vaderlands belang boven internationaal prestige te stellen. Op 12 

septemberr 1888 ontving de commissie het afwijzende antwoord uit Haarlem. "Voorwaar een 

bitteree teleurstelling" voor de koloniale commissie,"[...]niet het minst voor die leden onzer 

Commissie,, die vroeger door ruime giften en aanzienlijke geschenken van voorwerpen 

medegewerktt hadden het bedoelde museum te verrijken."49 Helemaal ten onrechte was deze 

sneerr niet. Van Eeden was minder principieel dan hij suggereerde. Met een inzending aan de 

kolonialee tentoonstelling te Amsterdam had hij wel ingestemd. Bovendien lijk t zijn afwijzende en 

voorzichtigg conservatieve houding in tegenspraak met zijn beroepsmatige en persoonlijke 

belangstellingg voor internationale tentoonstellingen in het algemeen. 

Dee commissie ving opnieuw bot met haar verzoek bij de minister van Binnenlandse Zaken, om 

"dee talrijke doubletten" uit het Rijks Etnografisch Museum voor de tentoonstelling in bruikleen 

aff  te staan. Al s rijksinstelling moest dit museum natuurlijk de lij n van de regering volgen ten 

aanzienn van de Parij se tentoonstelling. In het licht van de fanatieke verzameldrift die de directeur 

vann dit museum - L. Serrurier - met succes nastreefde, en gezien het gebrek aan ruimte waarmee 

zijnn museum kampte geeft de weigering voorwerpen uit te lenen echter ook blijk van weinig 

welwillendheid.. Dit lijk t des te meer het geval vanwege het feit dat dit museum zeer veel 

voorwerpenn te danken had aan de Nederlandse deelname aan wereldtentoonstellingen in het 

algemeen,, en aan de koloniale tentoonstelling te Amsterdam in het bijzonder.50 

Wanneerr we afgaan op de ideeën van Serrurier over de etnografie als wetenschap wordt de 

afwijzingg echter zeer begrijpelijk. Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken was voor hem de 

studiee van alledaagse voorwerpen en hun ornamenten, en de rangschikking daarvan naar volk en 

soort,, een middel om inzicht te krijgen in de zedelijke ontwikkeling der volken. Hij 

verondersteldee dat per volk een bepaalde lineaire ontwikkeling was te traceren, op basis van de 

veranderendee aard en vorm der gelijksoortige voorwerpen. In deze optiek past het begrip 

"doubletten""  eigenlijk niet en is ieder voorwerp onmisbaar. In de onderhandelingen met Serrurier 

kwamm dus niet alleen het nationale prestige naar boven, maar ook de wrijving tussen 

wetenschappelijkee principes en populair onderricht.51 
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DeDe redding van ons dorp 

Voorr het levende etnografische deel van de Nederlandse koloniale afdeling had de koloniale 

commissiee de hulp ingeroepen van N.P. van den Berg, president van de Javasche bank in Batavia, 

diee in 1882 de commissie had geleid ter bevordering van de particuliere inzendingen voor de 

internationalee koloniale tentoonstelling te Amsterdam. Hijmans van Wadenoyen stuurde hem de 

uitgewerktee plannen voor de kampong, met het verzoek een geschikte persoon te vinden die 

'Voorr eigen rekening" deze zaak op zich zou willen nemen. De uitgaven van deze onderneming a 

ƒ.. 30.000 had de Nederlandse koloniale commissie berekend voor "50 inlanders (mannen en 

vrouwen)) voor bediening in de Warong, voor verschillende ambachten en voor eene Gamelang 

c.q.. met zang en dans". Uitgaande van een gemiddelde van 4000 entrees per dag, met een 

toegangsprijss van fr. 0,50, waarvan de winst fr. 0,25 zou zijn, rekende zij op een totaalwinst van 

ƒ.. 20.000,-. Om "ons dorp" (zoals het in het Verslag meermalen genoemd wordt) te bekostigen, 

verspreiddee de commissie in oktober een circulaire onder personen met koloniale betrekkingen -

4000 in Nederland en vijfti g in Indië - met daarin de oproep om in te schrijven op aandelen a 

raisonraison de ƒ. 250,-. 52 Vanwege de zeer lage respons volgde eind oktober een tweede circulaire met 

nogg meer details over de kampong en de mogelijkheid om ook voor halve aandelen in te 

schrijven.. Het weinig hoopgevende resultaat: slechts 12 gaven blijk iets in deze merkwaardige 

ondernemingg te zien, gezamenlijk 18 aandelen voor hun rekening nemend.53 

Dee redding kwam - via het hoofdbestuur - van het Amsterdamse front. De Amsterdamse 

bestuursledenn W. van der Vliet (voorzitter) en A.C. Wertheim (voorzitter afdeling financiën) 

brachtenn de koloniale commissie in contact met Martin Wolff, een vooruitstrevend ondernemer 

uitt Amsterdam. Wolff (1854-1907) was medeoprichter en directeur van een aantal moderne 

bedrijvenn die bijdroegen aan het kosmopolitisch karakter van de hoofdstad - zoals de 

Amsterdamsee Kioskonderneming (naar het voorbeeld van de colonnes d'affiches op de Parijse 

boulevards)) (1878) en de eerste vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in 

Amsterdamm (1885). Ook was hij gedelegeerd bestuurder van het Nederlandse panopticum, dat in 

18833 in samenhang met de Amsterdamse tentoonstelling geopend was.54 Wolff wilde het beheer 

vann de kampong wel op zich nemen, onder voorwaarde dat de commissie zelf het "Indisch dorp" 

opp de Esplanade des Invalides op zou leveren, inclusief materiaal, ambachtslieden en danseressen. 

Voorr de koloniale commissie was dit problematisch, allereerst omdat zij bij lange na nog niet 

beschiktee over het benodigde geld, en ten tweede omdat zij niet de financiële 

verantwoordelijkheidd wilde dragen voor iets wat in Indië tot stand gebracht moest worden.55 

Uiteindelijkk wilden Van der Vliet en het te Parijs gedelegeerde commissielid J. Freiwald zich wel 

garantt stellen. In november 1888 kon Wolffs nieuwste onderneming van start gaan. De kampong 

zouu er dus komen, maar op het nippertje. 

Voorr het bijeenbrengen van de woningen en bewoners van de kampong werd W. Cores de 

Vriess naar Indië afgevaardigd. Deze telg van de gelijknamige firmahouder die van 1850 tot 1863 
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stoomvaartlijnenn onderhield in Nederlands-Indië, was lid van de gedelegeerde commissie te 

Parijs.. Pas na het telegram dat diens komst aankondigde (december 1888) vormde zich te Batavia 

dee officiële koloniale commissie onder leiding van Van den Berg.56 

Dee kampong zou gebouwd worden op de terreinen van Tandjong Priok door een vijftigtal 

hiertoee aangenomen inheemse bouwvakkers, ironisch genoeg onder toezicht van twee 

Nederlandsee ingenieurs. De kampong was sowieso niet zuiver Javaans, vanwege de verschillende 

typenn huizen in het dorp, als Amsterdamse onderneming, en als maaksel van de koloniale 

economischee elite. Voor de invulling van de kampong bleek het Indische familienetwerk goed 

vann pas te komen. Cores de Vries- in januari 1889 in Batavia aangekomen - en zijn reisbegeleider 

H.P.. Cowan (filoloog en secretaris van de Indische commissie) bezochten als eerste de 

theeplantagess Sinagar en Parakan Salak in de Preangerregentschappen, beheerd door Eduard 

Juliuss Kerkhoven en Gustav C.F.W. Mundt, respectievelijk neef en zwager van de broers Holle, 

enn daardoor verwanten van Van den Berg. Die was getrouwd met een zuster van de theeplanters 

Holle.. Deze administrateurs kregen een uitgelezen kans om in Parijs reclame te maken voor 

Javaansee thee. Het entreekaartje voor de kampong hield immers ook een consumptie in. Mundt 

enn Kerkhoven stelden veertig van hun arbeiders - mannen en vrouwen - ter beschikking; 

daarnaastt lieten zij een theekiosk bouwen voor in de kampong op de Esplanade des Invalides. Ten 

slottee leende Mundt, naast enkele wajangpoppen, opnieuw één van de gamelans van Parakan 

Salakk uit, genaamd Sari Oneng, een mooiere dan die in 1883 in Amsterdam te horen was 

geweest577 Op het laatste moment had de firma C.J. van Houten en Zoon, die op verschillende 

locatiess op het tentoonstellingsterrein te Parijs al cacaoproeverijen uitbaatte, voor het dorp ook 

eenn warong laten bouwen in Batavia, waarin "drie mooie meisjes" zouden bedienen.58 Hiermee 

begonn "het Sumatrahuis" zijn carrière op wereldtentoonstellingen. 

Inn Solo kregen Cores de Vries en Cowan de medewerking van resident Spaan, die als 

bemiddelaarr optrad bij de onderhandelingen met de kroonprins in het paleis van de 

Mangkunegara,, de latere prins Mangkunegara V.59 Cores de Vries benadrukt in zijn rapport hoe 

belangrijkk deze hulp van resident Spaan was. Zonder hem zou het niet gelukt zijn om zoveel 

mooiss uit het paleis van de Mangkunegara in bruikleen te krijgen. Aan de Indische prins zelf 

besteeddee Cores de Vries geen woord van dank. Het was niet gering wat hij uit diens gevolg had 

meegekregen.. Enkele leden van zijn hofhouding die mee gingen naar de Parijse tentoonstelling 

gavenn later een uitgebreide opsomming van deze inzendingen in een hofverslag.^Cores de Vries 

reduceerdee het geheel in zijn rapport tot "een prachtig stel danscostumes en photographiën" en 

"eenigee corypheeën van zijn corps de ballet". De balletcoryfeeën waren het resultaat van latere 

onderhandelingenn van Spaans met de prins, nadat de commissie te Batavia tevergeefs moeite had 

gedaann om ronggengs [dansmeisjes] te ronselen uit West-Java. In Soerabaya en Jogyakarta vonden 

Coress de Vries en Cowan ten slotte de mannen en vrouwen die in de kampong het 

wapensmeden,, batikken en weven zouden vertonen. 
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Opp 24 februari werd het eerste deel van het bamboedorp ingeladen in één der schepen van de 

Rotterdamsee Loyd om de reis naar Marseille te aanvaarden, op 10 maart het tweede deel. Cores 

dee Vries reisde op 24 maart af, samen met de danseressen en een aapje uit Solo. 

HetHet koloniale paviljoen 

Hett koloniale paviljoen had een ruimte gekregen in de voorzijde van het hoofdgebouw op het 

ChampsChamps de Mars. Voor de financiering van deze gunstig gelegen entree voor Nederland besloot de 

commissiee om per circulaire nogmaals een beroep te doen op de landgenoten met koloniale 

belangenn (450 in totaal). Net zoals de lobby voor de kampong leverde deze actie weinig op.61 Met 

veell  moeite beschikte de koloniale commissie eind januari over een totaalbedrag van ƒ. 15.000,-. 

Zijj  had nog tien weken om het koloniale paviljoen te Parijs in te vullen. Daartoe richtte zij zich 

nuu tot de particulieren, genootschappen, instellingen, gemeenten en regeringsautoriteiten die 

beschiktenn over relevante (etnografische en industriële) verzamelingen. 

Zoalss bekend hadden de twee belangrijkste volkenkundige en koloniale musea alle medewerking 

geweigerd.. De belangrijkste bijdrage op etnografisch gebied, die gezien werd als de redding van 

hett koloniale paviljoen, kwam opnieuw uit Amsterdam. De eerder terughoudende J.R. Wüste 

steldee nu toch de koloniaal etnografische collectie ter beschikking, die in bewaring en beheer was 

opgesteldd in het etnografisch museum van Artis. Ook de directeur van Artis, G.F. Westerman, 

verleendee steun. Uiteindelijk beschikte de koloniale commissie hierdoor niet alleen over een grote 

verzamelingg van voorwerpen "betrekking hebbende op land en volk, en van vele monsters en 

produkten""  maar ook over de diensten van de conservator van het etnografisch museum van 

Artis,, C.M. Pleyte, die te Parijs zou helpen bij de opstelling en inrichting van het koloniale 

paviljoenn en de kampong.62 

Waarr de Nederlandse etnografische musea zich in meerderheid tamelijk stug opstelden ten 

aanzienn van bruiklenen, hadden de Parijs etnografische musea er blijkbaar geen moeite mee om 

voorwerpenn uit te lenen voor het Nederlandse koloniale paviljoen- nog een aanwijzing voor het 

belangg dat de Franse organisatie hierin stelde. Antonin Proust ("inspecteur van de Schoone 

Kunsten")) leende verschillende voorwerpen uit de musea onder zijn beheer, waaronder een 

gamelann uit het Conservatoire du musique en "vele interessante voorwerpen" uit het musêe de 

Trocadéro,Trocadéro, waarvan het gebouw en de volkenkundige collectie teruggingen tot de Parijse 

wereldtentoonstellingg van 1878. Hijmans van Wadenoyen wist enkele van zijn persoonlijk 

vriendenn te bewegen om uit hun verzameling wapens en matwerk te leen te geven, ten behoeve 

vann de wanddecoratie van het koloniale paviljoen. Ten slotte leende assistent-resident D.P. 

Jentinkk een verzameling etnografica. 

Omm ook een selectie grondstoffen te kunnen laten zien in Parijs bewoog de koloniale commissie 

enkelee Nederlandse handelaars in Indische producten tot inzending van monsters. Zij verwierven 

onderr meer van P. en G.C. Calkoen "eene unieke collectie" Indigomonsters, van de vereniging 
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voorr de Amsterdamse en Rotterdamse koffiehandel (met als afgevaardigden respectievelijk P. ten 

Catee en R. Browne) "eene volledige verzameling koffiemonsters", van Briegleb & Co. monsters 

kinaa en kapok, van de Molukse handelsvereniging "Banda" nootmuskaat en een aanschouwelijke 

"voorstellingg van plant en vrucht", van Schroeter & Co. "specerijen en drogerijen", van de 

Amsterdamsee pakhuismeesteren van de thee een collectie theemonsters, van CJ. van Houten en 

Zoonn een voorstelling van een cacaoplantage, van Machine Watson & Co. monsters suiker van 

dee laatste oogst en van G. Zigeler monsters cacao. Deze hoeveelheid "volledige" en "unieke" 

collectiess waren in de ogen van de commissie toch nog niet voldoende om een compleet beeld te 

gevenn van de handelsvoortbrengselen van "onze Oost-Indische bezittingen". Het nog 

ontbrekendee kocht zij daarom, ten slotte, zelf aan, waaronder "gom-copal, rameh, cassia sistula, 

cajoepoeti-oliee [...] alles in de oorspronkelijke verpakking", alles ter will e van de compleetheid.63 

Dee architect E J. Niermans richtte het koloniale paviljoen in, op aanwijzingen van de 

commissie.. Zijn bijdrage leidde tot de ook in 1883 toegepaste, en voor die tijd gewone wijze van 

opstellen,, waarbij ten behoeve van de volledigheid zoveel mogelijk voorwerpen getoond werden, 

enn lege ruimtes opgevuld werden met decoraties van gedrapeerde (in dit geval) gebatikte stoffen 

enn waaiervormige wapentrofeeën. De bijgevoegde afbeelding spreekt al bijna voor zichzelf: het 

wass vol in het koloniale paviljoen. In het midden van de ruimte verrees uit "de produkten in hun 

originelee verpakking" een metershoge trofee, voorzien van een kroon van rotan en palmbladeren, 

mett gevlochten hoeden als diamanten. [Afbeelding 3.7] Hieromheen moest de bezoeker zich een 

wegg banen tussen de voorwerpen opgesteld rondom de trofee en de uitstallingen langs de 

wanden.. Met behulp van sarongs, honderden meter gebatikte stoffen en wapentrofeeën had 

Niermanss op de wanden geen plek vrij gelaten. Het gros van hetgeen hier getoond werd kwam 

slechtss indirect uit Nederlands-Indië - de gebatikte stoffen zelfs rechtstreeks uit de 

katoendrukkerijenn van Kralingen en Leiden. Toch vielen enkele zaken op die direct uit 

Nederlands-Indiëë waren overgekomen: de monsters Java-thee van de ondernemingen Parakan 

Salak,, Sinagar en Tjisalak werden later met goud bekroond. Ook de bijzondere sarongs en 

staatsieklerenn van de Mangkunegara uit Solo" zouden de aandacht trekken.64 

A.ar%eling}A.ar%eling} zuinigheid en toeval 

Dee officiële tentoonstellingsverslaggever W. van der Vliet concludeerde op basis van de 

verleendee steun aan het koloniale paviljoen "dat de hartader van het land nog warm klopt, waar 

hett de bevordering geldt der moederland en koloniën".65 Dit lijk t een rooskleurige voorstelling 

vann zaken, want die steun kwam toch niet van harte. Als de diepte en reikwijdte van de 

betrokkenheidd bij deze zaak zouden moeten worden afgemeten aan de spontaniteit en 

hoeveelheidd van de particuliere (materiële) medewerking vanuit Nederland en Nederlands-Indië, 

dann lijken die oppervlakkig, kleinschalig en geconcentreerd in de bestuurlijke en handelscentra 

vann Nederland. De organisatie voor de Nederlandse koloniale afdeling representeerde weliswaar 
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3.77 De Nederlandse trofee van koloniale waar (Parijs 1889) 
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dee koloniale belangen in Nederland, maar bij de groep die zij vertegenwoordigde vond zij geen 

klankbordd wanneer het om klinkende munten ging. Zo hard klopte de hartader van het land -

wanneerr het om een internationale tentoonstellingszege betrof- op dat moment toch niet. 

Inn 1889 was het gevestigde koloniale milieu blijkbaar overheersend conservatief, bedaagd en 

weinigg avontuurlijk. De steun die er was werd voor een belangrijk deel verkregen door 

persoonlijkee banden. Zodra een sleutelpersoon afviel volgden er meer, zoals gebeurde bij het 

overlijdenn van Van den Bossche. En gewaagde stappen werden alleen gezet door een moderner 

ondernemerss type zoals Martin Wolff, dankzij wie de concessie voor de kampong van start kon 

gaan.. Wolff had weinig van doen met koloniale kringen, maar vooral oog voor nieuwe trends, 

zoalss het panopticum en de colonnes d'affiches. Het eindresultaat van de Nederlandse koloniale 

afdelingg te Parijs hing dus niet per se af van diegenen die directe financiële, politieke of 

wetenschappelijkee belangen hadden bij de koloniën. 

Ondankss het feit dat vanuit Parijs met nadruk was gevraagd om een bijzondere (en levende) 

etnografischee koloniale inzending was de bijdrage van de koloniaal-wetenschappelijke en 

culturelee instellingen in Nederland op dit punt vrijwel nihil. Uiteindelijk zou voor het 

TMederlandsee koloniale paviljoen' gestreefd worden naar een compleet overzicht van koloniale 

grondstoffenn en nijverheidsproducten, etnografische voorwerpen, wetenschap en bestuur, net als 

inn 1883. Door de opvallende trofee kwamen de koloniale handelsproducten op de voorgrond te 

staann - niettegenstaande de Franse nadruk op etnografie. De op het laatste moment door Wüste 

uitgeleendee etnografische voorwerpen en de helpende hand van etnografisch conservator Pleyte 

zoudenn daar niet aan afdoen. Het aanzien van het koloniale hoekje berust, achteraf bezien, dus 

voorr een heel groot deel op toeval, of op wat men ervoor had willen geven. 

Dee grote populariteit van de kampong te Parijs wordt tegen deze achtergrond van nog meer 

betekenis.. Het maakte de Nederlandse koloniale vertegenwoordiging in Parijs - hoe moeizaam en 

toevalligg ook tot stand gekomen - tot een opvallend succes. En opvallen daar ging het om bij 

wereldtentoonstellingen.. Waarom was de kampong zo populair? [Afbeelding 3.8] 

3.. De verleiding van de kampong 

"Aucunn coin de 1'exposition n'est plus frais, plus attirant plus original que ce morceau de 1'Archipel Malais 
transplantéé tout vivant au milieu de Paris." Prins Roland Bonaparte (1883) 

DeDe menigte 

Inn de Javaanse kampong was het druk, en dat was al bijzonder. Tijdgenoten vonden de menigte 

inn de kampong opmerkelijk. Op basis hiervan concludeerde verslaggever Paul Le Jenisel 

bijvoorbeeldd dat de kampong "était décidement la great attraction de L'Esplanade". "Qui de vous 

n'an'a franchi plus de vingt fois Pentrée du kampong Javanais [...]?" legde hij zijn lezers retorisch 

voorr in één van de vele gedenkboeken uit de nasleep van de tentoonstelling.66 De journalist J. de 
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Meesterr telde voor Eigen Haard in mei al vier- a vijfduizend bezoekers per dag, en op zondagen 

omm en nabij de tienduizend. Met de voorziening van elektrische verlichting was vanaf juni de 

kampongg ook na zeven uur 's avonds geopend, zodat hij verwachtte dat het bezoekersaantal wel 

verderr zou groeien. Zijn schattingen komen overeen met de officiële cijfers. In de zes maanden 

datt de tentoonstelling geopend was trok de kampong in totaal 875.000 bezoekers - twee keer 

zoveell  als het nabijgelegen, eveneens populaire Annamitisch theater (waarvan de toegangsprijs 

overigenss vij f keer zoveel bedroeg als die van de kampong}.67 

Onderr de bezoekers bevonden zich beroemdheden die de kampong fameus maakten. In Ie village 

JavanaisJavanais raakte de componist Claude Debussy onder de indruk van de Javaanse gamelanmuziek, 

inspiratiebronn voor enkele van zijn latere, vernieuwende composities voor piano.68 Ook de 

schilderr Paul Gauguin, de schrijvers Emile Zola en Edmond de Goncourt en beroeps- en 

amateur-antropologenn zoals J. Deniker en prins Roland Bonaparte vertoefden in de kampong. 

Volgenss de Franse romancière en orientaliste Judidi Gautier (1845-1917) waren de Javaanse 

danseressenn de talk of the town : "toute la vill e [..] véritablement éprise des danseuses [..] Ie tout 

Paris,, artiste surtout ne se laissait pas du spectacle."69 Het succes van de kampong valt ten slotte 

aff  te leiden uit de winst die deze als onderneming gedraaid had, de omzet van de thee-, 

chocolade-- en likeurverkoop in de paviljoens van de firma's Parakan Salak, Van Houten, en Bols 

enn Zonen, uit de groei van Javaanse theeconsumptie dat jaar in Parijs en last but not least uit de 

hoogstee onderscheiding (een "eere-diploma") die de koloniale commissie werd toegekend door 

dee internationale jury.70 

Quaa bezoekerscijfers, prijzen en reclame was de Javaanse kampong op de Parijse tentoonstelling 

duss een succes. Enkele Franse verslaggevers benutten de kampong bovendien om met 

bewonderingg uit te wijden over het Nederlandse koloniale bestuurssysteem. Het betekende voor 

dee Nederlandse organisatie dat Nederland op wereldtentoonstellingen meetelde, waarschijnlijk de 

hoogstee prijs. Na jarenlang gehannes met armzalig bevonden industriële inzendingen was er 

eindelijkk een succesformule gevonden voor de Nederlandse vertegenwoordiging. 

Maarr waarom was de Javaanse kampong nu zo aanlokkelijk voor het westerse publiek? 71 

Misschienn biedt het verzamelde receptiemateriaal hierop een antwoord. Het Javaanse dorp, zijn 

bewonerss en zijn bezoekers figureren in talloze besprekingen en afbeeldingen in catalogi, 

tijdschriften,, kranten, een aantal afzonderlijke studies en zeker één roman. De veelzijdigheid van 

ditt materiaal zegt al veel over de aard van de belangstelling.72 Waarover ging de fascinatie voor de 

kampong? ? 

ToonbeeldToonbeeld van orde en rust 

Volgenss het officiële Nederlandse verslag onderscheidde de kampong zich van de omliggende 

dorpenn "door de netheid en orde, die er heerschte". Deze opmerking werpt licht op de gewoonte 

(inn particuliere etnografische volkerenshows zoals die in dejardin d'acclimation of in de Engelse 
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3.88 'De Javaansche kampong op de Parijsche tentoonstelling', Eigen Haard(1889) 
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Less joueurs de ang-klonn (orcliesire populaire) allant chercher les danseuses. 

3.99 De angkloung-optocht. L 'Illustration (1889) 
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3.100 De Javaanse danseressen in vol ornaat, Parijs 1889 





MusicMusic Halls) om inwoners uit Afrika als wild en oorlogszuchtig uit te beelden.73 Verslaggever Van 

derr Vliet wees in dit verband bovendien op het (beschaafde?) deel der bezoekers van de 

kampong,, etnografen, tekenaars, schilders en beeldhouwers. De aanblik van de zestig inwoners 

vann de kampong, in hun leven en bedrijf zou hen hebben geboeid.74 Er was echter nog veel meer 

tee doen, te horen en te proeven dat een bezoek aan de kampong, zo constateerde Van der Vliet 

zelff  ook. In de ochtend was er de schilderachtige, landelijke rust, het moment om de Javanen te 

bespiedenn in hun alledaags bestaan, aldus Van der Vliet. De middag bood kabaal en sensatie, 

beginnendd bij de angkloeng-optocht, die de populairste attractie van de kampong aankondigde: 

hett muziek- en dansoptreden van de vier jonge danseressen uit Solo, in de pendopo, onder 

begeleidingg van de klanken van de Soendanese gamelan van Parakan Salak. [Afbeeldingen 3.9] 

Hett is niett helemaal duidelijk welke gamelanmuziek en dansen nu precies zijn opgevoerd in de 

kampong.. De antropoloog prins Roland Bonaparte gaf in 'La Nature naar aanleiding van dit 

optredenn een uitvoerig overzicht van de verschillende soorten dans op Java, zich onder meer 

baserendd op Vcihsjava. Volgens Roland Bonaparte werd op de Exposition universe lie alleen de 

hofdanss de serimpi getoond, onder begeleiding van de gamelan skndro. Volgens de etnograaf Raoul 

bevondd zich in de kampong, behalve het viertal hofdanseressen, echter ook een tandak die zich 

toelegdee op het dansen van de ronggeng. Deze dans werd zowel door Raoul als door Roland 

Bonapartee (als onderdeel van zijn overzicht) omschreven als een vulgaire dans, in tegenstelling 

tott de verheven, adellijke serimpi. De zingende ronggeng danseressen - "toujours des femmes de 

moeurss légères" - kozen voor geld een mannelijke danspartner uit het publiek. De ronggeng kwam 

hett meeste voor in het westelijke (Soendanese) deel van Java, aldus Roland Bonaparte, en ze 

danstee onder begeleiding van een gamelan skndro oipelog. Volgens de Solonese verslaggever uit het 

paleiss van de Mangkunegaran speelden de muzikanten "tiap-tiap malem ganti berganti" (elke 

avondd beurtelings) 1. DjogidSolo 2. Djogéd Bandoeng. Dit wijst erop dat Raouls versie meer overeen 

komtt met de werkelijkheid. De musicologe De Vale stelt dat de gamelan van de kampong zowel 

pelogpelog als slendro instrumenten bevatte, zodat het inderdaad mogelijk is dat beide soorten dansen 

uitgevoerdd werden. Het feit dat vooral de Solonese hofdanseressen het Parijse publiek bekoorden 

(waaroverr hieronder meer) verklaart misschien Bonaparte's voorstelling van zaken: vermoedelijk 

werdd de serimpiVanwege haar populariteit vaker uitgevoerd (en de ronggeng vanwege de vermoede 

vulgariteitt gecensureerd?).75 [Afbeelding 3.10] 

3.1.. De Franse kampong 

DeDe hof der finnen 

Eenn vluchtige blik in de besprekingen van de kampong zal de lezers enige argwaan bezorgen ten 

aanzienn van Van der Vliets nette voorstelling van zaken. Opvallend vaak passeerden hierin de 

danseressenn Thamina (soms gespeld als Damina, of Djamina), Wakiem, Seliem (of Sariem) en 
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Soekiaa de revue, met vermelding van hun schoonheid en leeftijd: de oudste was zestien en de 

jongstee twaalf of dertien jaar. Behalve de met goud bewerkte kostuums van de frêle danseressen 

wektenn vooral de gekleurde en gepoederde huid van hun armen, schouders en benen de 

aandacht.. Het moet voor de heren bezoekers een plezier zijn geweest om in de door van der 

Vliett zo geroemde morgenstond van de kampong deze idoles de bronze tijdens hun ochtendtoilet te 

bespieden.. [Afbeelding 3.11] Zoveel terloopse naaktheid in het openbaar was bijzonder in een 

tij dd waarin deze alleen op oosterse schilderijen, ansichtkaarten of in de Parijse revues gezien kon 

worden.76 6 

Enkelee publieksreacties opgevangen (of verzonnen) door een correspondent van het Buiktin 

officie/officie/ de /'exposition de 1889 geven een indicatie van de uitwerking die de danseressen hadden op 

hett mannelijk publiek. Interessant is dat zij en passant geassocieerd worden met koloniale 

veroveringen.. Een tanden klakkend oud baasje (spottend omschreven als een abonnee van de 

opera)) siste bij het zien van Damina: "Quel sacré petit animal". Zijn gesprekspartners vonden de 

Javaansee dansen minder amusant dan de buikdanseres van de Rue de Caire. "Ce n'est pas toujours 

9aa qui pervertira nos soldats" legde de correspondent ten slotte de domkop in de mond die 

vertegenwoordigerss van de Franse koloniën dacht te aanschouwen.77 Of het genoteerde gesprek 

nuu wel of niet heeft plaatsgevonden - de uitspraken zeggen in ieder geval iets over bestaande 

fantasieënn (of verlangens), en over hetgeen heren verwachtten aan te treffen achter de poorten 

vann de kampong. 

Hett kampongpubliek was van alle allooi, maar om voor de hand liggende redenen zijn vooral de 

bezoekenn van het puikje van de Franse schrijvers en kunstenaars aan de kampong bekend.78 In 

woordenn of beelden vereeuwigden zij de Javaanse danseressen tot symbolen van zinnelijke 

verlangens.. De aantrekkingskracht van deze plek kan gedeeltelijk begrepen worden tegen de 

achtergrondd van de oosterse rage in de Franse literatuur en kunst, die niet wars was van erotische 

motieven.79Artistiekee fans volgden daarnaast ook hun gewoonte om gevierde Europese actrices 

inn hun kleedkamer te bezoeken.80 

Hett feit dat in de kampong prinsessen dansten leek de spanning te verhogen. Keer op keer duikt 

inn beschrijvingen de mededeling op dat de danseressen behoorden tot het hof van prins 

Mangkunegaraa (soms omschreven als de sultan van Solo). Hoewel het woord 'harem' niet valt, 

zall  deze herhaalde toelichting daar wel aan geappelleerd hebben. Zo prees de etnograaf Raoul de 

generositeitt van "Pangeran Mangkou-Negoró"', die niet alleen zijn hofdanseressen maar ook 

magnifiekee kostuums en een waardevolle massief gouden diadeem had uitgeleend. Raoul 

berichttee dat de danseressen de diadeem per tourbeurt droegen, opdat onderling geen jaloezie 

zouu ontstaan. Volgens De Meester was het gouden hoofddeksel van prins Mangkunegara 

eigenlijkk bedoeld om tentoongesteld te worden in het Nederlandse koloniale paviljoen en per 

abuiss bij de danskostuums terechtgekomen. Deze vaker opduikende anekdote81 kan voedingsstof 
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geweestt zijn voor TDuizend en één nacht'-achtige fantasieën over oosterse prinsessen. Beurtelings 

wass één van de danseressen een echte prinses, gekroond tot de mooiste of meest beminde.82 

Eenn zeer plastische warenkeuring kregen de Javaanse danseressen van de schrijvers Emile Zola 

enn Edmond de Goncourt, tijdens een kunstenaarsdiner op de Eiffeltoren. De Goncourt 

beschreeff  deze in zijn dagboek: "We spreken over de Javaanse vrouwen en als ik het heb over 

hunn wat afstotende gelige gezetheid, zegt Zola: T>ie dikte heeft iets weeks, wat je niet vindt in de 

Europesee dikte', en aan het eind van zijn woorden masseert hij stevig zijn neus, die onder zijn 

zinnelijkk bewegende vingers op een stuk gummi lijkt." (2 juli 1889) De Goncourt liet zijn 

(afkeurendee blik over meer dan alleen de Javaanse danseressen gaan: in de Rue de Caïre zag hij 's 

avondsavonds de losbandige nieuwsgierigheid van Parijs uitbreken en "obscene ezeldrijvers [...] lange 

Afrikanenn in zinnelijke houdingen, die hun begerige blikken over de langskomende vrouwen 

latenn gaan, met die verhitte bevolking die je doet denken aan katten die op gloeiende houtskool 

pissen.""  Zelf kwam hij daar vaker en hij noteerde dat één van de buikdanseressen met haar navel 

groettee (19 augustus). Het tentoonstellingspubliek moet het in het algemeen ontgelden: "Al s ik 

tijdenss de Tentoonstelling de grove, dierlijke vreugde zie die de gezichten van de bezoekers 

uitstralenn en die zelfs de snorren van de oude vrouwen doet krullen, dan denk ik aan de verveling 

vann volgend jaar bij al die mensen die er aan gewend zijn geraakt zich te buiten te gaan, en ik ben 

bangg dat die verveling tot een revolutie zal leiden" (16 augustus). Uiteindelijk concludeerde hij 

doorr de tentoonstelling een afkeer te hebben gekregen van de massa (15 oktober).83 

Illustratieff  voor de kampong als lusthof zijn ten slotte enkele passages uit een 1688 pagina's 

tellendee roman die zich op en om de tentoonstelling afspeelt: Aventuns memilkuscs d'unpousse-

poussepousse a /'exposition van G. Lefaure en H. Deneuville.84 In dit melodramatisch monstrum wordt aan 

dee hand van vele liefdesintriges een beeld gegeven van het gebeuren op de tentoonstelling. Hierin 

speeltt de Javaanse danseres Thamina een kleine rol. De centrale persoon in de roman is een 

aantrekkelijkee dertigjarige tentoonstellingsbezoeker, Raoul de Berry, die geïntroduceerd wordt als 

fysiekk en moreel van goede komaf. Hij trekt de gretige aandacht van vele vrouwen, waarvan 

sommigenn onmiskenbaar van lichte zeden zijn. Ook Thamina bezwijkt voor de charmes van deze 

Donn Juan. Zij doet haar intrede in de hoofdstukken XL en XLL , waarin De Berry haar tijdens 

zijnn galadiner voorstelt aan andere gasten. Veelzeggend is dat Thamina hier de Chinees-

anamitischee bijnaam Ta divine Yo-lang. L'etoile du kampong' krijgt. De roman vermeldt als 

redenn dat haar gelaatstrekken het vermoeden wekken van *une race asiatique', vermengd met 

Javaanss bloed. Het is verleidelijk om meer achter de naamsverandering te zoeken. Misschien 

brachtt deze de Franse lezers wel dichter bij Frans Tonkin. Het idee past voorts in de brede 

belangstellingg in Franse verslagen voor het rastype van de kampongbewoners. 

Thamina,, gekroond, en gehuld in haar danskostuum met nauwkeurig beschreven grenzen ("[..] 

Iee pagne, s'arrêtait aux genoux, laissant nue une jambe admirablement faite") was de attractie van 

dee avond. Hoewel niemand hem gelooft ontkent De Berry met klem dat zij zijn maitresse is. Hij 
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voertt met haar een gesprekje (bijna een verhoor) waarin Thamina vertelt dat zij afkomstig is van 

hett hof van "prins Mangka-negara". Zij is dus een prinses! De Berry legt het gezelschap uit dat de 

twaalfjarigee Thamina - nog maagd - de zedelijkheid zelve is en later een man uit Jogjakarta zal 

huwen.. "A Java, la profession de ballerine n'implique nullement des moeurs dissolues". De 

struisee Parisienne Nini, die hardop verklaart dat zij op haar twaalfde allang een man had, vraagt 

Thaminaa op de vrouw af of zij een minnaar heeft. Thamina knikt blozend naar de quasi 

verbaasdee De Berry: "[...] J'aime toi, comme mon père." Aan het einde van de avond roept Nini 

Thaminaa uit tot "Javanais de Montmartre". 

Hett verhaal van Lefaure en Deneuville is illustratief voor het kermisachtige karakter van de 

tentoonstelling.. Daarnaast heeft het schijnbaar ook nog doel iets te leren over andere volkeren. 

Doorr het vraaggesprek met Thamina neemt de lezer en passant iets tot zich over de zeden en 

gewoontess van Javanen. 

Voorr een deel zijn de zinnelijke fantasieën te verklaren door de kuisere seksuele moraal destijds: 

eenn terloops getoond stukje huid zal de toeschouwers op zichzelf al genoeg opwinding hebben 

bezorgd.. De wetenschap zelf bekeken te worden of met deze prinsessen door de regen te kunnen 

lopenn zal eveneens hebben bijgedragen aan een particulier genot. [Afbeelding 3.12].85 

Dee kunstzinnige en literaire verbeelding van de Javaanse schoonheden straalde af op de 

Nederlandsee koloniale vertegenwoordiging. Althans in Nederlands-Indië. Met een vleugje 

anachronismee - Baudelaire was in 1867 overleden - plaatste de Javabode van 9 augustus 1893 een 

verss uit Baudelaire's T,e serpent qui danse' om 'La belle Wakiem' te bezingen: 

Tess yeux oü se réveille, 
Dee doux ni d'amer, 
Sontt deux bijoux froids oü se mele 
L'orr avec Ie fer 
AA te voir marcher en cadence 
Bellee d'abandon 
Onn dirait un serpent qui danse 
Auu bout d'un baton86 

Maarr de Parijse lusthof kreeg in Nederland ook negatieve aandacht. Toen in 1900 het gerucht de 

rondee deed dat opnieuw Javaanse schonen naar Parijs zouden komen voor de Nederlandse 

afdelingg op de exhibition du siècü, waarschuwde een aantal journalisten voor het bederf van zowel 

dee Javanen, als van de keurige Nederlandse koloniale afdeling. De Balinese danseresjes die in 

19311 naar de Internationale koloniale tentoonstelling te Parijs kwamen werden in sommige 

Nederlandsee aankondigingen opvallend expliciet afgeschilderd als net en zedelijk.87 

Dejavanisering:Dejavanisering: verlangen of angst? (Verbeeldje wat %ij van ons denken) 

I nn de commentaren op de kampong is een vrees te bespeuren voor de westerse beïnvloeding dan 

well  bederf van de Javanen door hun lange verblijf te Parijs. "I l faut se hater d'aller voir les 

Javanais,, car ils déjavanaisent a vue d'oeuil" waarschuwde de journalist van het Bulletin de ['exposition. 
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Danseusee du Kainpong se maquil lat i t . 

3.111 Javaanse in ochtendtoilet, Parijs 1889 

3.122 'Na de voorstelling', Parijs 1889 





Hijj  vreesde bijvoorbeeld voor het verdwijnen van de sembah, de eervolle Javaanse 

begroedngswijzee in Parijs. De benoeming van Thamina tot Javanais de Montmartre wijst eveneens 

inn de richting van dit thema. De angst voor de besmetting der Javanen was dubbel. Deze 

weerspiegeldee een behoefte aan echtheid of zuiverheid, terwijl tegelijkertijd juist sprake lijk t te 

zijnn van een verlangen naar vermenging.88 Daarbij confronteerde de aanblik van de kampong de 

Parijsee bezoekers met hun eigen wereld, die weliswaar anders, maar niet per se beter was dan het 

hierr tentoongestelde leven. 

Inn de vastgestelde dejavanisering spelen de danseressen opnieuw een grote rol, maar nu als 

Parijsee nufjes. De journalist van het Bulletin de {'exposition legde aan het einde van een 

beschouwingg Thamina een smachtend "Nicolas! ah! ah!" in de mond, waarop hij prins 

Mangkunegaraa aanmaande om toch vooral zijn danseresjes in Europa te laten. Het kwijnen van 

Thaminaa lijk t ontsproten aan zijn fantasie. In dit verband doet ook de kokette en lonkende 

houdingg van de vier danseressen, zoals verbeeld in het geïllustreerde tijdschrift Lïltustration eerder 

eenn heimelijke wens van de tekenaar vermoeden dan een daadwerkelijke transformatie van de 

Javaansee dans in een Parijse revue. [Afbeeldingen 3.13 & 3.14] 

Mauricee Brincourt, een attaché du service des installations è ['exposition , beschrijft hoe de vier 

danseressenn op een dag werden meegenomen naar de magasins du JLo«wv.89Uitgelaten hadden zij 

waarr op waar gestapeld, om er bij de kassa teleurgesteld achter te komen dat de meegebrachte 

zevenn francs bij lange na niet toereikend waren voor de begeerde schatten. Voor Brincourt 

illustreerdee dit de vermeende spilzucht der Javanen, die hij had verweten buiten werktijd hun geld 

tee vergokken. Het fragment vertelt ons daarnaast iets over het soort uitstapjes dat de danseressen 

blijkbaarr werd vergund.90 Daarmee is het eveneens een voorbeeld van de verbeelde 

overschrijdingg der grenzen. Eerder had Brincourt al gesignaleerd dat de vier danseressen in 

tegenstellingg tot de overige bewoners van de kampong niet verborgen hoe zij genoten van Parijs, 

"oüü elles furent pendant six mois traitées en enfants gatées." Brincourts constatering van spilziek 

enn verwend gedrag bij de vier prinsessen lijk t bezorgdheid over de verwording van de westerse 

beschaving,, eerder dan een negatief oordeel over deze meisjes. De overige bewoners van de 

kampongg vond Brincourt enigszins triest in hun doen en laten. Niets vond hij merkwaardiger dan 

dezee mannen en vrouwen, overgeplant naar hartje Parijs en ontrukt aan land en zon, hun 

gewoontess en levensstijl voort te zien zetten met "ce calme et cette gravité un peu triste qu'ils 

conserventt dans chacun de leurs actes." Het viel hem op dat ze geen enkele verbazing of 

nieuwsgierigheidd toonden. 

Dee vermeende verfransing van deze Javanen zou in Nederland nog lang nagalmen als iets 

ongewenst.. De feministische journaliste Nellie van Kol bracht deze in herinnering, schrijvend 

overr de eveneens door Javanen bevolkte kampong op de nationale tentoonstelling van 

vrouwenarbeidd in Den Haag (1898). "[...] Heb ik niet ergens gelezen van een gezelschap Javanen 

opp een Parijsche tentoonstelling die zich heelemaal hadden geëmancipeerd in ongunstigen zin? 
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Waarvann bijv. de vrouwen zoo "aardig" hadden leeren lonken, zoo coquet wisten te zeggen 

"monn cher"en "petit cheri" en zoo goed alles begrepen wat de heeren haar zeiden." 91 Het deed 

Vann Kol goed de Javanen op de vrouwententoonstelling "onbedorven" weer te zien. Haar 

observatiee lijk t opmerkelijk veel op die van Brincourt over de niet dansende Javanen in de Parijse 

kampong,, al vermoedde zij dat er juist iets achter de uiterlijke kalmte school. "Zi j waren precies 

zooo als ik de welopgevoeden van hun ras, de welopgevoede van alle standen heb leren kennen op 

Java:: ernstig, stil, schijnbaar passief en onverschillig tegenover de buitenwereld, en toch, wees 

daarr maar zeker van, de buitenwereld waarnemend en bij zichzelf en onder elkander beoordelend 

enn kritiseerend." 92 

Mett het thema van de dejavanisering hangt het besef samen dat de kampongbewoners ook zo 

hunn gedachten over de bezoekers hadden. Het Algemeen Handelsblad nam een week na de opening 

vann de tentoonstelling een stuk van de Figaro over, getiteld °Wat de zwartjes van Parijs denken'. 

Eenn journalist van deze krant had de tijdelijke bewoners van de Esplanade des Invalides aan de tand 

gevoeld.. Zij n vaste vragenlijst wekt de indruk dat hij vooral geïnteresseerd was in wat "de 

zwartjes""  van de westerse beschaving vonden. Na een welgemeend "Hebt gij een goede reis 

gehad?""  volgde "Hoe vindt gij Parijs? Bevallen u onze feesten? Welke indruk heeft op u de 

presidentt der Fransche republiek, zijn gevolg, de Parijsche dames, het electrisch licht, ons 

vuurwerkk enz, enz." De correspondent bezocht onder meer "de Kanakken", "de Annamiten", 

"dee Kabylen", Senegalezen en Gabonezen. Met behulp van opzichter Bernard hoorde hij ook de 

bewonerss van de kampong uit. Over het algemeen vond hij deze (in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

dee Annamieten in het naburige dorp) "bijzonder zindelijk" , en de Javanen "ten hoogste 

beschaafd.. Er zijn er onder, die u zeggen zullen, dat Batavia in Parijs niets behoeft te benijden. 

Menn had er zelfs vóór ons een telephoon." De Javanen waren volgens dit verslag opgetogen over 

hett electrisch licht, maar zeer verbaasd dat de Franse president geen zonnescherm droeg. De 

interviewerr lichtte hier de lezer toe dat parasollen op Java "de mindere of meerdere rang" 

aanduiden.. Ook deze man was de schoonheid van de danseresjes niet ontgaan. "Men kan zich 

niett voorstellen, hoe coquet de jonge meisjes zijn". Hij liet Bernard enkele vragen stellen aan 

"mejuffrouww Mina" (Thamina), die van zijn hand een wuft en bijna nuffig portret kreeg: "Zi j is 

heell  blij te Parijs te zijn, maar onze spoorwegen hebben minder verguldsel dan die van Soerabaja 

naarr Batavia." De dialoog met de kampongbewoners moet deze Franse journalist in ieder geval 

ietss hebben geleerd over wederzijdse vooroordelen. "I n ogen der Javanen zijn wij een zeer streng 

enn ernstig volk, dat weinig aan weelde doet. Kortom, een protestants volk. Wij , Parijzenaars, 

moetenn hun volk niet beoordelen naar de staaltjes, die wij er van zien op de Esplanade des 

Invalides.. Behalve de vier danseressen, die aan den koning behoren zijn er enkel werklieden en 

dienstbodenn naar Parijs gekomen."93 

Hett waren niet alleen de Fransen die zich bezighielden met de vraag Svat de zwartjes van Parijs 

denken'.. De Meester voerde hierover een gesprek met een andere tentoonstellingsbezoeker. De 

114 4 



3.133 De Javaanse revue, L 'Illustration (1889) 
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3.144 De Javaanse revue, in een humoristisch boekje over de Parijse wereldtentoonstelling, 1889 





laatstgenoemdee - nog vol van de getoonde wonderen te Parijs - was hardop aan het peinzen: 

"Watt zeggen die menschen toch wel van de tentoonstelling?" De Meester wist hem te vertellen 

datt "juffrouw Soekia, de danseres uit onze kampong, toen ik haar indertijd op de Eiffeltoren 

wees,, veel meer belangstelling in een snuisterijtje van mijn horlogeketting had betoond." 

Daartegenoverr plaatste hij echter "het veel minder stomp en eng gevoel van Dina Salifoa, den 

negerkoning,, die, evenals trouwens de shah van Perzië, een bijgeloovige vrees voor den ijzeren 

reuss aan den dag legde. Zoo iets ging buiten zijn begrip om[..]." In de rest van zijn stukje 

schaardee De Meester zich vervolgens met zijn eigen lekenkennis en verwondering over al het 

getoondee en het kortstondige van de wereldtentoonstelling naast de negerkoning.. Soukia was 

verpestt - gedejavaniseerd. De negerkoning toonde respect. Beiden dienden De Meester om zijn 

lezerss een spiegel voor te houden. Over wat zij nu werkelijk van de tentoonstelling dachten 

komenn die niet veel te weten.94 

HetHet antropologisch laboratorium 

'TJnee visite au kampong pourrait s'intituler une journée a Java et celui qui voudrait étudier point a point ce 
curieuxx village, y trouverait matière a de bien instructives observations." (Rousselet (1889) 171) 

Doorr de zinnelijke aandacht voor de danseressen heen valt een algemene 'antropologische' 

belangstellingg waar te nemen. In alle bestudeerde teksten wordt via de kampong meer of minder 

systematischh aandacht besteed aan de geografie, bevolking en rassen, het wonen, de zeden en 

gewoontes,, de nijverheid en (in etnografisch perspectief) opnieuw de muziek en dansen van 

Java/Nederlands-Indië.. De meeste auteurs houden zich bij hetgeen zij zien, anderen, zoals de 

eerderr genoemde etnografen Roland Bonaparte en Raoul ontstijgen het dorp en nemen voor hun 

beschrijvingenn toevlucht tot naslagwerken over Java. 

Voorr de alles registrerende blik der (amateur-)etnografen en antropologen die vele uren in de 

Javaansee kampong doorbrachten, toonde dit omsloten dorp het Javaanse maatschappelijk en 

huiselijkk leven. De zeden en gewoonten der Javanen waren voor hen interessant omdat ze naar 

dee maatstaven van die tijd licht wierpen op de aard en ontwikkeling van de eigen beschaving, en 

opp de bestaande of gewenste verhoudingen tussen verschillende volkeren of beschavingen. 

Hoewell  niet altijd expliciet overheerst in de meeste teksten een evolutionair perspectief, waarin 

hett kampongleven staat voor een vroegere ontwikkelingsfase van de mensheid. Voor sommigen 

boodd de kampong ook toegang tot algemenere ideeën over de Nederlandse koloniale politiek of 

hett nut van koloniale overheersing. Vanwege de terloopse manier waarop de schrijvers hun 

gedachtenn hierover poneren kan hier van alledaags kolonialisme gesproken worden, ook omdat 

dee boodschap ondergeschikt lijk t aan de wil een objectieve empirische etnografie/antropologie te 

geven. . 
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DeDe kampong: inzichtelijk en beheersbaar, sleutel van het maatschappelijk leven 

Enkelee Franse verslaggevers hebben gepoogd om via de Parij se kampong inzicht te krijgen en te 

verschaffenn in de koloniale beheersing van Java. Di t is het duidelijkst te zien bij de etnograaf. 

Raoull  en bij Paul Le Jenisel, die een hoofdstuk over de kampong schreef voor het Livre d'Ordt 

l'exposition.l'exposition. Beiden zagen de kampong (of de "dessa" aldus Raoul) als de spil van de publieke en 

politiekee organisatie van Java, "ce que la commune est en France." 95 Le Jenisel benadrukte 

daarbijj  dat het hier een rudimentaire organisatievorm betrof. In dat kader gaf hij een tamelijk 

ideaall  en verwrongen beeld van de bestuurlijke hiërarchie op Java, met een Hollandse resident 

(volgenss Jenisel half civiel, half militair) die namens het gouvernement leiding gaf aan een (aantal) 

kampong(s).. Dankzij de volgzaamheid der Javanen waren hierbij slechts enkele honderden 

soldatenn nodig, op de aanzienlijke bevolking van 23 miljoen inwoners. Deze bevolkingsdichtheid 

baardee Le Jenisel zorgen. Hij vermeldde dat deze in één eeuw meer dan vertienvoudigd was. Als 

ditt zo doorging, zouden er over dertig jaar honderd miljoen Javanen gevoed moeten worden, op 

eenn land waarvan de natuurlijke bronnen al bij dertig miljoen zouden zijn uitgeput. Wijzend op 

hett feit dat Australië en de Verenigde Staten zich weerden tegen "Chinese infiltratie", en de 

woordenn aanhalend van Raoul Duval ("Avant trente ans, ce seront \esjaunes qui feront les 

moissonss dans le département de 1'Eure") vroeg hij zich af of "wij " ons weldra zouden moeten 

verdedigenn tegen de Javaanse immigratie.96 

Inn zijn boekje over le village javanais lijk t de etnograaf Raoul voor alles een objectief en 

encyclopedischh beeld van Java te hebben willen geven. Dit blijk t alleen al uit de systematische 

opbouw:: geografie, natuur (ras), zeden en gewoonten - waaronder het huiselijk en 

maatschappelijkk leven, kunsten en wetenschappen (muziek en dans), en middelen van bestaan 

(nijverheid).. De aangehouden indeling doet denken aan de onderafdelingen van groep I en groep 

I II  in de catalogus van Veth (1883), en andere ordeningen die in de etnografische/antropologische 

wetenschapp in zwang waren. De kampong vermengt zich in zijn beschrijving met de 

etnografischee en politieke werkelijkheid waar de kampong in zijn ogen voor stond. Voordat hij 

daadwerkelijkk enkele inwoners van het nagebouwde dorpje introduceert (de danseressen), heeft 

hijj  de lezer al ingewijd in de geografische oorsprong van de "Javanais etjavanaises au kampong de 

ITSxpositionITSxposition Universelle'\ de kenmerken van hun ras, en de aard en betekenis van hun muziek en 

dans.. De passage over de danseressen97 is slechts een onderbreking van zijn verhandeling, waarin 

vervolgenss het Javaanse theater (wajang), de kleding van de inwoners van de binnenlanden en die 

derr Javanaises (i.e. de hofdanseressen), de hofetiquette, de aard en ordening van een Javaanse 

kampongg en de voeding en eetgewoonten op Java de revue passeren. Maar hoezeer zijn 

beschrijvingenn ook wilden suggereren dat in de Parijse kampong het authentieke Javaanse leven 

wass te zien, Raoul deed weinig om te verhullen hoe Europees deze onderneming óók was. Zo 

schreeff  hij dat de getoonde fabricage van bamboehoeden gedeeltelijk een Franse 

vertegenwoordigingg had. De Parijse ondernemer M. Leduc had hiervoor een compleet dorp in 
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Tangerann onder zijn hoede genomen. De hoofddeksels belandden vandaar rechtstreeks in zijn 

Parijsee magazijnen. En via zijn verkooppraatje over de nij verheidsbedrij ven roemde Raoul het 

"Magasinn de thé" van de ondernemers uit de Preanger, een geslaagd initiatief om het nuttigen van 

theee te populariseren. 

Voorr de Nederlandse vertegenwoordiging was deze bespreking mooi meegenomen. Wellicht 

mett een knipoog naar Van der Vliet, die hem had geprezen in het Nederlandse Verslag, eindigde 

Raoull  met een bespiegeling over het koloniale succes van de Hollanders: "nation sage et d'un 

espritt pratique, Ie peuple Hollandais a compris que la richesse d'une colonie résidait dans ces 

deuxdeux seuls facteurs: Introduction de cultures rémunératrices, Main-d'oeuvre a bon march f \ Enigszins 

achterhaaldd prees Raoul het Nederlandse cultuurstelsel van Van den Bosch als "la vraie politique 

coloniale."98 8 

OverOver de grenzen van rassen en de breedte van tailles 

Vrijwell  alle aangehaalde Franse auteurs (en zowel in de populaire als de wetenschappelijk 

bedoeldee teksten) wijden passages aan de aard en fysieke kenmerken van het Javaanse of Maleise 

ras,, zoals zij die vertegenwoordigd zagen in de kampongbewoners. Paul Ie Jenisel stelde in het 

UvreUvre d'Or de exposition zelfs dat de kampong speciaal verrezen was om aan het publiek te tonen 

"quelquess échantillons de 1'une ou dix civilisations qui se partagent dans PExtrême-Orient", 

terwijll  van dat motiefin het Nederlandse officiële Verslag-weinig valt te bespeuren. Daarin wordt 

slechtss gesproken van het idee om "eenige dansmeisjes" en een gamelan in de Javaanse kampong 

opp te nemen, en "werklieden" voor de vertoning van "inlandsche industriën"; later groeit het 

aantall  uit tot "zestig personen" afkomstig van verschillende regio's en plaatsen op Java (inclusief 

dee gamelanspelers en personen voor de bouw). Over rassen of typen wordt niet gesproken, wel 

vann "inlanders" of "de Javanen".99 

Sommigee van de auteurs lieten hun rastyperingen moeiteloos overgaan in uitwijdingen over het 

karakterr en de gewoonten der Javanen. Zo niet de antropologen J. Deniker en L.. Laloy: zij 

hieldenn vast aan een strenge en nauwkeurige poging tot zuiver empirische registratie, waarvoor zij 

ookk veertien inwoners van de kampong onder het meetünt legden, in het kader van een 

grootschaligg vergelijkend fysiek antropologisch onderzoek onder de verschillende volkeren op de 

tentoonstelling.. Vanuit hun positivistische wetenschappelijke perspectief waren 

volkerentenn toons tellingen zoals die op de Esplanade des Invalides een buitenkans. Ze leverden een 

schatt aan meetbare en objectiveerbare gegevens, die ook nog ter plaatse vergeleken konden 

worden.. Om die reden brachten ook de gedelegeerden van het Congres internationale d'Anthropologie 

etet d'Archéologiepréhistorique dat in 1889 voor de tiende keer bijeenkwam, vele uren door in de 

verschillendee inheemse dorpen op de Esplanade des Invalides.100 

Err is een groot verschil tussen de systematiek en nauwkeurigheid van Deniker en Laloy aan de 

enee kant, die hun bevindingen (grotendeels uitgedrukt in cijfers en gemiddelden) de schijn van 
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positievee wetenschappelijke objectiviteit (of objectiveerbaarheid) geven, en daartegenover de 

terloopsheidd en de nonchalance waarmee personen als Lejenisel of Rousselet algemene 

uitsprakenn deden over zeden, karakter en vermogen op basis van de gesignaleerde 

rassenclassificatiee in de kampong. Opvallend is daarbij de aandacht voor het gemengd bloed van 

dee kampongbewoners, die net als de dejavanisering soms geïnterpreteerd werd als een vorm van 

degeneratie.. Bij Lejenisel is de angst hiervoor het duidelijkst negatief, angst niet alleen voor de 

gevolgenn van rasvermenging, maar ook voor de rasvermenging en -verspreiding op zichzelf. Over 

hett algemeen komen de inwoners van de kampong er echter zeer goed vanafin de racistische 

waardering. . 

A.ngstA.ngst voor vermenging en degeneratie 

Dee kern van de raciale reflectie over de bewoners voor de kampong lijk t te liggen bij de aandacht 

voorr gemengd bloed. Sommige beschouwers, zoals Raoul, verweefden deze in een historische 

verklaringg voor de specifieke raskenmerken der Javanen. Voor anderen, zoals Lejenisel, was 

gemengdd bloed op zichzelf een negatieve indicatie voor degeneratie. Raoul zou met enige goede 

will  een evolutionair relativist genoemd kunnen worden. Hij trachtte niet alleen aard en oorsprong 

vann de verschillende rastypen van "les immenses possessions néerlandaises" te traceren, ook 

steldee hij vast dat van de bevolking van Nederlands-Indië de Javanen zonder twijfel "beschaving" 

representeerden,, "[..] civilisation relative si 1'on veut, mais civilisation réelle". Raoul hield daarbij 

nogg open of zij deze beschaving te danken hadden aan de oorsprong van hun eigen ras, aan de 

nabijheidd van de Hindoe-beschaving, of aan een religie die perfect was aangepast aan het eigen 

karakterr en klimaat van hun land. De voorspoedige bevolkingsgroei was in ieder geval niet alleen 

tee danken aan de gunstige invloed van de Nederlandse overheersing, maar ook aan die van de 

Islam.Volgenss Raoul was vooruitgang van het Javaanse volk mogelijk.101 

Ookk Le Jenisel benadrukte het gemengde bloed van de kampongbewoners. Net als Raoul stelde 

hijj  dat zij hun specifieke raskenmerken dankten aan de samensmelting van verschillende oude en 

eigentijdsee rassen uit de Chinese en de Indische beschaving. Daardoor waren Javanen een 

mengtypee (type metis), zoals alle Polynesische en Aziatische rassen. Maar voor Le Jenisel was dat 

eenn ongunstig teken. Naar zijn idee bestond de "population metisse" vrijwel overal uit proefstukken 

vann etnische degeneratie en verminking. Opgelucht kon hij constateren dat de Javanen een 

gelukkigee uitzondering vormden op deze regel. Dankzij hun welgevormde afmetingen (die in zijn 

ogenn de platte neus compenseerden), hun huidkleur (van goudgeel tot kastanje), en hun eigen 

Aziatischee schoonheidsnormen, kregen zij zijn minzame goedkeuring. "[..] somme toute, le 

KampongKampong des Invalides est peuplé d'assez beaux hommes et de femmes dont les admirables 

proportionss rachètent tres suffisamment le nez écrasé". Le Jenisel voegde daar wel aan toe dat 

hett jammer was dat van de zeven a acht rassen die Java bevolkten er zo weinig vertegenwoordigd 

warenn in de Parij se kampong - dit ter will e van de compleetheid. Als er maar enkele Sundanezen 

118 8 



[Zoo goed lette LJ dus niet op, MB], Maleisiërs, Maories [sic, MB], Madurezen en Arabieren aan 

toegevoegdd waren - "toute la palette de la carnation humaine" - dan was het gegeven beeld 

representatieff  geweest. Samenvattend concludeerde Le Jenisel dat de bevolking van de kampong 

merkwaardigg was, niet omdat dat zij afstotelijk ("repoussant") was, maar juist vanwege haar 

onbewustee en onschuldige schoonheid en deugdzaamheid. Half zelfbespiegelend maar ook 

tamelijkk badinerend noemde hij het een plezier enkele uren te verkeren "au milieu de ces braves 

Javanais,Javanais, qui ne se contentent pas d'etre beaux parmi les indigenes de tous pays, exposes aux 

Invalides,Invalides, mais qui y ajoutent le mérite d'etre vertueux, doux comme des agneaux et d'ignorer 

radicalementt ce que c'est que 1'ivresse."102 Hij vond hier iets wat hij kennelijk miste: de onschuld 

vann de kindertijd. 

Beheersen:Beheersen: op %oek naar raskenmerken 

Hett liefst hadden Deniker en Laloy ieder tentoongesteld individu op de Esplanade des Invalides 

onderzocht,, maar daarvoor was - alleen al door hun grondige aanpak - eenvoudig geen tijd 

geweest.. Het artikel waarin zij hun meetresultaten prijs gaven, verscheen in de eerste jaargang van 

hett tijdschrift Uanthropokge (zelf een uiting van pogingen om de fysieke antropologie een 

wetenschappelijkk podium te geven). Het laat de bijna onthutsende systematiek en cijfermatige 

nauwkeurigheidd zien waarmee zij hun onderzoek hadden uitgevoerd, en daarmee de 

positivistischee volledigheidsdrang die daaraan ten grondslag lag.103 Tijdgebrek noopte hen tot 

onvolledigheid.. Deniker en Laloy onderzochten veertien van de meer dan veertig "représentants 

dee Java" die zij in de kampong geteld hadden. Deze hadden zij onderverdeeld in: a. zeven 

mannelijkee Sundanezen (van de theeplantages van Parakan Salak), b. vier Javanen, waarvan drie 

mannenn en één vrouw, afkomstig uit de provincies van Jokyakarta en Soerakarta, c. één vrouw 

vann het eiland Biliton, "qui se dit malaise et qui parait être métisse d'une Malaise et d'une 

Chinois".. d. twee jongens van respectievelijk acht en twaalf jaar oud, geboren in Tangeran "qui 

paraissentt être des Métis Malais-Javanais". Zij vergeleken hun gegevens niet alleen met de 

kleurkaartenn van Broca maar ook met de bevindingen van de craneologen Swaving, Weisbach en 

Langenn over schedels uit de Indische archipel. De Sundanezen en de Javanen onderzochten zij 

afzonderlijk,, waarbij ze de drie personen van gemengd bloed bij de Javanen indeelden. 

Dankzijj  Deniker en Laloy hebben we nu informatie over de verschillende lichamelijke aspecten 

vann veertien inwoners van de kampong. Het is informatie die door zijn nauwkeurigheid nu 

bevreemdt.. We weten de lichaamslengte, omvang van de taille, kleur van de huid (waarbij heel 

preciess ook de plaatselijke verschillen zijn genoteerd), haar en ogen, structuur van 

lichaamsbeharing,, en de schedelvorm van deze kampongbewoners. Twee van hen zijn bovendien 

mett naam afgebeeld: de Sundanese man Otji, en de Javaanse vrouw Ajoe, beiden en face 

gefotografeerdd door prins Roland Bonaparte.104[Afbeeldingen 3.15] Deze meetresultaten hebben 

Denikerr en Laloy samen met die van de overige bevolkingsgroepen op de tentoonstelling in vijf 
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tabellenn verwerkt, die achtereenvolgens een overzicht geven van 1. de tailleomvang (in aflopende 

schaal);; 2. de schedelindex (in oplopende schaal); 3. de neusindex (verhouding tussen lengte en 

breedtee van de neus, in aflopende schaal); 4. de lichaamsproporties (alleen voor de onderzochte 

mannen);; en 5. een vergelijking van de gemiddelden van een aantal lichamelijke kenmerken (naast 

elkaar)) bij een selectie van de onderzochte rassen, waaronder de Javanen (onder 

elkaar).. [Afbeelding 3.16] 

All  deze gegevens hebben eigenlijk alleen betekenis in het kader van het grotere 

onderzoeksprojectt van Deniker en Laloy. Dat zij zich in al hun empirische grondigheid (nog) niet 

uitlietenn over de bijzondere (of de morele) betekenissen van al deze fysieke kenmerken terwijl dat 

anderenn dat zonder enig probleem wél deden op grond van zeer oppervlakkige waarnemingen, 

zegtt iets over de verschillende tempo's van de wetenschappelijke rassenleer en de populaire 

receptiee daarvan. Het empirisme van Deniker en Laloy is illustratief voor de 

verwetenschappelijkingg die de fysieke antropologie in deze jaren onderging. Maar ook voor de 

onzekerheidd binnen deze wetenschap omtrent mogelijke conclusies die uit al die kwantificeerbare 

lichamelijkee gegevens moesten worden afgeleid, bijvoorbeeld wat zuivere rassen zijn, en welk 

verbandd er bestaat met karaktertrekken en morele eigenschappen.105 Juist het historische of 

evolutionairee perspectief, dat Raoul en Le Jenisel hanteerden was voor het geloof in het bestaan 

vann een zuiver ras eigenlijk problematisch. Di t besefte Deniker zelf uiteindelijk ook. Het 

weerhieldd hem er niet van om in 1900 een wetenschappelijk standaardwerk te publiceren over 

rassenleer,, zij het met een slag om de arm die hij elegant verstopte in de plooien van zijn 

inleiding:: 'A vrai dire, ils sont presque introuvables, ces peuples qui representent des unites 

somatologique,, comparables au espèces de la zoölogie."106 

3.2.. De Nederlandse kampong 

Dee Javaanse enclave op de Esplanade des Invalides treedt in de Nederlandse verslaggeving in het 

algemeenn op als een vanzelfsprekende, bijna verplichte attractie, en soms zelfs als een vertrouwde 

verschijning.. Zo maakte een medewerker van De Opmerker de vergelijking met de kampong die in 

18833 in Amsterdam getoond werd. Een aantal van uitverkoren werklieden die op kosten van 

vooraanstaandee Amsterdammers naar de Parijse tentoonstelling mochten, achtte de beschrijving 

vann de kampong zelfs overbodig "[..] aangezien iedere Nederlander reeds vanaf de schoolbanken 

weett hoe ze er uitziet!". Bij de Tonkinese afdeling op de Esplanade zagen zij "de mannetjes staan, 

diee meermalen voor Franschen geweest zijn wat de Atjeher is voor de Hollandsche kolonialen: 

well  veeltijds verraderlijke, maar toch moedige en voor hun volksvrijheid strijdende inlanders."107 

Alduss is meteen het grootste verschil tussen de Nederlandse en de Franse receptie al aangegeven: 

dee kampong was voor de Nederlanders in de eerste plaats Nederlands, zoals zij ook meenden dat 

dee Tonkinese afdeling Frans was. Maar of dat ook betekende dat de Nederlandse bezoekers de 
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3.155 Ajoe, Parijs 1889. Portret en face door prins Roland Bonaparte, bij de meetresultaten van Deniker 
&Laloyy (1890), Parijs 1889 
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inwonerss van de kampong ook zagen als Nederlandse onderdanen is de vraag. In het voorgaande 

iss de nette en geordende schildering van Van der Vliet al afgezet tegen de Franse lusthof. Duiken 

dee sensuele en antropologische aandachtspunten in de Franse receptie ook op in de Nederlandse 

beschrijvingen? ? 

Vaderlands,Vaderlands, gezellig en net 

Bijj  de feestelijke opening van de exposition universe lie op 6 mei 1889 ontwaarde een trotse 

verslaggeverr van het Algemeen Handelsblad "onze Javaantjes, d.w.z. de jonge dames, natuurlijk in 

feestkleedij,, met groote oogen en gezichten, waarvan geen spier vertrekt" - en dit pal naast de 

logee van mevrouw Carnot, de echtgenote van de Franse president en temidden van vele 

ParisiennesParisiennes in rijk toilet. Om twee uur arriveerde de president zelf, onder geleide van de 

Marseillaise.. Na een hoofdknik richting de vertegenwoordigers van de deelnemende landen en de 

voorr de verslaggever inmiddels voorspelbare toespraken - alleen de lof voor de ouvriers inconnus en 

hett idee van de tentoonstelling als glorie van de mensheid was het noteren waard - kon de 

presidentt aan het spannendste onderdeel van het openingsritueel beginnen: de tocht langs de 

afdelingenn over het terrein en de begroeting van de vertegenwoordigende commissies. In een 

stoett rijtuigen, voorafgegaan door huzaren, bereikte de president ten slotte de Hsplanade des 

Invalides.Invalides. All e Javanen wachtten vóór de ingang van de kampong, in groot ornaat. "Buigend en 

mett de handen wuivend, riepen zij luide allerlei kreten ter eere van den president en één 

oogenblikk zou men uit hun geroep viv' l'emp'reur hebben kunnen hooren, doch, wie zou nu zoo 

kwaadwilligg willen wezen" vergoelijkte aldus de verslaggever deze misser. Met stijgende trots 

somdee hij vervolgens de grootheden op die een bezoek aan de kampong brachten: "o.a. de 

ministerss Rouvier en Yves Puyot, de ondersecretaris van Staat Etienne, de graaf d'Ormesson, 

introducteurr der ambassadeurs, de senator Léon Say, de prefect van politie Logé en last but not 

leastleast de heer George Laguerre met eene actrice van het Theatre Francais" Gedurende het 

openingsfeestt de volgende dag werd in de kampong een speciale voorstelling gegeven voor 

regeringsautoriteiten.. Op die dag speelden de grenadiers der koninklijke garde van België het 

WienWien Neêrlands bloed, ter ere van de kampongbewoners.108 

Doorr zijn aandacht te richten op het eerbetoon aan de Javanen gedurende de rituele opening 

vann de wereldtentoonstelling erkende de verslaggever van het Algemeen Handelsblad de Javanen als 

Nederlandsee onderdanen. Het Wien Nêerlands bloedVanwege de kampong moet ook lezers 

doordrongenn hebben van de vanzelfsprekende eenheid van Nederland en zijn koloniën. Er zijn 

gemakkelijkk voorbeelden te vinden van Nederlandse verslaggevers die op de exposition universe lie 

gewagg maken van het kloppen van hun vaderlands hart bij het betreden van één van de twee 

onderdelenn van de Nederlandse koloniale afdeling. In de inleiding van dit hoofdstuk sprak De 

Meesterr zijn trots uit bij de statige koloniale afdeling van Nederland. Maar ook de kampong had 

zijnn hart gewonnen. Interessant in zijn schets hiervan is de terloopse betiteling van de 
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Mangkunegaraa als 'onafhankelijk vorst'. Of deze lezers deed nadenken over de complexe aard 

vann de koloniale verhouding is de vraag. Ze hebben waarschijnlijk meer gesmuld van de anekdote 

overr de prinselijke kroon, die per abuis als wisseltrofee van de danseressen diende, maar eigenlijk 

voorr expositie bedoeld was.109 

Dee Meester maakte het Javaanse dorp opvallend Nederlands: gezellig én net. Van een poging tot 

(populaire)) Javaanse etnografie lijk t geen sprake te zijn. In den kampong te Parijs' had 'In den 

zoetenn suikerbol' kunnen heten. De Meester neemt veel ruimte om een schilderachtige, bijna 

kneuterigee sfeer op te roepen, door de kampong zelf en door het treffen tussen bewoners en 

bezoekers.. De Meester liet de Javaanse Oehoen één van de foto's uitkiezen die zij samen met een 

anderee Javaanse en een Franfaise verkocht. "[..] de mooie kokette reikt u met een ondeugend 

lachjee - ze lacht den ganschen dag - haar eigen counterfeitsel toe," aldus De Meester. In het 

hoofdgebouww in het midden van het terrein verzorgde kokki de rijsttafel, wier klantenkring 

almaarr groeide - rijsttafelen werd een nieuwe mode bij "de Parijsche high lifé", aldus De Meester. 

Dee grote aantrekkelijkheid van de kampong lag volgens De Meester in "de fraaie kuische 

gevoelvollee dansen - heerlijke verademing van het onzalige Parijsche ballet [..]." De "uitstekend 

gelijkendee portretten der dames Tarnina, Wakiam, Gia en Si-sria, danseressen van Z.H. prins 

Mangkoo Negoro, onafhankelijk vorst in Djogjakarta" leverden hiervan het bewijs. Geslaagd vond 

hijhij  ook de rondgang met de angkloeng, afgebeeld in gravures in Eigen Haard. Verderop passeerde 

hijj  het gebouwtje "waar bruine jongens in witte kielen de lekkere likeuren van de Erven Bols in 

dee bekende glazen op hoogen voet dienen" en een oude batikster uit Djokja die voor een fooitje 

"mett haar gekleurde was een figuur op uw zakdoek of uw visitekaartje" tekent. De in de 

kampongg geproduceerde "strohoeden" werden volgens De Meester als Panamahoeden verkocht. 

Publiekslievelingg was ten slotte "de mooie, guitige knaap van 12 jaar, die sous en snoepgoed krijgt 

vann iedereen en wiens Europeesche opvoeding in de enkele weken van zijn verblijf reeds zoover 

iss gevorderd, dat hij dezer dagen, tot groote ontsteltenis van 't bestuur van den kampong, de 

bezoekerss aan het lachen bracht - gelukkig alleen aan het lachen! - met den kreet: - Vive 

Boulanger!"110 0 

Nett als Van der Vliet trachtte De Meester in al deze gezelligheid de nette grenzen aan te geven, 

zijj  het op ambivalente wijze. Hoezeer hij ook suggereert dat hier de kuise sfeer van Java te 

proevenn was, contrasterend met "het onzalige Parijse ballet" - ook hij schetste het beeld van 

kokettee dames, en memoreerde de opschudding op het moment dat de danseressen "gesafraand, 

haree hut verlaten en met naakte voeten over het grint naar depenaoppo wandelen. [..] 't Publiek 

verdringtt zich om haar, zooals de gerokte dandy's zich 's avonds verdringen om de danseressen 

achterr de schermen van de opera." n t Hiermee kwam hij dicht in de buurt van de fantasieën van 

Dee Goncourt en Zola, en hun kornuiten. De naakte voeten waren De Meester niet ontgaan. 
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NationaleNationale trots en buitenlandse wanklanken 

Voorr De Opmerker, het weekblad voor beeldende kunst, techniek en wetenschap van het 

genootschapp Architectura et Amicitia, was de Parij se tentoonstelling een onmisbare gebeurtenis. 

Zijj  toonde niet alleen de vooruitgang, maar ook het hoogtepunt van de bouwkunst.112 Dat een 

kunstzinnigg en technisch perspectief vaderlandsliefde en koloniale trots niet in de weg staat, blijkt 

well  uit de vijf brieven *Uit Parijs' waarin medewerker 'Osado' voor De Opmerker de vele 

bezienswaardighedenn op en rondom de tentoonstelling beschreef. De afdeling "Nederland" die 

hijj  op zijn eerste wandeling door het hoofdgebouw aantrof, deed zijn 'Vaderlandsch hart" goed. 

"Dee producten onzer koloniën zijn met smaak uitgestald in een koepelzaal, en al haalt het 

ingezondenee het niet bij hetgeen in 1883 te Amsterdam te zien was, het geheel is van een gunstig 

effect.""  Al had Osado vooral oog voor de kunstzinnige bijdragen, dat de koloniale en de 

Nederlandsee afdeling in hun geheel bij elkaar hoorden was voor hem een gegeven. Hieraan had 

dee Amsterdamse tentoonstelling zeker bijgedragen.113 

Dee vergelijking met Amsterdam rees opnieuw toen Osado later het "Javaansche dorp" op de 

EsplanadeEsplanade des Invalides bezocht. Net als De Meester merkte Osado het contrast op met de 

waardigheidd van het Champs de Mars. Over de Esplanade schreef hij: "Men denkt onwillekeurig 

aann een Hollandsche kermis, als men het gewoel aanschouwt en de Oostersche muziek hoort, die 

uitt de meeste gebouwen u tegemoet klinkt." Maar Osado kwam niet voor vermaak. Bovenal 

kregenn de bouwkunst en kunstnijverheid op de Franse koloniale afdeling zijn aandacht, waarbij 

mett name de drukbezochte pagode van Angkor hem opviel door de "zuiver Oostersch[e]" 

ornamentiek.. Ten zuiden van deze pagode vond Osado de kampong, waarvan hij wist dat deze 

"voorr de Parijzenaars een der groote aantrekkelijkheden van de tentoonstelling uitmaakt." Hij 

meendee ook te zien dat dit dorp "lang zoo volledig niet is als dat, hetwelk bij ons op de 

tentoonstellingg van 1883 prijkte". Toch kreeg de Esplanade zo onder de bomen "een zekere 

gezelligheid""  die ook Osado even vasthield in de kampong. Daar boeide hem bovenal het 

publiek.. "De Franschen volgen met veel aandacht de weemoedig hartstochtelijke geluiden, de 

vreemdee harmonieën der Oostersche muziek, en worden niet moede de sierlijke passen der vier 

dansmeisjess gade te slaan. Wij moeten bekennen dat dit viertal, wat uiterlijk schoon betreft, verre 

bovenn het tweetal van 1883 staat. Toch zijn de afbeeldingen welke men onlangs in verscheidene 

Franschee tijdschriften van de Javaansche bayaderes zag, zeer geflatteerd." Aan de "gebouwen" 

vann de kampong - "allen van bamboe en andere Indische materialen" ging Osado snel voorbij. 

Bouwkundigg was de kampong van weinig betekenis. Wat Osado betrof kon de bezoeker voor 

oostersee architectuur beter naar de Franse koloniale afdeling gaan.114 

Dee vrolijkheid van de Esplanade verhulde voor Osado niet de wanklank, die hij aan de westzijde 

vann het terrein zag verrijzen: het reusachtige paviljoen van het Franse ministerie van Oorlog, 

waarr het krioelde van de mensen. Het verleidde Osado tot een kritische kanttekening: "[..]de 

Franschenn worden niet moe de reusachtige vernielingswerktuigen te beschouwen waarmede zij 
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hopenn het later van de gehate Truischen" te winnen.. Ons als vredelievende Hollanders stemde 

hett treurig te zien hoe de mensch zijn vindingrijkheid heeft gebruikt om werktuigen uit te vinden 

diee zijn medemensen met onfeilbare juistheid op een zeker aantal kilomeeters dooden of 

verwonden.. [...] Wij meenden, dat men beter gedaan zou hebben, na de gebeurtenissen van 1870 

eenn dergelijke tentoonstelling maar achterwege te laten." Na het veel nuttiger paleis gewijd aan de 

hygiënee bezocht Osado op deze eerste wandeling ten slotte nog de Rue du Caire, aan de westzijde 

vann het tentoonstellingsgebouw, waar hij de oorlogsellende snel leek te vergeten door de hier 

gebodenn echtheid. "De nabootsing is zoo getrouw mogelijk en de lucht behoefde alleen iets 

dieperr blauw te zijn, om den bezoeker de illusie te geven, dat zij in Afrik a zijn. Het gewoel in die 

nauwee straatjes is onbeschrijfelijk: allerlei Oostersche kooplieden, met een meer schilderachtig 

dann zindelijk uiterlijk trachten hunne waren aan den man te brengen, ezeljongens draven achter 

hunnee met spichtige misses beladen lastdieren en uit de kleine koffiehuizen klinkt een vreemde 

Oosterschee muziek."115 

Dee kampong was Osado vertrouwd dankzij de Amsterdamse tentoonstelling. En dat zegt wel 

ietss over zijn koloniaal besef: ook voor hem waren de koloniale afdeling en de kampong 'een 

Nederlandss goed'. Terwijl De Opmerker in 1883 nog een kritische noot had gekraakt over het 

tentoongesteldee Atjeh-monument, liet Osado in 1889 de kans lopen om zich te bezinnen op de 

wijzenn waarop overzeese gebieden Europees werden gemaakt. Het Franse oorlogspaviljoen 

stemdee hem treurig, maar hierbij dacht hij alleen aan de oorlogen dichtbij huis. De nota bene 

zichtbaarr gemaakte relatie met koloniale verovering legde hij niet. Verder bevestigen zijn 

waarnemingenn opnieuw hoeveel publieke aandacht de kampong trok, en wat voor aandacht -

misschienn was dit toch wel het aantrekkelijkste ervan: als je van drukte en gezelligheid hield ging 

jee naar de Esplanade/de kampong of de Rue de Caire. Verschil zag Osado overigens wel: waar de 

eerstee schilderachtig was, was de laatste echt vies.116 

ÏELthischeÏELthische %prgen en sociale strijd 

"Enn dat die mensen, onder behoorlijke geleide, niet eens een kijkje van de tentoonstelling en van 

Parijss wordt gegund vind ik ook nogal bar". Deze zin lijk t een miniatuur van de ethische, 

koloniaal-politiekee ideeën die C. Th. van Deventer als gerechtelijk ambtenaar later zou 

formulerenn in zijn beroemde Gids -artikel 'Een Eereschuld'. Naar aanleiding van de miljoenen die 

Nederlandd volgens zijn berekeningen aan Nederlands-Indië verschuldigd was bepleitte hij hierin 

eenn ontwikkelingspolitiek ten behoeve van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, maar 

well  in westerse zin en onder westerse leiding.117 In 1888 en 1889 maakte Van Deventer - toen 

nogg werkzaam als advocaat te Semarang - een rondreis door Europa opdat hij het element aan 

Europesee cultuur kon inhalen, dat hij in de Nederlandse koloniale samenleving zo miste. Hij 

bezochtt onder meer Bayreuth (voor de Wagner-fees ten), Amsterdam (onder meer het 

Rijksmuseum),, Londen en Parijs. Naar de laatste stad keerde hij, kort voor het einde van zijn 

124 4 



verlof,, voor de derde keer terug speciaal voor de wereldtentoonstelling. "Wij zochten natuurlijk 

vóórr alles naar de javaansche kampong, die wij aan een der uiterste hoeken van het terrein 

vonden.. De eerste indruk is heel aardig.[..] Toch beviel de kampong, bij nader bezichtiging, ons 

maarr half. Er ontbreken sommige kleinigheden, die onmisbaar zijn om vreemden zen. juist 

denkbeeldd te geven. Ook vonden wij dat de inlanders er niet al te vroolijk uitzagen, en de 

djokjaschee vrouw met wie wij een praatje maakten vertelde ons dan ook dat zij niet tevreden 

was.""  De Djokjasche beklaagde zich bij Van Deventer over het feit dat zij geen lombok (Spaanse 

peper)) en sirih (blaadjes die als pruim gebruikt worden) kregen, en dat zij het terreinn nooit 

mochtenn verlaten. Van Deventer vergeleek de kampong daarop met de Indische gevangenissen 

(waarr genoemde middelen tenminste werden verstrekt).118 

Vanwegee zijn woon- en werkplaats was het voor Van Deventer niet meer dan logisch om eerst 

naarr de Javaanse kampong te gaan, ondanks zijn zucht naar Europese cultuur die de Parijse 

tentoonstellingg eveneens in ruime hoeveelheden bood. Zijn indrukken getuigen van een zeker 

medelevenn met de inwoners van de kampong, die hij beschouwde als oude bekenden. Nippend 

aann een glaasje likeur in het restaurant van Bols, herkende hij de jongens die hem bedienden 

daadwerkelijkk van zijn bootreis met de Prinses Amalia. Zij waren er volgens hem beter aan toe dan 

dee Djokjasche vrouw: zij waren kosmopolitischer. Eén van hen sprak zelfs in het Hollands met 

eenn Duitser, die het gesprek weer in het Frans aan metgezellen overbracht. Deze indrukken van 

dee Parijse kampong zouden van invloed zijn op de uitzending van twaalf 'inlandsche 

kunstnijveren'' naar de wereldtentoonstelling te Brussel in 1910, een uitdrukkelijk ethische missie, 

waarvoorr het echtpaar Van Deventer de verantwoordelijkheid nam.119 

Voorr het socialistische Recht voor Allen lag de lotsverbondenheid met de kampongbewoners voor 

dee hand. Verslaggever 'Souvarine' was ervan overtuigd dat de wereldtentoonstelling als zaak van 

dee "heeren bourgeois" het armzalig lot der arbeiders verhulde. De kampong bevestigde al zijn 

vermoedenss over de kapitalistische uitbuiting en onderdrukking van de zwakkeren. Hij 

identificeerdee zich op de Esplanade des Invalides in het algemeen met de daar tentoongestelden, als 

onderdruktenn en geëxploiteerden. Tegelijkertijd zag hij hierin ook een kleurrijk en leerzaam 

rassenschouwspel:: "Kaneel, chocolade, koffie,- citroen- en zelfs schoensmeerkleurige broeders en 

zusterss kan men hier bewonderen en zoodoende eenige kennis opdoen van de niet-Europeesche 

rassen.""  In zijn bezoek aan dit deel van de tentoonstelling, nog voor haar officiële opening, leerde 

hijj  zijn lezers wat protectoraten waren: "[...] die landen, welke niet onmiddellijk onder het gezag 

vann het "moeder"land staan, maar alleen daardoor "beschermd" worden. Wat die bescherming 

kost,, weten de beklagenswaardige inboorlingen maar al te goed. Doodslag en hongersnood, voor 

dee afwisseling gevolgd door hongersnood en doodslag." Souvarine herdacht hierbij een Franse 

spotprentt over de "onderbeschermingstelling" van Tonkin, waarbij hij knipoogde naar de 

Nederlandsee berichtgeving over de verzetsstrijders in Atjeh: "een Fransch soldaat met beide 

handenn zijn geweer boven den loop houdende en de kolf zwaaiend boven het hoofd van een 
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"oproerigen""  (Vaderlandsche Atjeh-bericht-stijl) Chinees, daarbij de woorden uitsprekend: Viens 

ici,, sale Chinois, que je te civilise! (Kom hier vuile Chinees, dat ik je "beschave!")".120 

Souvarine'ss kampongverslagen hebben de toonzetting van een (Robin Hood-achtige) 

schelmenroman.. Naar eigen zeggen kon hij dankzij de medewerking van de secretaris-generaal 

vann de afdeling Franse koloniën de Franse dorpen en paleizen vrijui t bekijken. Maar bij de 

Javaansee kampong werd hem de toegang ontzegd "door een Hollandsen heerschap - de 

Nederlandschee bourgeois is het onuitstaanbaarst en ploertigste wezen dat men zich kan denken -

behoorendee bij het Nederlandsch koloniaal comité [..]". Souvarine zou diens verbod in de wind 

hebbenn geslagen, om pas op aanmaning van de politie het terrein te verlaten. Maar toen wist hij al 

datt de bewoners van de kampong: "[..] het erg koud hadden en dat ze vonden dat de "orang 

blanda""  Hollanders Ja, ik zal maar niet herhalen hoe ze de Hollanders vinden, want 't kanaille, 

waaraann de arme kerels hier zijn overgeleverd, zou in staat zijn 't hem in te peperen."121 

Naa de opening van de tentoonstelling bracht Souvarine nog twee bezoeken aan de kampong, 

beidee resulterend in zijn uitzetting. De eerste keer zag hij zijn vermoedens bevestigd: "Die 

ongelukkigenn zijn hier overgeleverd aan een stuk of drie bandieten, welke hen op de 

schandelijkstee wijze exploiteren. [...] De Javanen vertelden me dat het hen zoowat aan alles 

ontbreekt.. Geen voldoende kleeding, slecht voedsel en niet de minste vrijheid. Terwijl de 

inboorlingenn der Fransche koloniën zoowel op als buiten het terrein der tentoonstelling zich vrij 

kunnenn bewegen, worden de Javanen, welke ongelukkigerwijs niet onder het toezicht staan van 

denn Kommissaris Generaal der Fransche koloniën als beesten 'Vertoond". Zij moeten muziek 

maken,, dansen enz. en daar de entree 50 centimes (25 cent) bedraagt en dagelijks duizenden 

bezoekerss den kampong betreden, begrijpt men licht, dat de gewetenlooze schurken, onder wier 

"hoede""  die arme duivels staan, goede zaken maken.". Souvarine schreef de Javanen beloofd te 

hebbenn een einde aan dit schandaal te maken. Zijn volgende bezoek was dan ook in het 

gezelschapp van een redacteur van de XIXme Siècle, met wie hij gezamenlijk verwijderd werd na 

eenn inspectie van 'Voedsel, kleeding enz.". Souvarine ging er van uit dat dit de laatste keer zou 

zijn,, omdat de Parijse bladen reeds vol waren van dit schandaal. Tot slot gaf hij de naam prijs van 

"dezenn ellendeling, chef der exploitatiecommissie [...]. De vent heet Wolff, Martin Wolff, en is 

eenn landgenoot van Droogstoppel. Natuurlijk!"122 

'Souvarine'' was behalve revolutionair ook lezer van de Max Havelaar. Hij koos de zijde van 

diegenenn die in zijn ogen de zwakkeren en onderdrukten vertegenwoordigden van een 

samenleving,, die hij zo helder zag uitgebeeld op en door de tentoonstelling. Zo nam hij het ook 

opp voor de arbeiders, die gezien de entreeprijs (één franc voor één kaartje) en de openingstijden 

('ss avonds bedroeg de toegangsprijs twee kaartjes) moedwillig van de tentoonstelling zouden 

wordenn uitgesloten. En en passant signaleerde hij als ander voorbeeld van "exploitatie, uitbuiting" 

dee pousse-pousse'. "Zoo hebben een paar "ondernemende" bandieten een aantal Annamieten laten 

komen,, bestemd om wagentjes op twee wielen , "pousse-pousse" genaamd, te trekken, nadat 
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daarinn vooraf bourgeois of bourgeoises, te lamlendig om op hunne beenen te staan, zijn geladen. 

Hoewell  de ondernemers duizenden hierdoor verdienen - stelen is juister - ontvangen de arme 

Annamietenn een bespottelijk laag loon en, hier mede niet tevreden, berooven hunne bloedzuigers 

henn nog van de fooien die de ongelukkige kerels ontvangen; 's avonds betast men hen en neemt 

henn tot den laatsten sou af."123 

Vann al de bestudeerde Nederlandse beschrijvingen van de kampong toonde die van Souvarine 

dee grootste betrokkenheid bij de kampongbewoners, maar niet omdat hij ze als Nederlandse 

onderdanenn beschouwde. Ze waren als slachtoffers inzet in zijn strijd tegen kapitalistische 

uitbuitingg en exploitatie. Zijn indrukken vertellen dus in eerste instantie iets over zijn eigen 

wereldbeeld.. Souvarine gaf verder ook blijk van een terloopse antropologische aandacht voor de 

verschillendee rassen op de Esplanade. Deze lijk t zich echter te beperken tot diegenen die zich 

buitenn de omheining van de kampong bevonden. 

DeDe Franse en de Nederlandse kampong: een vergelijking 

Inn vergelijking met de Franse kampongbeschrijvingen is de aandacht voor etnografische details in 

dee Nederlandse receptie veel minder nadrukkelijk. Een mogelijke reden hiervoor is het feit dat de 

kampongg bij enkele Nederlandse bezoekers al vertrouwd was. De raskenmerken van de 

verschillendee bevolkingsvertegenwoordigers in de kampong komen in de Nederlandse teksten 

nauwelijkss aan de orde. De verklaring hiervoor is moeilijker te geven. Waren de Fransen beter 

geschooldd in fysiek antropologische, of racistische denkbeelden omdat deze antropologische 

wereldtentoonstellingg nu eenmaal Frans(talig) was? Heeft meegespeeld dat fysieke antropologie 

alss op zichzelf staande wetenschap in Nederland minder sterk ontwikkeld was, en minder 

maatschappelijkee erkenning had? 124De popularisering van koloniale etnografie en antropologie 

(zoalss in de jaren 1880 werd ondernomen door Lindon Serrurier in het Rijks Etnografisch 

Museum,, en PJ, Westerman in Artis) stond daar in ieder geval nog in de kinderschoenen. De 

pogingenn hiertoe waren bovendien omstreden,125 Vanuit Nederland was de belangstelling voor 

hett internationale congres voor antropologie en prehistorische archeologie ook niet opvallend 

groot,, al zullen reiskosten hier een rol hebben gespeeld. Slechts drie van de acht Nederlanders die 

zichh hadden opgegeven waren daadwerkelijk komen opdagen.120 

Tegenoverr de Franse lusthof stijgt uit de Nederlandse teksten het beeld van gezelligheid op, die 

zoo nadrukkelijk zijn kuise grenzen krijgt, dat het vermoeden rijst dat de Javaanse danseressen 

heuss ook wel tot de Nederlandse zinnelijke verbeelding hebben gesproken. Kennelijk konden 

Nederlandsee verslaggevers dat niet zo openlijk etaleren als de Fransen. Misschien was dat zo 

omdatt zij de kampong ook graag netjes wilden houden, om de fatsoenlijke naam van Nederland 

niett te bezoedelen. Maar waren het verzinnelijken en het kuisen van de kampong niet een uiting 

vann hetzelfde verschijnsel? 
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ExotismeExotisme als uitvlucht 

Iss het mogelijk om op grond van het voorafgaande vast te stellen wat populaire antropologie nu 

preciess was? We hebben gezien dat hierin wetenschappelijke en alledaagse antropologische 

belangstellingg door elkaar liepen. De tentoonstellingsorganisatoren hadden nadrukkelijk 

geprobeerdd om de antropologische vraagstukken van die tijd op populaire wijze aan de man te 

brengenn aan het begin van de tentoonstelling, als een soort ankerpunten voor de rest van het 

getoonde.. De Nederlandse kampong kreeg aldus een rol in deze gepopulariseerde les over de 

vooruitgangg der beschavingen. Zelf brachten de Nederlandse organisatoren de kampong 

eveneenss als een middel om op levendige wijze iets te vertellen over woon- en leefstijl van de 

bevolkingg van Nederlands-Indië, en natuurlijk over hun verhandelbare producten. 

Andersomm voorzagen de tentoonstellingsorganisatoren met deze voorstellingen blijkbaar in een 

behoeftee aan antropologische informatie. De terloops gemaakte constateringen in de kampong 

latenn zien dat deze antropologische belangstelling van het publiek te maken had met een mengsel 

vann koloniale trots en superioriteitsgevoelens (waarin de voorstelling van de kampong leidde tot 

bespiegelingenn over het overzeese koloniale bezit), een evolutionair denkkader (waarin huidkleur 

off  ras een indicatie was voor het niveau van beschaving) en zinnelijkheid (waarin de naakte huid 

opp zichzelf veel betekende). 

Maarr was de nieuwsgierigheid naar de kampong nu werkelijk antropologisch? Wat zagen de 

bezoekerss nu eigenlijk, als zij met de gegeven tentoonstellingslessen over de evolutie van 

beschavingenn en koloniale superioriteit de kampong binnenstapten? In hoeverre legden zij een 

verbandd tussen de lessen van de antropologische expositiehallen en de vertoonde wereld in de 

kampong?? Het blijk t duidelijk uit de teksten dat een aantal van de kampongbezoekers, ondanks, 

enn zelfs mét antropologische en racistische vooroordelen, toch ook onder de indruk was van de 

schoonheidd en verfijndheid van deze mensen, van het feit dat ze aristocratie hadden, van de 

productenn die ze vervaardigden en van hun muziek en dansen. Deze beschaving leek toch hoger 

enn meer verfijnd dan zij dachten geleerd te hebben. Was hier nu sprake van antropologische 

nieuwsgierigheid?? Veroorzaakte, met andere woorden, hetgeen de bezoekers zagen in de 

kampongg niet een probleem? Was antropologische nieuwsgierigheid niet vooral een legitimatie 

achteraf,, ook voor de bezoekers die het zo hebben opgeschreven? En is het niet mogelijk dat 

exotismee juist een ontsnapping was aan de dwingende denkkaders van de evolutieleer en 

kolonialee overheersing, die duidelijkheid suggereerden, waar die er op grond van de persoonlijke 

waarnemingg niet was? In die zin was exotisme ook iets waarmee mensen zichzelf een spiegel 

voorhielden,, om te kunnen ontsnappen aan onbegrijpelijke tegenstellingen. Daarmee ontsloegen 

zijj  zich van de verplichting om zich werkelijk met die ander bezig te houden. 

Al ss dat zo is heeft de populariteit van de kampong weinig met Oriëntalisme te maken. Edward 

Saidd maakt op verschillende plekken de fout om uitspraken (of opvallend stilzwijgen) over de 

gekoloniseerdee ander aan te nemen als bedoelde informatie over die ander. Doordat hij die 
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vervolgenss los weekt van degene die de uitspraak doet, wordt het voor hem ook heel gemakkelijk 

omm deze in zijn hegemoniale denkkader te plaatsen. Als exotisme een uitvlucht was, dan gaat het 

veell  meer over hoe problematisch de beschouwers van die ander hun wereld ervoeren, en niet 

overr hegemonie. 
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HOOFDSTUKK 4 

Dee actualiteit van de Javaanse Oudheid 

Parijss 1900 

Opp de wereldtentoonstelling in Parijs in 1900 had Nederland voor het eerst sinds 1878 weer een 

officiëlee regeringsvertegenwoordiging. J.T. Cremer, vertegenwoordiger van het "nieuwe genus 

derr Delische tabaksbaronnen"1 en inmiddels Tweede Kamerlid, kwam aan het hoofd te staan van 

dee centrale commissie. Di t beloofde al dat Nederland in Parijs opnieuw zou opvallen met zijn 

koloniën.. Maar hoe? De Franse organisatie van deze exhibition du siècle had net als in 1889 een 

apartt koloniaal terrein afgebakend, deze keer op de hellingen van het Trocadéro. In tegenstelling 

tott 1889 stond dit nu ook open voor buitenlandse mogendheden. Namens Nederland verrees 

daarr een reconstructie van de Candi Sari, een uit de negende eeuw daterende boeddhistische tem-

pell  uit Midden-Java. Links en rechts daarvan toonden uitvergrote Minangkabause huizen een 

selectiee van de handelsproducten van Nederlands-Indië, de verschillende middelen van 

kolonisatie,, en voorwerpen van de inheemse bevolking. Candi Sari vormde de hoofdattractie van 

dee Nederlandse koloniale afdeling. [Afbeelding 4.1.] Deze zou na het populaire village Javanais van 

18899 in Parijs opnieuw veel aandacht krijgen. 

Dee Nederlandse koloniale afdeling sprong in het geheel van de Nederlandse inzendingen te 

Parijss extra in het oog, aangezien een nationaal Nederlands paviljoen ontbrak op de rue de nations -

dee eregalerij waar de verschillende deelnemende landen in eigen paviljoens een overzicht gaven 

vann hun nationale bouwstijl en geschiedenis. Niet de voor de hand liggende zeventiende-eeuwse 

Hollandsee regentenkamer, maar een nog veel oudere Javaanse tempel werd de clou van de 

Nederlandsee vertegenwoordiging op de wereldtentoonstelling in Parijs. Voor een Hollands 

paviljoenn daarnaast was geen geld meer.2 In de donkere ruimte van de boeddhistische 

imitatietempell  toonden gipsen afgietsels fragmenten van de Boroeboedoer, Candi Sewu en 

anderee oude tempels op Java, die op deze wijze voor het eerst in Europa te zien •waren. J.W. 

IJzerman,, voormalig hoofdingenieur bij de Indische Staatsspoorwegen en selfmade archeoloog, 

droegg als hoofd van de organisatie van de Nederlandse koloniale afdeling te Parijs de 

verantwoordelijkheidd voor deze tempelvertoning. 

ArcheologieArcheologie en koloniale staatsvorming 

Vanwaarr deze archeologische vertoning? Officieel diende zij de monumenten van hindoeïstische 

enn boeddhistische bouwkunst, die - met nadruk nog - op Java aanwezig waren, aan de vergetelheid 

tee ontrukken en bij een breder publiek bekend te maken. Ook moest zij de aandacht van de 

regeringg vestigen op de noodzaak van de zorg en het onderhoud van deze "hoogst merkwaardige 
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4.11 Candi Sari (Parijs 1900) 





overblijfselenn van kunst van vroeger eeuwen [...]. Op deze wijze zoude van de tentoonstelling, 

waarvann door zoovelen het direct belang nog steeds wordt betwijfeld, omdat zij slechts korten 

tijdd duurt en niets dan eene herinnering nalaat, een blijvend nut voor wetenschap en kunst 

getrokkenn worden."3 Maar was monumentenzorg de meest voor de hand liggende keuze, in een 

tijdd waarin zowel de regering als particulieren zich intensiever wilden gaan bemoeien met de 

modernee ontwikkeling van de kolonie? En in hoeverre kon de Hindoe-Javaanse oudheid de 

expansievee koloniale politiek aan het einde van de negentiende eeuw verantwoorden? 

Inn zijn werk Imagined communities suggereert Benedict Anderson een verband tussen 

musealiseringg van oudheden en koloniale staatsvorming. Hij constateert dat in de loop van de 

negentiendee eeuWin alle Aziatische rijken een vergelijkbare en groeiende aandachtvan 

Europeanenn voor de inheemse oudheid aan de dag is gelegd. Deze stelt hij voor als een lineair 

proces,, waarin achtereenvolgens het ontdekken, bloodeggen, meten en fotograferen, 

reconstrueren,, afrasteren, analyseren, tentoonstellen en eindeloos reproduceren van deze 

oudhedenn plaatsvond. Volgens Anderson is deze musealisering van Aziatische oudheden bovenal 

eenn instrument geweest van koloniale staatsvorming. Ten eerste viel het moment van wat hij 

noemtt 'de archeologische push' samen met het koloniaal-bestuurlijke streven naar hervorming 

vann de inheemse samenleving in westerse zin. Het door de staat gesponsorde archeologische 

onderzoekk na 1900 ziet hij dan als een tegenwicht tegen al te progressieve krachten. Ten tweede 

zouu een ideologisch programma achter deze archeologische push de tegenwoordige 

gekoloniseerdee bevolkingsgroepen ondergeschikt maken aan de bouwers van deze monumenten, 

vann wie tot in de jaren 1930 verondersteld werd dat zij als Indiase immigranten een ander ras dan 

hett Javaanse representeerden.4 Via de modern wetenschappelijke studie en conservering vann de 

monumentalee oudheid kon de koloniale staat zich aldus opwerpen als de opvolger, onderzoeker 

enn bewaker van een hoogstaande beschaving, en - aldus Bernard Cohn in een vergelijkbaar essay 

overr archeologisch onderzoek in Brits-India in de negentiende eeuw - ook als de moreel en 

intellectueell  superieure opsteller van de geschiedenis van de inheemse bevolking.5 

Valtt hiermee de oudheidkundige presentatie op de Parij se wereldtentoonstelling te begrijpen? 

Hoee zat dat dan precies? Waren er voor de Nederlandse organisatie geen andere opties om te 

pronken?? En kunnen we deze oudheidkundige presentatie eigenlijk niet ook op een andere 

manierr beschouwen, buiten Andersons kader van koloniale staatsvorming? Wat vertelt deze 

vertoningg bijvoorbeeld over Nederland, of over hoe de tentoonstellingsmakers Nederland graag 

wildenn zien? 
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1.. De paradoxen van het Nederlandse imperialisme rondom 1900 

"Indiëë is er, is er deftig, sierlijk, nobel, zonder schijn van kermisbombast en winstbejag, en helaas, 
Nederlandd is er niet!. Met droefenis in het hart zoekt men tevergeefs in de "Rue des nations" naar de 
schitterendee kleuren van Nederland's vlag — hier alleen schitterend door eenen onverklaarbare 
afwezigheid."6 6 

Inn oktober 1900 bezocht M.Greshoff, de onderdirecteur van het Koloniaal Museum te Haarlem, 

hett Nederlandse koloniale paviljoen op de wereldtentoonstelling te Parijs. Wat hem daar 

onaangenaamm trof was de opvallende afwezigheid van de jonge koningin Wilhelmina. Volgens 

Greshofff  had zij recht op een manshoog schilderij: "Zi j is ook landsvrouwe van Indië. 

Duizendenn zouden gekomen zijn, om aan dat bevallig koninklijk beeld eene hoffelijke hulde te 

brengen.. Vooral in dezen tijd, nu Nederland, en ook Zij , in Frankrijk gaarne één wordt gedacht 

mett het strijdend Transvaal en d'Oranjestaat."7 Deze kritiek is treffend voor het Nederlandse 

nationalee besef rondom 1900.8 Greshoff noemde hier precies de drie symbolen waarop de 

Nederlandsee trots in 1900 geprojecteerd was: de jonge koningin Wilhelmina, het verzet van de 

Boerenn in Zuid-Afrika tegen Engeland, en de Nederlandse koloniale glorie. In deze context was 

hett niet zo vreemd dat Greshoff in Parijs de grootheid van Nederland graag had zien uitgebeeld 

juistt door de band hiertussen, en dat sommige bezoekers Nederland zelf misten op de rue de 

nations? nations? 

Rondomm 1900 ondeenden veel Nederlanders eigenwaarde aan een vermeende heroïsche 

stamverwantschapp met de Boeren in Zuid-Afrika, die in de tweede Boerenoorlog (1899-1902) 

strijdd moesten voeren tegen Engeland. Niet voor niets plaatste een gids voor Nederlandse 

bezoekerss op de plattegrond van de Parijse tentoonstelling als wegwijzer niet alleen Nederlandse 

vlaggetjess bij de Nederlandse afdelingen, maar ook een zwaaiend boerenhoofdje bij het paleis van 

Transvaal.100 [Afbeelding 4.2] Oranjesentimenten waren in heel Nederland aangewakkerd tijdens 

dee inhuldiging van Wilhelmina in 1898. De inhuldigingsceremonie gaf bovendien luister aan de 

grotee plaats die het overzeese koloniale rijk rondom 1900 had ingenomen in de Nederlandse 

verbeelding.. Speciaal voor de plechtigheid waren enkele Indische prinsen naar Nederland 

overgekomen,, die met hun aanwezigheid bezegelden dat Nederlands-Indië een onderdeel 

vormdee van het Nederlandse koninkrijk.11 In dit nationalistische klimaat kreeg de Nederlandse 

vertegenwoordigingg op de Parijse wereldtentoonstelling haar vorm. 

Hett besluit om in 1900 juist koloniaal op te scheppen had deels te maken met het feit dat de 

Fransee tentoonstellingsorganisatie ervoor gekozen had de zeventien hoofdgroepen van de 

officiëlee classificatie te verdelen over even zoveel gebouwen. Deelnemende landen zouden daarin 

perr groep gezamenlijk moeten exposeren. Door deze gedwongen versnippering - de 

hoofdindelingg viel op haar beurt weer uiteen in 120 klassen - kon een klein land als Nederland 

moeilijkk opvallen.Voor de Nederlandse tentoonstellingsorganisatie moet vervolgens de keuze 
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tussenn de rue de nations en de koloniale heuvel niet moeilijk zijn geweest. In de hoogtijdagen van 

hett Europese imperialisme lag het voor de hand om het koloniale vermogen van Nederland te 

latenn zien. Rondom 1900 bevond de Nederlandse koloniale politiek zich daarbij in een 

expansieve,, 'afrondende' fase. En het bewustzijn groeide dat dit getoond mocht worden. In het 

nationalistischee klimaat van het fin de siècle bleek deze expansie voedingsbodem voor nationale 

trots.. Er was dus reden genoeg om op een wereldtentoonstelling koloniaal uit te pakken, alleen al 

tenn behoeve van het Nederlandse publiek. Maar waarom met een oude plechtige tempel? 

Ontbrakk het aan eigentijdse koloniale bronnen van tevredenheid waaruit de organisatie had 

kunnenn putten? 

KoloniaalKoloniaal nationalisme, expansie en neutraliteit 

Nationalee koloniale trots was in Nederland voor het eerst fel naar buiten getreden, naar 

aanleidingg van de verovering van Lombok in 1894.12 Het "verraad" van Lombok - toen in een 

nachtelijkee hinderlaag evenveel Nederlandse militairen de dood vonden als in alle voorgaande 

Atjehsee expedities — en de daaropvolgende strijd hadden in Nederland geleid tot uitbarstingen 

vann heroïsch nationalisme. De bereidheid was groot om zich voor het leger op te geven. Na de 

Nederlandsee overwinning vonden overal in Nederland jingoïstische volks festijnen plaats. In 

militairee kringen wakkerde het elan aan dat nodig was om ook in Atjeh een krachtdadiger strijd te 

voeren.133 De militaire zege op Lombok was daarom van grote betekenis, zowel voor de 

ontwikkelingg van een koloniale mentaliteit in Nederland, als voor de koers van de koloniale 

politiekk in Nederlands-Indië: zij herstelde de belangstelling voor en het geloof in de Nederlandse 

kolonialee onderneming, waarvan de geloofwaardigheid ernstig was aangetast door de nu al twintig 

jaarr voortslepende oorlog in Atjeh. Na Lombok zou de tot dusver gehandhaafde 

onthoudingspolitiekk worden ingeruild voor een expansieve actieve politiek op militair, 

economischh en bestuurlijk gebied. En niet alleen in de Tweede Kamer werd het koloniale beleid 

eenn onderwerp van belang. Hieromheen begon zich nu ook een publieke opinie te vormen. 

Naastt dit heroïsche koloniale nationalisme bleef in Nederland het bewustzijn bestaan dat 

Nederlandd op het terrein van internationale machtspolitiek heel weinig had in te brengen. Niet 

alleenn de positie maar ook het koloniale beleid van Nederland was daarom sterk afhankelijk van 

ontwikkelingenn in de buitenlandse politiek. De wedloop om koloniaal grondgebied woedde in de 

jarenn negentig onverminderd voort, met hoog oplaaiende rivaliteit. Naast oude koloniale 

grootmachtenn als Groot-Brittannië en Frankrijk begaven Europese nieuwkomers als Duitsland en 

Italië,, en verder de Verenigde Staten, Rusland en Japan zich in deze strijd. Deze werd bovendien 

niett meer alleen uitgevochten in Afrika. De heftige internationale concurrentie maakte het 

kolonialee bezit van Nederland in Azië extra onzeker, temeer omdat het Nederlandse gezag in 

grotee delen van dat gebied alleen maar formeel gold. Het verlies van de Spaanse koloniën in Azië 

enn Zuid-Amerika aan de Verenigde Staten gaf te denken. Anderzijds leek deze grote rivaliteit het 
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Nederlandsee *bezit' juist te garanderen, aangezien niemand elkaar die gebieden zou willen 

gunnen,, zolang Nederland zich maar zo bescheiden of neutraal mogelijk opstelde. Door 

grenscontractenn vast te leggen met Groot-Brittannië in Borneo en Nieuw-Guinea, en met 

Portugall  in Timor, wist de Nederlandse regering de uiterste grenzen van het koloniale rijk 

formeell  vast te leggen. Voor het behoud van haar positie in Nederlands-Indië bleef zij in deze 

periodee afhankelijk van de steun van Groot-Brittannië.14 

Binnenn dit kader van koloniaal nationalisme en expansie aan de ene kant en internationale 

rivaliteitt en zelf opgelegde neutraliteit aan de andere kant moest de organisatie van de 

Nederlandsee koloniale afdeling zich bewegen. Met dat als uitgangspunt moest zij voor haar 

ontwerpp idealiter putten uit de koloniale praktijk in Nederlands-Indië. Waarmee had zij kunnen 

opvallenn - want daar ging het toch om bij wereldtentoonstellingen - gezien de verschillende 

vormenn van de expansie in Nederlands-Indië, en de schijnbaar tegenstrijdige manier waarop die 

inn deze periode inhoud kreeg? 

MannenMannen van daden en het ethisch geweten 

Dee organisatie voor de Nederlandse koloniale afdeling te Parijs vond plaats terwijl in Atjeh de 

eerstee serieuze overwinningen werden behaald. Deze hadden extra betekenis tegen de 

achtergrondd van een lange oorlog die allang niet meer te winnen leek. Sinds 1873 voerde het 

Nederlands-Indischee leger vrijwel onafgebroken gewelddadig strijd in Atjeh; het verzet van de 

Atjeherss bleef onophoudelijk fel. Deze strijd drukte zwaar op de Nederlandse staatskas, slorpte 

manschappenn op ten koste van gezagsuitoefening elders, en bracht aan beide zijden veel 

verliezen.. Als een weinig effectief middel om het aantal benodigde manschappen en de kosten te 

dimmen,, bepaalde sinds 1883 het tamelijk passieve concentratiestelsel de Nederlandse militaire 

strategiee in Atjeh.15 Deze tactiek van isolering leverde weinig op. Continue aanvallen van Atjehse 

strijderss en chronische ziekten hielden de behoefte aan manschappen in stand. De oorlog in 

Atjehh was daarom niet alleen een gevoelig en zwaar bekritiseerd binnenlands probleem aan het 

worden16,, maar, tegen de achtergrond van de internationale concurrentie in Azië ook een zorg 

vann de buitenlandse politiek. De veroveringen van de belangrijkste verzetsgebieden in Atjeh in de 

laatstee jaren van 1890 vormden daarom een misschien wel belangrijker wapenfeit voor Nederland 

opp het gebied van de militaire expansie in Nederlands-Indië dan *Lombok\ 

Medee door de overwinningsroes van Lombok zouden zich in de loop van de jaren 1890 

stemmenn gaan verheffen om het concentratiestelsel los te laten, en ruimte te geven aan een 

krachtigerr en overrompelend aanvalsbeleid in Atjeh. Meest invloedrijk in dat verband waren de 

islamoloogg en sinds 1891 regeringsadviseur C. Snouck Hurgronje en de legerleider J.B. van 

Heutsz.. Zij onderstreepten het idee dat de Atjehse tegenstanders alleen bij vertoon van duidelijke 

wilskrachtt en "onwrikbare overmacht" voorgoed onder Nederlands gezag gebracht konden 

worden.. "Alleen hij, die toont de macht te bezitten om zijn wil te doen eerbiedigen, overal en 
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onderr alle omstandigheden, ook, waar noodig, door doeltreffend gebruikmaking van den sterken 

arm,, zal de man zijn die Atjeh tot volkomen onderwerping brengt, die het dappere en 

vrijheidslievendee Atjehsche volk den voet op de nek zet", aldus Van Heutsz in 1893 in zijn 

brochuree over de 'Onderwerping van Atjeh' .17 Het door hem gewenste krachtvertoon van 

Nederlandd was niet alleen gericht op de Atjehsche bevolking, maar ook op "de beschaafde 

wereld".. Om dit overwicht in Atjeh te bereiken adviseerde Van Heutsz snel en krachtig toe te 

slaan.. Daarnaast stelde hij dat grondige kennis nodig was van het gebied, de mukims (religieuze 

gemeentes)) en de hoofden der strijdende groepen. Mede onder invloed van Snouck Hurgronje, 

diee niet onbelangrijk was geweest voor het verloop van Van Heutsz' carrière, zou Van Heutsz 

laterr ook de gedachte uitdragen dat op de onderwerping een welvaartspolitiek ten behoeve van de 

inheemsee bevolking moest volgen.18 

Dee persoon Snouck Hurgronje is hier illustratief voor de groeiende erkenning in deze periode 

vann het belang van (wetenschappelijke) kennis van de inheemse leefwereld voor koloniale 

gezagsuitoefening.. Snouck baseerde zich voor zijn adviezen aan de regering op zijn gedegen 

kenniss van de voorschriften van de Islam, én op zijn eigen participerende onderzoek, verricht 

onderr de Atjehse bevolking van juli 1891 tot februari 1892. In zijn in mei 1892 ingediende Verslag 

omtrentomtrent de religeus-poliüeke toestanden in Atjeh legde hij voor het eerst de grote betekenis vast van de 

Islamm voor het taaie verzet van de Atjehse strijders. Deze zouden op grond van religieuze 

voorschriftenn verplicht zijn zich gewapend met een genadeloze haat tot het uiterste te verzetten 

tegenn hun ongelovige tegenstanders. Op grond van zijn ideeën over de onderlinge 

machtsverhoudingenn adviseerde Snouck de fanatieke geloofspartij der ulama's de gevoeligste klap 

uitt te delen, en de (door hem onderscheiden) adatpartij te steunen. Een tweede belangrijke pijler 

vann Snoucks regeringsadvies was een welvaartspolitiek ten behoeve van de Atjehse bevolking en 

respectt ten aanzien van de Atjehse hoofden en minderen.19 

Dee ideeën van Snouck en Van Heutsz zouden niet direct gehoor krijgen. Een tweede "verraad" 

wass nodig om over te gaan tot een radicaal nieuwe politiek in Atjeh. In maart 1896 viel de 

Atjehsee bendeleider Teukoe Oemar, eerder enige tijd actief als handlanger van Nederland, het 

Nederlands-Indischh leger aan met zijn door Nederland bewapende troepen. Dit 'Verraad van 

Teukoee Oemar" zorgde voor grote opschudding in de Nederlandse pers. Men zag het als een 

bewijss of teken van zwakte van Nederland, en stemmen gingen op om Atjeh maar geheel te 

ontruimen,, omdat Nederland het toch niet aankon. Na het daaropvolgende tegenoffensief en de 

verwoestendee "tuchtiging" van de Atjeh-vallei kreeg Van Heutsz uiteindelijk toch de kans waarop 

hijj  gehoopt had. Onder de nieuwe minister van Koloniën Cremer (1897) werd het 

concentratiestelsell  officieel losgelaten. Van Heutsz, in februari 1898 bevorderd tot militair en 

civiell  gouverneur van Atjeh, zou volgens de gezamenlijke plannen van hemzelf en Snouck een 

grotee expeditie leiden in Pedir, die eindigde in de overgave van de meeste verzetsleiders in deze 

streek.. Deze bonden zich aan het Nederlands gezag door ondertekening van de zogenaamde 
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kortee verklaring (door Van Heutsz opgesteld). De onder Van Heutsz behaalde overwinningen, 

waaronderr de dood van Teukoe Oemar, werden in Nederland met grote aandacht gevolgd. Dat 

dee oorlogsverrichtingen in Atjeh ook het hart van de jonge koningin Wilhelmina harder deden 

kloppen,, voedde niet alleen de carrière van Van Heutsz, maar ook het nationaal gemoed.20 

Dee betekenis van de eerste belangrijke overwinningen in Atjeh voor Nederland was ambivalent. 

Enerzijdss gaven Snouck en Van Heutsz met hun oproep tot vertoon van wilskracht en 

overmacht,, en met de militaire overwinningen in Atjeh een heroïsch elan aan de Nederlandse 

identiteit.. En daarvoor was in het nationalistische klimaat rondom 1900, waarin een koloniale 

oorlogg nog als een veld van eer gold, voldoende weerklank.21 Tegen deze achtergrond en gezien 

hett feit dat de roep om doorzettingsvermogen ook gericht was op het buitenland (Van Heutsz, 

Kuyper)) viel te verwachten dat de ontwerpers van de Nederlandse koloniale afdeling te Parijs, 

mett de zege van minister Cremer, op de Nederlandse koloniale afdeling plaats zouden inruimen 

voorr de Nederlandse militaire wilskracht, de hulde van koningin Wilhelmina aan de 

overwinnaars,, of een portret van sterke mannen als Van Heutsz. 

Anderzijdss bleef de Atjeh-oorlog in deze periode omstreden. In november 1898 hekelde het 

nieuwee SDAP- kamerlid en koloniaal ingenieur H.H. van Kol tijdens de begrotingsdebatten in de 

Tweedee Kamer de oorlog in Atjeh als een "kanker" die moest worden "uitgesneden". Afgezien 

vann de miljoenen die de oorlog tot dan toe gekost had, stelde Van Kol de wreedheden van het 

Nederlandss Indische leger in Atjeh aan de kaak, waarvan hij enkele voorbeelden opsomde uit het 

laatstee koloniaal verslag: "het in den asch leggen van kampongs", het "uitroeien van bosschen", 

hett gijzelen en "genieten" van dochters. Daarbij had Nederland gedurende de hele oorlog meer 

dann vijftigduizend dwangarbeiders de dood in gejaagd. Het waren wreedheden die volgens Van 

Koll  botsten met de "lois et coutumes de la guerre". Van Kol stond in deze kritiek niet alleen. 

Ookk Van Heutsz en Snouck keerden zich in deze periode expliciet tegen het zinloze verwoesten 

enn uitbranden van kampongs. De discussie hierover zou na 1900 feller oplaaien in de Tweede 

Kamerr toen gegevens openbaar werden over de verrichtingen van het leger tijdens expedities in 

dee Gajolanden.22 

Daarnaastt stoorde Van Kol zich aan het feit dat het merendeel van de Indische opbrengsten 

verlorenn ging aan de oorlog, opbrengsten die in zijn ogen besteed hadden moeten worden aan 

dringendee hervormingen ten behoeve van de "vredelievende" bevolking van Java en de 

buitengewesten.. Tegenover Kuypers argument dat Nederland nu voor de wereld wilskracht 

moestt tonen, en door zou zetten tot het zijn doel had bereikt, of het idee van de noodzaak van 

"pacificatie""  (rust en orde) voor economische ontwikkeling waarop minister van Koloniën 

Cremerr wees, stelde Van Kol dat Nederland zijn prestige elders moest zoeken: "onze kracht, ons 

prestigeprestige moeten wij zoeken in ons zedelijk overwicht, in een rechtvaardig en verstandig besturen 

derr ons toevertrouwde landen en volken, niet in granaten en rep e teergeweren."23 Hiermee 

verwoorddee Van Kol een belangrijk motiefin het ethische gedachtegoed dat in deze periode 
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opkwam,, en dat het koloniale beleid van het eerste decennium van de twintigste eeuw zou 

bepalenn in de zogenaamde ethische politiek. 

Inn hoofdstuk 5 komt de grillige inhoud van het ethische denken uitvoeriger dan hier aan de 

orde.244 Deze Nederlandse variant van de White man's burden en de Mission civilisatrice zou pas als 

officiëlee ethische politiek worden aangekondigd in de troonrede van 1901, waarin gewag werd 

gemaaktt van de zedelijke roeping die Nederland had in de koloniën. Het daaraan verbonden 

paternalistischee verantwoordelijkheidsgevoel voor de inheemse bevolking, al dan niet uit 

schuldgevoell  geboren, was echter al eerder zichtbaar in Nederland en Nederlands-Indië. Alle 

genoemdee personen verwoordden ethische ideeën. Ze combineerden de wens tot onderwerping 

mett de roep om zorg, economische ontwikkeling van het gebied en onderwijs ter plaatse.25 Het 

ideee van een nobele welvaartspolitiek was ook al te vinden bij Snouck en Van Heutsz. Gedurende 

dee overwinningsroes bood zich dus een alternatieve legitimatie aan voor koloniale overheersing, 

diee aantrekkelijker leek om te worden uitgebeeld op een wereldtentoonstelling. 

EconomischeEconomische en bestuurlijke expansie 

Dee verwoorde ethische ideeën sloten niet alleen aan bij militaire onderwerping, maar ook bij de 

economischee en bestuurlijke expansie die in deze jaren plaats vond. Terwijl het tij ten aanzien van 

dee koloniale onderneming keerde onder invloed van de behaalde militaire zeges bloeide ook de 

economiee op. In de jaren negentig kwam een einde aan de malaise die met de suikercrisis van 

18844 was begonnen. In Nederlands-Indië leidde dit tot grotere economische activiteit en 

uitbreidingg van het westerse bedrijfsleven, nu ook buiten Java. Het aantal cultuurondernemingen 

steeg,, net als het volume en de waarde van de export van Nederlands-Indië.26 Hoewel oude 

productenn zoals suiker, koffie en tabak (met uitzondering die van Deli) nog lange tijd lage prijzen 

zoudenn behouden, bleken grote winsten te behalen in de nieuwe producten olie, rubber (vooral 

opp Sumatra) en tin (Banka). Ook de regering ging actiever investeren in irrigatiewerken en 

infrastructurelee projecten. Berucht werd in dit verband het veel te optimistisch begrote, 

halverwegee gestaakte irrigatieproject van de Solovallei (midden Java). Op Banka werd het delven 

vann tin een staatsaangelegenheid. In de mijnonderneming elders mengde de regeringg zich in de 

uitgiftee van concessies, zoals bij de goudderving in Midden en Noord-Celebes. Een nieuwe 

mijnwet,, in 1899 aangenomen maar pas veel later in werking gesteld, moest bovendien 

garanderenn dat de staat structureel een groter aandeel zou krijgen in particuliere mijnactiviteiten. 

Dee Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), inl888 opgericht om de lijndiensten tussen 

Nederlandd en Nederlands-Indië en de verschillende havens in de Archipel te verzorgen, 

representeerdee deze verstrengeling van staatkundige en particuliere economische belangen. Deze 

maatschappijj  droeg letterlijk bij aan het proces van koloniale staatsvorming, door het vervoer van 

manschappenn en geschut (naar Atjeh en Lombok) maar ook door de vestiging van een netwerk 

vann kantoren in de gehele archipel.27 
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Niett alleen economisch maar ook bestuurlijk breidde Nederland zijn invloedssfeer uit. Het 

aantall  bestuursambtenaren groeide. In gebieden waar de regering voorheen door contracten met 

inheemsee vorsten de handel en Nederlandse grenzen veilig stelde, trachtte zij deze vorsten nu 

onderr direct gezag te brengen, met 'de korte verklaring' en zo nodig geweld. De economische 

oplevingg en bestuursuitbreiding hadden tot gevolg dat vanaf de jaren 1890 een groter aantal 

Europeanenn zijn geluk ging beproeven in Nederlands-Indië. Door deze aanwas groeide in 

Nederlands-Indiëë de behoefte aan een eigen stem in de besluitvorming over het koloniale beleid 

enn de besteding van de Indische inkomsten, zowel bij particulieren als bij de groep technische en 

ambtelijkee vertegenwoordigers van het Binnenlands Bestuur.28 Inl898 werd een wet aangenomen 

voorr de gewestelijke decentralisatie van het bestuur, die echter pas in 1904 in werking werd 

gesteld.. De administratieve expansie en de overgang van indirect naar direct bestuur, kreeg pas 

echtt haar beslag na 1900. Omdat in de koloniale onderneming meer taken en 

verantwoordelijkhedenn kwamen te liggen ten opzichte van een groter gebied, meerdere 

bevolkingsgroepenn en een sterker wordende koloniale gemeenschap werd koloniaal bestuur 

ingewikkelderr en daarmee de verbeelding ervan. 

HetHet probleem van beschaving: verandering of behoud? 

Al ss de Nederlandse tentoonstellingsorganisatie in Parijs koloniaal wilde opvallen dan had zij, 

gezienn de hierboven omschreven omstandigheden, drie opties. Expansie als zodanig en daarmee 

Nederlandss overwicht in de kolonie kon in beeld worden gebracht via de militaire zeges in 

Lombokk en Atjeh, of de personen die aan die successen verbonden waren. De rijkdom van het 

gebiedd kon getoond worden overtuigender dan in 1889 door te wijzen op de groei van het 

Indischee bedrijfsleven en de export. Ten slotte konden bewijzen van goed bestuur getoond 

worden,, zo niet door gedane zaken, dan wel door de ethische belofte ervan, aan de hand van 

(plannenn voor) irrigatiewerken, verbetering van de infrastructuur, kredietverlening, 

ziekenverzorging,, onderwijs of uiteraard een combinatie hiervan. De hoofdattractie van de 

Nederlandsee koloniale afdeling werd echter een Javaanse tempel van meer dan tien eeuwen oud. 

Hoee valt dat besluit te begrijpen? 

Mett de expansie werden de vraagstukken van koloniaal bestuur, zoals in 1883 op het koloniaal 

congress besproken, directer en zichtbaar in meerdere gebieden. Zo was daar het zogenaamde 

probleemm van beschaving: welke houding moest Nederland bij de gezagsuitoefening en de 

economischee ontwikkeling van de kolonie aannemen ten aanzien van de bestaande culturele en 

maatschappelijkee instellingen van de bevolking? Dit probleem was in feite tweeledig: naarmate de 

Nederlandsee aanwezigheid zich uitbreidde, kwam ook meer van de inheemse (leef-)wereld in 

zicht.. Bij een aantal vertegenwoordigers van de koloniale elite zou bovendien het besef groeien 

datt gezagsuitoefening verantwoordelijkheden met zich mee bracht ten aanzien van de inheemse 

bevolking.. Nu gold het brengen van de superieur geachte eigen beschaving en welvaart op 
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zichzelff  al langer als een legitieme rechtvaardiging van koloniale overheersing, het was echter niet 

eenn officieel beleid. In de jaren 1890 werd voor het eerst de vraag serieus opgeworpen hoe, en 

voorall  ook met wiens middelen, een dergelijk ontwikkelingsbeleid vorm zou moeten krijgen. Ten 

tweedee werd de verhouding ten aanzien van de inheemse vorsten problematisch, doordat 

voorheenn indirect bestuurde gebieden nu onder direct bestuur kwamen.Snouck had al op het 

belangg daarvan gewezen in zijn regeringsadvies over Atjeh, waar hij ter wille van de 

gezagsuitoefeningg in Atjeh aanstuurde op respect voor de plaatselijke leiders. Hij zou daarnaast 

pleitenn voor onderwijs in westerse zin aan deze gtoep, opdat zij ook daadwerkelijk ingeschakeld 

zouu kunnen worden bij de uitvoering van het koloniaal gezag.29 

Zowell  het opkomende ethische streven naar ontwikkeling, als het formuleren van een houding 

tenn aanzien van de inheemse leiders zijn aspecten van 'het probleem van beschaving' in het 

kolonialee beleid. Daarin liet zich de spanning zien tussen behoudzucht (respect) of verandering 

(ontwikkeling,, onderwijs). Kunnen we het beeld van de inheemse cultuur van Nederlands-Indië, 

zoalss op de wereldtentoonstelling van 1900 uitgelicht, wellicht in dit kader begrijpen? Was deze 

vertoningg soms ook een getuigenis van respect voor de cultuuruitingen van de inheemse 

bevolkingg - Candi Sari als reproductie van en eerbetoon aan de oude Hindoe-Javaanse 

beschavingg én als voorbeeld van een toekomstig beschavingsdoel? Daar valt iets voor te zeggen. 

Hiermeee zou de Nederlandse tentoonstellingsorganisatie immers tegelijkertijd inhaken op het 

kolonialee debat dat in deze jaren in Frankrijk opleefde. 

2.. Het Franse koloniale debat: verandering én behoud, assimilatie of associatie 

Inn de inleiding is het koloniale debat besproken over assimilatie versus associatie dat in Frankrijk 

opleefdee in de jaren 1890. Hierin vormde de verhouding van het koloniaal bestuur tot de 

inheemsee bevolkingsgroepen een kernprobleem. Belangrijke podia hiervoor waren het Congres 

internationalinternational colonial zn het Congres international de sociologe coloniale in juli en augustus 1900, twee van 

dee 126 congressen ter gelegenheid van deze wereldtentoonstelling. Hier werd de groeiende 

aanvaardingg zichtbaar van de associatiegedachte in Frankrijk: het idee dat de koloniale 

ondernemingg het meest gebaat was bij de instemming en medewerking van de inheemse 

bevolkingg van de koloniën. Zoveel mogelijk respect voor en handhaving van de inheemse 

rechtsinstellingenn (associatie) was in dat perspectief een pragmatisch en snel middel voor het 

verkrijgenn van goodwill én handhaving van de gewenste rust en orde. De twee Parijse koloniale 

congressenn kregen gestalte in het voetspoor van de Franse expansie in Azië en Afrika in de jaren 

1890.. Belangrijkste ontwikkeling in Azië (in dit opzicht) was de vorming van het protectoraat 

Indo-Chinaa (uit de gebieden Cochin-China, Cambodja, Annam, Tonkin, Laos en Kouang-

Tchéou-Ouan);; in Afrika was Madagascar onder gezag geplaatst van het Franse militair-burgerlijk 
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gezagg van Gallieni en Lyautey, na een gewelddadige en verwoestende expeditie tegen de Hovas in 

1894. . 

Nett als het koloniaal congres in Amsterdam hadden deze twee quasi-internationale 

bijeenkomstenn (de meerderheid der congressanten was Frans) op zichzelf een vrijblijvend 

karakterr aangezien geen officiële politieke beslissingen werden genomen. Ze zijn desalniettemin 

interessant.. Ten eerste om het feit dat ze plaats konden vinden in tijden van zulke hoog 

oplopendee internationale spanningen.30 En ten tweede omdat ze licht werpen op de dominante 

kolonialee ideologieën. De vraag is nu in hoeverre Nederland hierop inhaakte in zijn koloniale 

vertegenwoordigingg op de wereldtentoonstelling. 

Circaa zestig Franse heren kwamen hier bijeen, vertegenwoordigers van de groep 

wetenschappers,, zakenlieden, kamerleden, en gedeputeerden van de koloniën, die al zijn 

aangeduidd als de zogenaamde Parti coloniale}'1 Een belangrijk figuur was Joseph Chailley-Bert, 

oprichterr en secretaris-generaal van één van de eerste Franse koloniale belangenorganisaties de 

UnionUnion colonial'Franfaise. Deze docent aan de École Ubres des Sciences Politiques en invloedrijk publicist 

inn tijdschriften als Économiste Francais, de Revue des Deux Mondes en zijn eigen Quinqaine Coloniale, 

wass ervan overtuigd dat de nieuwere koloniale mogendheden, waaronder Frankrijk, op het gebied 

vann koloniaal bestuur veel konden leren van de ouderen, zoals Nederland en Groot-Brittannië. 

Chailley-Bertt was ook de initiatiefnemer van de oprichting van het Institut Colonial International'in 

1894,, dat tot doel had de vergelijkende studie van koloniale besturen en rechtssystemen mogelijk 

tee maken.32In 1897 had hij op kosten van de Franse regering een studiereis naar Java gemaakt, en 

inn het jaar van de wereldtentoonstelling verscheen zijn half kritische, maar bewonderende analyse 

vann het Nederlandse koloniale bestuurssysteem Java et ses habitants}1 

Dee belangstelling van Franse koloniale deskundigen als Chailley-Bert voor het Nederlandse 

kolonialee model, verklaart misschien wel het eerbetoon aan de Nederlandse deelnemers aan de 

tweee congressen, waar relatief weinig buitenlanders aanwezig waren. Nederland was van die zijde 

hett sterkst vertegenwoordigd, in de personen van Van Kol, kolonel Van Wijck en oud-kolonel 

GE.I .V.. van Zuylen. Cremer, inmiddels minister van Koloniën, werd benoemd tot président 

d'honneurvznd'honneurvzn het Congres international de sociologie coloniale; het tweede kamerlid Van Limburg Stirum 

tott vice-président d'honneur?* 

Dee congres organisatoren hadden een kunstmatig onderscheid gemaakt tussen het centrale 

themaa op het eerste en het tweede congres: de problematiek van de economische ontwikkeling 

(off  de mise en valeur) van de koloniën, respectievelijk de verhouding van het koloniaal bestuur tot 

dee culturele en maatschappelijke instellingen van de inheemse bevolkingsgroepen in de koloniën. 

Datt die scheiding eigenlijk niet te maken viel bleek wel op het eerste congres. Chailley-Bert liep 

daarr vooruit op het tweede met de vraag welke wetgeving (in het kader van landbeheer) moest 

wordenn toegepast op de westerse bevolking enerzijds en de inheemse bevolking anderzijds, 

alsookk wie die wetgeving zou moeten bepalen. En had het zin om in de koloniën een andere 
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wetgevingg te voeren dan in het moederland? Hij vergeleek het oude Franse koloniale beleid om 

hett Franse recht toe te passen op de inheemse bevolking (assimilatie)35 met de Nederlandse en 

Britsee systemen om aan de hindoeïstische en islamitische bevolkingsgroepen hun eigen wetgeving 

tee laten (associatie). Hij had een voorkeur voor de laatstgenoemde praktijk. Hij stelde voor de 

wetgevingg ter plaatse te formuleren, echter wel nadat een daartoe gerechtigde instantie met een 

controlerendee functie gevormd was.36 Het feit dat het congres zijn voorstel in enigszins 

aangepastee vorm met meerderheid van stemmen aannam paste in de gedachtelijn van associatie 

(respect,, behoud) die op het congres international de sociologie colonials grotendeels gevolgd werd. 

Hett congres international colonial stond ontegenzeglijk in het licht van verandering in en van de 

wereldd van de gekoloniseerde gebieden. Het vraagstuk van economische ontwikkeling werd hier 

opgesplitstt in de secties arbeid, landbeheer en communicatiewegen. Onder de sectie arbeid vielen 

vraagstukkenn als emigratie naar de koloniën (hoe die te bevorderen), dwangarbeid (in hoeverre 

wass die nog toelaatbaar), welke 'exotische' bevolkingsgroepen het meest geschikt waren voor 

emigratiee naar gebieden waar weinig arbeidskrachten beschikbaar waren, of het gebruik van 

opiumm en alcohol verboden moest worden, of en hoe Europeanen in staat waren in een tropisch 

klimaatt werk te verrichten. In het kader van landbeheer' besprak het congres behalve de 

genoemdee wetgeving ook kwesties als de toelaatbaarheid en regeling van grote concessies en het 

gewenstee systeem van koloniale financiering (moest deze plaats vinden vanuit het moederland, 

dann wel de koloniën, moest er sprake zijn van één centrale bank of meerdere regionale banken). 

Inn het kader van de sectie 'communicatiemiddelen*  waren er bijdragen over de laad- en 

loscapaciteitenn langs de westkust van Afrika, de Paketvaart, de telegrafie, de spoorwegen in 

Kongo.. Van Zuylen kreeg hier algemene bijval met zijn verzoek om internationale steun aan de 

voltooiingg van het Panamakanaal. In het allegaar van bijdragen was de hoofdzaak steeds welke 

voorwaardenn geschapen moesten worden om de economische activiteiten in de koloniën te 

stimuleren.. Sprekers deden daarbij telkens een beroep op de gouvernements. 

Hett beleid ten aanzien van de inheemse culturele en maatschappelijke wereld, centraal vraagstuk 

opp het Congres international de sociologie, was ook weer verdeeld over drie secties: de politieke en 

rechtstoestanden,, de materiële toestand en de morele toestand van de inheemse 

bevolkingsgroepen.. Onder de laatstgenoemde sectie viel het vraagstuk van onderwijs. De 

hoofdtoonn van dit congres was onontkoombaar paternalistisch - de inheemse bevolking was niet 

vertegenwoordigd.. Het overheersend evolutionaire perspectief paste daarbij. Van Kol opende dit 

congress met het vraagstuk in welke mate en onder welke omstandigheden de inheemse 

bestuurlijkee instellingen gehandhaafd konden worden. Hij pleitte weliswaar voor "hervorming 

eenerr gebrekkige maatschappelijke organisatie", maar dit "door een langzaam en geduldig werk 

vann opvoeding en beschaving" dat rekening hield met het feit dat het vermogen van de hersenen 

omm zich dingen eigen te maken afhankelijk was van verschillende factoren: de omgeving, de 

erfelijkheidd en - Van Kol was nu eenmaal socialist - de beschikbare productiemiddelen. Het werk 
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vann beschaving vereiste daarom veel inzicht in de leefwereld van de inheemse 

bevolkingsgroepen.. Bevordering van hun welzijn moest naast onderwijs en een rechtvaardig 

beleidd met respect voor de bestaande inheemse instellingen en omstandigheden de leidraad zijn. 

"Laatt ons dus altijd en overal beginnen met de inlandsche bestuurslichamen te handhaven, in 

afwachtingg tot een hogere graad van beschaving ze verbetert, loutert, volkomener maakt, dankzij 

onzee raadgevingen, ons toezicht en onze brandende dorst om recht te brengen aan de zwakkeren 

enn verdrukten. [...] Als voogden moeten wij het kind bestudeeren, en onderscheid maken 

tusschenn de periode van kindsheid, jongelingschap of volwassenheid. [...] Wat hij nu is, zijn wij 

eeuwenn geleden geweest; wat wij zijn zal hij eenmaal worden; want zelfs de meest achterlijke 

rassenn zijn vatbaar gebleken voor de beschaving. De geschiedenis levert er ons de bewijzen 

van."37 7 

Mett zijn betoog voor associatie gaf Van Kol in feite de leidraad weer van het congres international 

dede sociohgie colonial Wat hier duidelijk werd was de groeiende aanvaarding van de 

associatiegedachtee bij departi colonial'm. Frankrijk. Illustratief voor het associatiestandpunt was 

bijvoorbeeldd de unaniem aangenomen "voeux" om de studie van de inheemse rechtsinstellingen 

doorr "competente" personen zoveel mogelijk te bevorderen. De argumenten voor associatie 

warenn overigens niet éénsluidend.38Zo werden bij het onderwijsvraagstuk de psychologisch-

racistischee argumenten van LeBon tegen assimilatie herhaald: De Saussure betwijfelde of de 

"onbeschaafde""  of "minder beschaafde" bevolkingsgroepen of rassen überhaupt wel ontvankelijk 

warenn voor de morele beginselen van de westerse beschaving. Van Kol had een ander idee: hij 

achttee verbetering van de arbeidsomstandigheden een eerste voorwaarde voor morele 

ontwikkeling.. Uiteindelijk kon de meerderheid zich vinden in de gedachte dat onderwijs zich 

moestt richten naar de omstandigheden en behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen, en 

niett per se naar de moderne inzichten van de overheerser; de koloniale overheid diende zich 

hierbijj  te beperken tot een stimulerende rol. De werkeEjke verzorging van het onderwijs kon 

beterr aan "individuen" (en/of de missie of zending) worden toevertrouwd. 

Voorr Nederland maakte deze internationale congressen opnieuw duidelijk waarin Nederland 

zichh ten opzichte van de grote mogendheden als kolonisator zou moeten onderscheiden. Van 

Koll  begreep dat ook. Hij ontpopte zich op beide congressen als een soort missionaris van een 

(geïdealiseerd)) Nederlands koloniaal model, waarbij hij als contrast het Franse koloniale systeem 

bekritiseerde.. "Le tort de ce pays est d'avoir voulu faire des Francais avec des peuples qui étaient 

destiness a une autre civilisation, qui avaient des moeurs des coutumes et une evolution sociale 

différentes",, zo stelde hij op het eerste van de twee congressen.39 Hij kreeg ook bijval in 

Nederlandd en Nederlands-Indië. Zijn pleidooi voor associatie werd met veel instemming verkort 

gepubliceerdd in de Indische G/ir van 1900.40 
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Inn hoeverre haakten de ontwerpers van de Nederlandse koloniale afdeling nu in op bovenstaand 

debat?? En in hoeverre nam de Franse tentoonstellingsorganisatie zelf een duidelijk standpunt in 

opp het Trocade'ró? Het wordt tijd om de tentoonstelling te gaan bekijken. 

3.. De exposition universelU van 1900: balans van de eeuw 

Dee wereldtentoonstelling van 1900 werd niet voor niets de exhibition du siècle genoemd. Van alle 

wereldtentoonstellingenn gehouden voor de Tweede Wereldoorlog zou deze de kroon spannen, in 

omvang,, schijn van alomvattendheid en vooral ook door haar massale publiek. Gedurende de 

openstellingg (van 15 april tot 12 november 1900) bezochten ruim 50 miljoen mensen deze 

tentoonstelling.. Een bezoekersaantal waarbij dat van Amsterdam in 1883 (ruim 1,3 miljoen) in 

hett niet valt en dat voor de Tweede Wereldoorlog alleen maar geëvenaard is op New York's 

WorldsWorlds Fair'm. 1937, die echter wel twee jaar duurde.41 Terwijl de eerste wereldtentoonstellingen 

zichh nog grofweg beperkten tot 'Grondstoffen', *Machines', *Nij verheid' en *Fijne Kunst', werd 

dee wereld in 1900 onderverdeeld in maar liefst 18 hoofdgroepen met 121 sub-klassen, die nu 

bovendienn een eigen behuizing kregen in afzonderlijke paleizen. Dat jaar kwamen 127 

wetenschappelijkee congressen samen in Parijs, wat de serieuze pretenties van deze tentoonstelling 

onderstreepte.42 2 

Hett hoofdthema van deze exhibition du siècle was op zichzelf niet nieuw: zij zou de voortbreng-

selenn van de eeuw van de vooruitgang overwegen, om te anticiperen op de veelbelovende eeuw 

vann de toekomst. In de woorden van Jan Romein hield zij het Europese publiek "de wereld der 

zekerheid""  voor die het najoeg. In zijn integrale visie op het tijdperk rondom 1900 verwees 

Romeinn naar de liberaal-burgerlijke samenleving, die niet alleen op het hoogtepunt van haar 

kunnenn stond, maar gezien de interne en externe politieke en sociale spanningen juist in deze 

periodee bedreigd werd.43 In Frankrijk was die ambivalentie diep voelbaar, op politiek, sociaal en 

cultureell  niveau. De wereldtentoonstelling van 1900 was dan ook net als die van 1889 in eerste 

instantiee een poging van de Franse regering om het geschonden zelfvertrouwen (door de 

nederlaagg tegen Duitsland), de eenheid van het Franse volk, en de steun voor de Derde 

Republiekk te herstellen.44 

Dee situatie waarin de Franse samenleving in de jaren 1890 verkeerde gaf weinig aanleiding tot 

zelfverzekerdheid.. Nog afgezien van de binnenlandse politieke, economische en culturele span-

ningen,, was Frankrijk op internationaal vlak in een diplomatiek isolement gedreven. In 1893 

vondd het weliswaar een belangrijke nieuwe bondgenoot in Rusland, maar enkele jaren later zou 

Frankrijkk opnieuw een internationale nederlaag ervaren in de imperialistische wedloop om Afrika, 

inn de Fashoda-crisis (1898). Hierdoor verloor Frankrijk zijn invloedssfeer in Soedan aan 

Engeland,, in ruil voor het eiland Madagascar. Deze episode maakte in Frankrijk heftige 

nationalistischee sentimenten los. Binnenlands bleven de politieke tegenstellingen voortbestaan 
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doorr het feit dat de Derde Republiek nog steeds een conservatief regime had dat niet de belangen 

vann de groeiende arbeidersbeweging vertegenwoordigde en verdeeld bleef over de noodzaak van 

socialee hervormingen. Franse arbeiders organiseerden zich in toenemende mate in politieke 

partijenn en vakbonden, wat gepaard ging met stakingen en acties. Hierbij stond het Franse regime 

onderr continue dreiging van coups, revoltes en aanslagen van extreem- rechtse en -linkse zijde. In 

junii  1894 culmineerde dit in de dood van president Sadi Carnot, die in een anarchistische aanslag 

stierff  ten gevolge van een messteek.45 

Tegenn deze achtergrond vormde de Dreyfus-affaire de grootste bedreiging voor het welslagen 

vann de Parij se wereldtentoonstelling.Gevoed door de dieper liggende sociale en economische 

tegenstellingenn en heersende anti-Duitse en antisemitische sentimenten, zorgde deze affaire voor 

eenn sterk gepolariseerd klimaat in Frankrijk.46 In het buitenland ontlokte de Dreyfus-affaire felle 

protesten,, en daarmee kritiek op de reeds geplande nationale deelnamen aan de 

wereldtentoonstelling.. Zo ook in Nederland.47 

DeDe wording van de tentoonstelling van de eeuw 

Nogg geen drie jaar na de laatste Parijse wereldtentoonstelling maakte de Franse Republiek haar 

plannenn voor de volgende bekend. Voor een deel was deze voortvarendheid ingegeven door het 

geruchtt dat een groep particulieren in Duitsland eveneens zinspeelde op een 'eeuwwende'-

wereldtentoo ons telling - de eerste van het Duitse keizerrijk - in de nieuwe hoofdstad Berlijn. In 

septemberr 1893 werd Alfred Picard benoemd tot Commissaire-general'van de tentoonstelling. Deze 

alss civiel ingenieur opgeleide hoogste ambtenaar op het ministerie van Handel had voor de 

wereldtentoonstellingg van 1889 het officiële verslag geschreven. Voor die vanl900 ontwierp hij 

dee indeling van zeventien hoofdgroepen, onderverdeeld in 120 klassen, waaraan in 1898 nog één 

hoofdgroepp (en één klasse) werd toegevoegd (veelzeggend genoeg de T,and- en zeemacht*). Naar 

hett voorbeeld van de vorige tentoonstelling stonden 'opvoeding en onderwijs' bovenaan, als 

belangrijkstee motoren van vooruitgang en beschaving. De indeling was verder grotendeels 

gekleurdd door particuliere economische belangen en door de politieke agenda van het Franse 

regime,, die de zegeningen van haar eigen departementale beleidsterreinen hoopte over te 

brengen.. Di t gold in ieder geval ook voor groep XVI I TColonisatie', die een gunstig gelegen 

terreinn kreeg toebedeeld op de heuvel van het Trocadéro.48 Picard bepaalde verder dat de deelne-

merss niet, zoals inmiddels gebruikelijk was geworden, per land zouden exposeren, maar 

gezamenlijkk per groep in de verschillende gebouwen. 

HetHet vermaak en de les over vooruitgang 

Omm een record aantal bezoekers aan te kunnen trekken, kreeg de exposition du siècle dezelfde 

locatiee als die van 1889, midden in de stad. Het terrein liep van het Trocadéro aan de 

rechteroeverr van de Seine over de pont d'Iena naar het Champs de Mars en dan langs de 
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linkeroeverr van het water naar de Esplanade des Invalides. Daaraan werd het nog oudere 

tentoonstellingsterreinn (van de nationale industriële exposities) op de Champs Elysees 

toegevoegd.. Dit leverde in totaal een oppervlakte van 108 hectare op. In een terrein annex in 

Vincenness - gelegen tegen de arbeiderswijken in het oosten van de stad - zou parallel aan de 

expositionexposition de tweede editie van de Olympische Spelen worden gehouden. Door de aanleg van de 

eerstee metrolijn langs de rechteroever van de Seine werden deze twee tentoonstellingsterreinen -

enn dus het stadscentrum aan de arbeiderswijken - met elkaar verbonden. Op de rive gauche werd de 

spoorlijnn verdubbeld die de ringspoorbaan verbond met het station Champs de Mars. Van daaruit 

werdd - eveneens ondergronds - een spoorlijn doorgetrokken van het nieuwe Gare d'Orsay, via 

hett Gare d'Esplanade des Invalides naar het 'Gare de Lyon'.49 

Omm te voorkomen dat bezoekers in de tentoonstelling van 1900 teveel van die van 1889 zouden 

herkennen,, werd een aantal bestaande gebouwen afgebroken en naarstig gezocht naar nieuwe 

overtreffendee hoogtepunten. De meest waanzinnige en futuristische voorstellen werden 

ingediend,, die op de winstverwachtingen en toekomstdromen van de individuele makers duidden 

(enn waarvan sommige nu erg herkenbaar zijn). Ze haalden ook de Nederlandse pers.50 De 

commissioncommission superieure koos aanvankelijk voor plannen die nog enige educatieve waarde leken te 

hebben,, bijvoorbeeld omdat ze elektrisch licht en nieuwe mediatechnieken toepasten 

(filmprojecties,, geluidsplaten), of omdat 2e het publiek vertrouwd maakten met nieuwe 

wetenschappelijkee inzichten (couveuses, röntgenstralen). Daarnaast toonde de commissie met 

haarr selectie veel belangstelling voor etnografische en historische tableaux vivants. Mede door dit 

soortt levendige vertoningen zou het vermaak - al dan niet gewenst - in 1900 uiteindelijk 

overheersen.511 Dit vertier vormde zeker op het eerste gezicht een groot contrast met de plechtige, 

oudheidkundigee pretenties van de Nederlandse vertegenwoordiging op de koloniale heuvel. 

Evenzeerr in spanning stond zij met de boodschap van hypermoderniteit die de 

wereldtentoonstellingg uitdroeg. 

Dee modernste, alles beschijnende attractie, misschien wel dé clou van de wereldtentoonstelling, 

werdd 'Electriciteit'. Dit was weliswaar geen nieuwe uitvinding, maar nooit eerder was hier op een 

tentoonstellingg met zoveel overdaad en kleuren gebruik van gemaakt. De krachtcentrale van de 

tentoonstellingg kreeg een plaats in het zogenaamde Palais d'Electricité, waar door stoom 

aangedrevenn reuzendynamo's, via een meterslang netwerk van elektriciteitskabels 's avonds de 

tentoonstellingg in lichterlaaie zetten. De facade van het paleis zelf was dan verlicht door 5000 hel 

gekleurdee lichtjes en 8 monumentale koplampen van gekleurd glas. Vanaf de top van het paleis 

spuwdee de Fee der Electriciteit veelkleurige lichtvlammen de lucht in. Op de Place de la 

Concordee lichtten in de schemering de twee ijle vuurtorens van de monumentale entree op, 

terwijll  de koepel zelf begon te glimmen onder een kleed van gloeiende lampjes van afwisselend 

rood,, groen, blauw en geel glas. Ook de geëlektrificeerde Rue de Nations en de Rue de Paris op 

dee Seine-oevers oogden als betoverd. Op de meeste bezoekers moet de tentoonstelling vooral 
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gedurendee de avonden een onvergetelijke indruk hebben gemaakt, en al helemaal tijdens de 'fêtes 

dede «////'met hun vuurwerk en parades van verlichte vaartuigen in de Seine. 

Tochh werd TElectriciteit' niet alleen als behagend middel, maar ook als leerrijk symbool van de 

vooruitgangg der wetenschap en als belofte van een nieuwe toekomst één van de belangrijkste 

troefkaartenn van de tentoonstelling. De monumentale domvormige hoofdentree op de Place de la 

Concordee verbeeldde veel van de hoofdles van deze tentoonstelling - namelijk de belofte van 

vooruitgangg door de wetenschap, met elektriciteit als nieuwste krachtbron - , maar ook veel van 

watt zij in veler ogen bovenal was: een bron van zinnelijk vermaak.[Afbeelding 4.3] Bovenop de 

koepell  lonkte een welgevormd beeld van de Parijse maagd, voor deze gelegenheid gestoken in 

eenn bevallige rode jurk, naar de lange rij wachtende bezoekers. Voor veel critici was deze creatie 

(vann de architect René Binet, bedoeld als een voorbeeld van moderne art-nouveau architectuur) 

overigenss het toppunt van wansmaak. In de volksmond gold deze Parijse maagd, bijgenaamd "La 

Salamandra",, als een triomf van de Parijse prostitutie. Ongetwijfeld deed die goede zaken in 

1900.522 Hieronder verbeeldden twee polychrome beelden in de nissen aan weerszijden van het 

voorportaall  de Elektriciteit: aan de linkerzijde als licht, aan de rechterzijde als beweegkracht. De 

Amerikaansee historicus/cultuurcriticus Henry Adams verweefde de Electriciteit met het beeld 

vann de Parijse maagd tot een nieuw geloof, waarin zij fungeerden als symbolen van oneindigheid: 

Electriciteitt als bron van alle kracht, de Vrouw als vruchtbaarheid en bron van reproductie "the 

greatestt and most mysterious of all energies".53 Adams had zijn zinnebeeld uit kunnen breiden 

doorr de koloniale heuvel aan de overzijde erin op te nemen. De koloniën die zich volgens 

heersendee denkbeelden nog in de duisternis bevonden, stonden daar in de elektriciteitsstralen van 

hett moderne Frankrijk - of het moderne westen. Ook in dit licht leek de Nederlandse poging om 

hierr te pronken met een andere, veel oudere hoogstaande beschaving uit Nederlands-Indië 

enigszinss merkwaardig. Maar Nederland koos niet als enige koloniale mogendheid voor een 

bouwstijll  uit het verleden. 

DeDe koloniale afdeling: toonbeeld van beschaving en ontginning? 

"L'expositionn de 1889 avait déja commence la rehabilitation de la politique d'extension coloniale; il 
appartiendraa non seulement de faire disparaïtre les dernières hesitations, mais encore de créer un courant 
passionéé en sa faveur. Il faut coloniser dans 1'intérêt supérieur de rhumanité, dans 1'interêt supérieur de la 
France,, dans LJinterêt de toutes les branches de 1'acüvité nationale"54 

Dee koloniale afdeling was één van de attracties waarmee de tentoonstellingsorganisatie het Franse 

publiekk trachtte te overtuigen van de superioriteit en het vermogen van het Franse volk, en van 

dee noodzaak van de Franse koloniale onderneming. [Afbeelding 4.4] Daartoe zou de 

economischee waarde van de Franse koloniën zichtbaar en tastbaar moeten worden. Hier moest 

eenn publiek geprikkeld worden dat, zoals bekend, van oudsher weinig belangstelling had voor een 

koloniaall  avontuur. Het belang van de koloniale afdeling - te midden van het geruis van andere 
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4.33 La Salamandra (Parijs 1900) 

4.44 Het Trocadéro (Parijs 1900) 





superattractiess - blijkt uit haar gunstige ligging. Wanneer de bezoeker niet via de hoofdingang op 

dee Place de la Concorde maar bij het station Champs de Mars het tentoonstellingsterrein betrad, 

zouu hij direct overweldigd worden door het koloniale panorama dat onder de Eiffeltoren voor 

hemm oprees. Eerder had de organisatie overwogen om vanwege ruimtegebrek de gehele koloniale 

afdelingg naar Vincennes te plaatsen, maar doorslaggevend argument hiertegen was de wens om 

juistt de koloniale afdeling toegankelijk en bt/het terrein te houden. Door aldus het belang van de 

kolonialee afdeling te erkennen, plaatste de tentoonstellingsorganisatie - en daarmee de Franse 

regeringg - zich achter de verschillende koloniale belangenverenigingen in Frankrijk.55 

Inn tegenstelling tot de voorgaande tentoonstelling stond de koloniale afdeling in 1900 ook open 

voorr andere koloniale mogendheden. Het Franse aandeel op de Trocadéro-heuvel gaf echter 

weinigg te raden. De gehele linkerhelft van het Trocadéro was gereserveerd voor de Franse 

koloniën,, de rechterhelft was aan de buitenlandse mogendheden, waaronder - behalve de erkende 

kolonisatorenn Nederland, Groot-Brittannië en Portugal - ook China, Transvaal en de nieuwe 

bondgenoott Rusland. De bevreemdende aanwezigheid van (Aziatisch) Rusland en de politieke 

betekeniss hiervan ontging weinigen, en het paleis van Transvaal kreeg warme belangstelling van 

eenn publiek, dat veelzeggend knipoogde naar de even verderop gelegen Engelse afdeling. 

Dee organisatie van Frankrijks eigen koloniale spektakel van de eeuw kwam in handen van de 

Marseülaansee scheepsmagnaat en oud-gedeputeerde Jules Charles-Roux. Op het Trocadéro zou 

hijj  een 'officieel beeld' van de Franse koloniën laten verrijzen, als gebieden met een rijke 

economischee en culturele potentie voor Frankrijk. Deze boodschap kwam tot uitdrukking in de 

sub-ordeningg van de koloniale afdeling (klassen 113,114 en 115, respectievelijk vormen van 

kolonisatie,, koloniaal materiaal en producten voor de export)56, en was het duidelijkst te zien in 

hett paviljoen van het in 1894 ingestelde ministerie van Koloniën. Daar bevond zich ten eerste 

eenn grote bibliotheek met de laatste publicaties over de koloniën. In een aansluitende zaal 

verschaftee een speciaal informatiebureau inlichtingen over de mogelijkheden van ontginning in 

dee verschillende koloniën, ondersteund door (geologische) kaarten en voorbeelden van 

concessie-aanvragenn aan de wand. In een laatste grote zaal lonkten monsters van de grondstoffen 

diee te vinden waren in de verschillende koloniën. 

Naastt het officiële regeringspaviljoen kregen de verschillende Franse koloniën en protectoraten 

iederr een eigen paviljoen op de linkerhelft van de koloniale heuvel, waarin officiële inzendingen 

vann plaatselijke besturen, particuliere economische exposities en vondsten van vermaak stonden 

opgesteld,, soms naast, en soms door elkaar. Algerije, verdeeld over twee paleisgroepen, nam het 

gehelee middenveld van de onderste helft van de heuvel in beslag. In het officiële deel, een paleis 

inn Moorse stijl vergezeld door een replica van een moskee uit Oran en voorstellingen van de 

ruïness van Timgad, kreeg de bezoeker een beeld van het leven der colons in Algerije en van de 

lokalee producten. In het niet-officiële deel was het stereorama te bezichtigen, waar een bewegend 

doekk tegen entree van één franc een kustreisje van Bone tot Oran liet zien. Hoogtepunt van 

147 7 



vermaakk was hier de levendige kasbab, een nabootsing van een handelsstraat in Algiers waar échte 

Algerijnsee kooplieden oosterse producten verkochten. Links van de Algerijnse afdeling, op gelijke 

hoogte,, posteerde Tunesië, verbeeld met een replica van de Moskee van Sidi-Mahrez en opnieuw 

mett een levendige souk waar Tunesische ambachtslieden hun vaardigheid toonden en publiek 

Tunesischee waar kon kopen. De moskee bevatte een officiële tentoonstelling over land- en 

wijnbouww en onderwijs ter plaatse. Daarnaast pronkte een oudheidkundige vertoning, met 

afgietselss van onder meer een graf uit Carthago. 

Opp het resterende onderste deel van de linkerhelft groepeerden zich de kleinere Franse koloniën 

vann de Ivoorkust, het zojuist overwonnen Dahomey en Frans-Indië, al dan niet in proportioneel 

veell  te grote paviljoens. In alle gevallen hadden de samenstellers gekozen voor een exotische 

bouwstijl,, die de architectuur van de inheemse bevolking moest illustreren. Daarbij gaven ze een 

overzichtt van de lokale producten en koloniale werken. Rondom het hoofdgebouw van 

Dahomeyy - een Tata (toren voor offerplechtigheden) - huisden vertegenwoordigers van de 

bevolkingg van dit gebied in met riet gedekte hutten en paalwoningen, temidden van houtsnijwerk, 

afgodsbeeldenn en landbouwproducten. Guinee, gehuisvest in twee hutten met rieten daken, liet 

dee aanleg van een moderne weg zien; parallel hieraan, als primitief contrast, liep het zandpad 

waaroverr de inheemse bevolking zich al eeuwenlang verplaatste. De Franse West-Afrikaanse 

compagniee toonde hiernaast de plaatselijke handelswaar. Vlakbij had de Alliance Franfaise een 

schooll  gebouwd waarin het publiek live kon zien hoe inwoners van de Franse koloniën werden 

onderrichtt in de Franse taal. Ten slotte bevond zich op dit terrein een paviljoen voor de koloniale 

pers. . 

Centralee attractie bovenop de heuvel was een reconstructie van de uit de vijftiende eeuw 

daterendee koninklijke pagode te Pnom-Penh (Cambodja). Deze recentelijk gerenoveerde tempel 

wass een onderdeel van het grote terrein voor Indo-China. Daar illustreerden verschillende 

gebouwen,, reconstructies van typische architectuur van de verschillende gebieden van Indo-

China,, tegelijkertijd de verscheidenheid en de éénwording van Indo-China onder een Frans 

protectoraat.. [Afbeelding 4.5] In een <<Tonkineesch dorp" vertoefden inwoners uit Indo-China. 

Onderr hen bevonden zich ook militaire hulptroepen.57 

Eveneenss opvallend was het cirkelvormige paviljoen van het nog maar net onder Frans gezag 

geplaatstee Madagascar gesitueerd in het midden van de place du Trocadéro. Net als de Amsterdamse 

tentoonstellingsmakerss van 1883 had de organisatie hier gekozen voor een islamitische bouwstijl 

uitt het verleden om de nationale architectuur te typeren, aangezien de eigentijdse architectuur van 

hett eiland volgens de organisatie geen kunst was. In dit gebouw kregen bezoekers voorgeschoteld 

"pluss encore ce qui est a faire et ce qui est en train de se faire que Ie peu qui est déja fait" Op de 

eerstee en tweede etage konden zij zich aan de hand van uit Madagascar ingezonden documenten 

enn voorwerpen informeren over de ligging, het bestuur, verschillende koloniale bouw- en 

ontginningsprojecten,, verbindingslijnen van de scheepvaartmaatschappijen, grondstoffen.58 
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Spannenderr was het op de begane grond: daar kon men niet alleen een indruk krijgen van het 

landschapp en de natuurlijke wereld, maar ook van de plaatselijke industrieën. Dit dankzij poppen 

diee inheemse inwoners voorstelden, op de drempels van hun hutten. Hiertussen marcheerden 

enkelee detachementen Malagassische soldaten, "précieux element de 1'armée coloniale que la 

Francee est en train de se constituer." Maar liefst 125 vertegenwoordigers van de inheemse 

bevolkingg van Madagascar had het plaatselijk comité naar de tentoonstelling gezonden om bij te 

dragenn aan de couleur locate. Ze waren in de begeleidende catalogus onderverdeeld naar beroep (24 

infanteristen,, 15 soldaten, 35 muzikanten) en ras; elk ras werd daarbij beoordeeld naar het niveau 

vann assimilatie (of beschaving). Als hoofdtrofee bevonden zich hier 20 Hovas (mannen en 

vrouwen)) "contre laquelle nous avons fait la campagne de 1895", aldus de catalogus. En die 

campagnee mocht herdacht worden. De klapper van het geheel was 'Het panorama van 

Madagascar'' dat tegen een extra entreeprijs de inname van Tanarive liet zien.59 

Hett geheel van deze koloniale vertoningen overziend was het zeer de vraag of Charles-Roux er 

inn was geslaagd om een officieel en duidelijk verhaal over de Franse koloniale onderneming te 

latenn zien. Door de exotische architectuur, de levendige Algerijnse en Tunesische markten en het 

kleurrijkee aangezicht van de vele inwoners van de koloniën leken vermaak en sensatie te 

overheersen.. Qua lering was er niet één lijn gekozen in het assimilatie-associatie-debat, hetgeen 

onontkoombaarr is gezien het gevarieerde aanbod. Uiteraard stond de vertoning van de Alliance 

Fratifaise,Fratifaise, profeet van de verbreiding van de Franse taal, wel in het teken van assimilatie. Ook 

werdd hier en daar gepoogd om in contrast met beelden van het inheemse leven een idee te geven 

vann de moderne werken van beschaving, of die nu in het belang van de inheemse bevolking 

warenn of niet. Vast bestanddeel van de meeste koloniale afdelingen vormden verder de 

handelsproducten,, zodat het economisch motief met weinig moeite wel uit het geheel 

gedestilleerdd kon worden. Opvallendste attractie vormden misschien toch wel de inheemse 

hulptroepen,, als levende militaire praal, tegelijkertijd middel en bewijs van koloniaal overwicht. 

Ookk het panorama van Madagascar bewees dat de Franse koloniale inzenders niet vies waren van 

militairee pronkzucht. 

Overr het geheel genomen was de boodschap van de Franse koloniale pronkvertoning echter 

niett duidelijk. Chailley-Bert zou hierover dan ook kritische woorden schrijven in zijn Quintains 

Coloniale,Coloniale, Naar zijn idee had de tentoonstellingsorganisatie gefaald om een goed beeld te geven 

vann de manier waarop het Franse imperium de afgelopen jaren gegroeid was. Sterker nog, zij had 

geenn enkel beeld neergezet. De meer dan twintig verschillende vertoningen gaven een vaag en 

gefragmenteerdd idee van losse koloniën verspreid over de wereld. In hoofdzaak waren het 

exotischee verlokkingen, spelen voor het volk.60 

Dee kritiek van Chailley-Bert was niet helemaal onterecht. Dat vermaak leek te overheersen had 

inn ieder geval één oorzaak die buiten de koloniale afdeling lag. Wie op de wereldtentoonstelling 

hett pure vermaak zocht, kon aan zijn trekken komen langs de rechteroever van de Seine, onder 
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enn rondom de Eiffeltoren, aan de andere zijde van de Avenue de Suffren, en als vanouds langs de 

Champss Elysees vanaf de Place de la Concorde, (het traditionele uitgaansgebied van de Parijse 

beaubeau monde) tot aan de Seine. De prestigieus bedoelde koloniale afdeling op het Trocadéro lag 

alduss in het hart van de vermaakzones. Aan de linkerzijde werd het terrein belaagd door een 

levendd Andalusisch dorp, aan de rechterzijde door Vieux Parif', die elkaar als het ware 

ontmoettenn in de Rue d'Algiers. Op het Trocadéro zelf, met zijn exotische architectuur en levende 

etnografischee tableauxy zal het voor de meeste bezoekers onduidelijk zijn geweest waar het 

vermaakk eindigde en de lering begon. Toch zal deze koloniale heuvel vanwege zijn 

geprononceerdee ligging door de bezoekers als een verhaal en zelfs als een wereld apart zijn 

verteerd.. Hoe voegde Nederland zich in dit geheel? 

4.. De Nederlandse koloniale vertegenwoordiging te Parijs 

Inn 1900 zou gebroken worden met de bijna tot regel verworden gewoonte om de Nederlandse 

deelnamee aan een wereldtentoonstelling geheel aan particulieren over te laten. Op de exhibition du 

sièclesiècle had Nederland een officiële regeringsvertegenwoordiging. Dit lijk t een symptoom van het 

virulenteree Nederlandse nationalisme in deze periode, en de behoefte om als natie sterker naar 

buitenn te treden. Het door Van Heutsz en Kuyper gewenste vertoon van wilskracht in Atjeh, 

medee bedoeld om indruk te maken op de "beschaafde" wereld, was daar een voorbeeld van. 

Hett kamerdebat over wel of geen officiële regeringssteun, gevoerd in december 1896, leek 

enigszinss plichtmatig.62 De belangstelling van particuliere zijde -vertegenwoordigd door de 

directeurenn der Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid - was toch al groot genoeg om 

eenn Nederlandse deelname te laten doorgaan; de regering hoefde slechts te volgen. Alleen de aard 

enn omvang van de regeringsbijdrage stond ter discussie. Zo verdedigde het kamerlid GJ. 

Beelaertss van Blokland het voorstel om met de benoeming van een regeringscommissaris de 

Nederlandsee vertegenwoordiging officieel te maken. Naar zijn idee had Nederland te lang 

halfslachtigg en bekrompen opgetreden bij dit soort gebeurtenissen. Nederland kon nu niet langer 

achterblijven,, vanwege het prestigieuze karakter van deze wereldtentoonstelling, en vanwege de 

houdingg van de andere mogendheden. En als Nederland mee zou doen, dan moest dat nu 

eindelijkk eens op grootse wijze. "Men doet klein en maakt zich klein. Dat is mijn leer niet [..] Wij 

hebbenn veeleer onze krachten te concentreeren; wij behooren vele malen te zeggen: neen! En 

slechtss in enkele gevallen moet het zijn: ja! Doch dan ook flink [...] Eenvoudig en flink optreden 

vann Nederland op aantrekkelijke wijze [..] is niet mogelijk zonder een tijdigen, krachtigen en 

intelligentenn steun van de overheid."63 

Dee minister van Buitenlandse Zaken J. Roëll trachtte de traditie van minimale inbreng in stand te 

houdenn met het compromisvoorstel om een regeringscommissaris te benoemen, en slechts een 

bescheidenn bedrag voor de deelname op de staatsbegroting te reserveren. Volgens Beelaerts van 
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Bloklandd zou een officiële regeringscommissie meer vertrouwen wekken bij particuliere 

inzenders,, en aldus een behoorlijke deelname waarborgen.64 Dit idee gaf kennelijk de doorslag. 

Opp 19 december 1896 werd zijn amendement in licht gewijzigde vorm aangenomen met 44 

stemmenn voor en 26 stemmen tegen. Bij koninklijk besluit van 6 februari 1897 kwam voor de 

Nederlandsee vertegenwoordiging in Parijs een bedrag op de staatsbegroting te staan van ten hoogste 

driee ton. Een officiële centrale commissie zou dit bedrag voor alle bijzondere commissies 

beheren,, behalve voor groep XVTI ('Koloniën'). Voor de koloniale vertegenwoordiging te Parijs 

zouu de kamer in augustus 1897 zonder veel tegenstand een aparte post van één ton aannemen op 

dee begroting van Nederlands-Indië.65 Een jaar later werd dit bedrag verdubbeld. Alweer luidde 

hett argument doorslaggevend: nu eenmaal besloten was tot deelname moest een "behoorlijke" 

vertegenwoordigingg gewaarborgd worden. Over hoe dat moest gebeuren, liet de kamer zich niet 

uit.66 6 

DeDe wording van de Nederlandse koloniale afdeling: ontwikkeling en behoud 

Inn februari 1897 vond bij koninklijk besluit de benoeming plaats van de 'Centrale Commissie tot 

dee inrichting van Nederland en zijne koloniën en tot behartiging van de belangen der inzenders 

inn die afdelingen op de wereldtentoonstelling'. In april van dat jaar volgde de instelling van de 

bijzonderee commissies voor de verschillende hoofdgroepen, en de benoeming van haar leden. 

Hett belang van de koloniale afdeling binnen de Nederlandse vertegenwoordiging, laat zich lezen 

uitt de bezetting van de belangrijkste posten. Als commissaris-generaal van de centrale commissie 

tradd het Tweede Kamerlid J.T. Cremer op, de voormalige directeur van de Deli-maatschappij. 

Aann het hoofd van de bijzondere commissie voor groep XVI I (hierna de koloniale commissie) 

kwamm J.W. IJzerman te staan, die in de jaren 1880 als hoofdingenieur gewerkt had bij de aanleg 

vann de staatsspoorwegen op Java en Sumatra. Kort na zijn terugkeer naar Nederland in 1897, 

werdd IJzerman bovendien directeur van de in dat jaar opgerichte Petroleum maatschappij 

Moeara-Enim,, die concessies had om in Palembang naar olie te boren. 

Dee benoemingen van Cremer en IJzerman in de tentoonstellingsorganisatie waren tekenend 

voorr de fase waarin de Nederlandse koloniale politiek zich bevond. Zij hadden ieder op hun 

eigenn wijze in de jaren tachtig een deel van het koloniale gebied helpen ontginnen en openen 

voorr verdere economische, bestuurlijke en militaire expansie. Nu stonden zij zelf aan de top van 

hunn koloniale carrière. Cremer stond model voor succesvol particulier ondernemerschap. In juli 

18977 zou hij bovendien minister van Koloniën worden. Zijn functie van commissaris-generaal 

werdd overgenomen door baron Michiels Verduynen, maar de koloniale commissie bleef van zijn 

ministeriëlee steun verzekerd. Gezien de leidende rol van Cremer en het belang van de particuliere 

financieringfinanciering viel een groot aandeel te verwachten van de Indische cultuurmaatschappijen in het 

geheell  van de Nederlandse koloniale afdeling. 
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Dee particuliere bijdrage van de koloniale vertegenwoordiging te Parijs in 1900 - een totaalbedrag 

vann ƒ83.474 — was aanzienlijk hoger dan de ƒ15.000,- waarover de koloniale commissie van 1889 

beschikte.677 Di t bedrag bevatte de ƒ25.000 die minister van Koloniën Cremer bij wijze van 

voorbeeldd geschonken had. Los daarvan stelden de Indische Cultuur-, Bos,- en 

Mijnmaatschappijenn ƒ15.074,- ter beschikking voor één gezamenlijke tentoonstelling van hun 

producten.. Het Koloniaal Museum te Haarlem leverde tegen een vergoeding van ƒ1000,- een 

collectiee opgezette vogels, zoogdieren en naturaliën.68 

IJzermann stond voor het economische ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse regering, én 

voorr particulier ondernemerschap.69 Hij wist bovendien een leidinggevende rol in de 

moderniseringg van de infrastructuur en het mijnwezen van Nederlands-Indië te paren aan een 

intensievee studie van de Hindoe-Javaanse oudheid. Terwijl hij in de jaren 1880 op Midden-Java 

werktee aan de spoorlijn van Jogjakarta naar Cilacap, kreeg hij bijzondere belangstelling voor de 

boeddhistischee en Hindoe-Javaanse oudheden die hij en passant aantrof in de omgeving van Solo 

enn Jogjakarta. Hij verrichtte graaf- en speurwerk bij de tempels van het Prambanan, en stuitte in 

18855 op de verborgen voet van de Boroeboedoer. Zijn groeiende interesse voor de Javaanse 

oudhedenn mondde onder meer uit in zijn initiatief tot de oprichting van de Archeologische 

Verenigingg te Jogjakarta in 1885. Deze had tot doel om gegevens te verzamelen "belangrijk voor 

dee oudheidkunde, de geschiedenis en de land en volkenkunde der Vorstenlanden." Door 

verschillendee publicaties, waarvan sommige werden uitgegeven door het Bataviaasch 

genootschap,, en andere verschenen in wetenschappelijke tijdschriften, ontpopte IJzerman zich in 

dee loop der jaren als een kenner en bewaker van de Hindoe-Javaanse oudheid.70 

Voorr rekening van IJzerman, maar met de volledige steun van Cremer, moet het besluit 

gekomenn zijn om als hoofdgebouw voor Nederland een kopie van een oude Javaanse tempel op 

tee richten. De keuze viel op Candi Sari, omdat deze als enige in zijn ware grootte gereproduceerd 

konn worden.71 Opvallend was daarnaast IJzermans expliciete wens om dit keer een minder grote 

roll  toe te kennen aan etnografische voorwerpen, waarmee hij afstand nam van de voorgaande 

vertegenwoordigingg te Parijs. Daar vormden antropologie en etnografie juist de bron van de 

populariteitt - en dus van het succes van de Nederlandse koloniale afdeling. In hoeverre hing deze 

wenss samen met de keuze voor de oudheid? Had het idee om deze keer minder etnografie te 

tonenn iets te maken met het debat over associatie versus assimilatie? Daar is wat voor te zeggen: 

eenn etnografische vertoning opent mogelijkheden voor de assimilatiegedachte: volgens heersende 

etnografischee denkbeelden in deze periode duidde een vertoning van het kampongleven niet 

alleenn op het idee van de variëteit en evolutie van culturen, maar, in de context van de 

hypermodernee wereldtentoonstelling, vooral ook op de hiërarchie daartussen. In dat kader was de 

voorr de hand liggende boodschap: (de belofte van) beschaving volgens westerse (superieur 

geachte)) maatstaven, als legitimatie van koloniale overheersing. Zoals we hebben gezien voerde 

dee Alliance Franfaise dit idee heel letterlijk uit in haar schooltje op de Franse koloniale heuvel. 
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IJzermann benadrukte echter dat het alternatief van etnografie de koloniale actualiteit moest zijn. 

Dezee keuze kwam ook tot uitdrukking in de samenstelling van de Nederlandse en de Indische 

kolonialee commissie. In de eerstgenoemde overheersten de handels- en financiële belangen, naast 

eenn wetenschappelijke inbreng, de tweede was grotendeels samengesteld uit oud-

vertegenwoordigerss van de verschillende gouvernementele departementen, naast personen van 

hett Indische geld-, handels- en ondernemerswezen.72 In augustus 1897 deed IJzerman te Batavia 

dee Nederlandse plannen uit de doeken voor de zojuist gevormde Indische commissie: etnografica 

warenn nu minder relevant, tenzij het om nog onbekende of nieuwe gegevens ging zoals "de 

voorwerpen,, welke door Dr. Nieuwenhuis van zijn laatsten tocht door Borneo zijn 

medegebracht".. Elk ingezonden stuk uit Nederlands-Indië diende echter zijn waarde te hebben 

"hetzijj  uit een wetenschappelijk oogpunt, hetzij omdat het van belang is voor handel of 

nijverheid".733 Het was de vraag of Nederland hiermee zou kunnen opvallen. Als alternatief van 

etnografiee leek nadruk op actualiteit, koloniale handel en wetenschap op zichzelf geen nieuw 

streven,, gezien de thematiek van wereldtentoonstellingen en voorgaande Nederlandse koloniale 

vertoningen. . 

Zoalss we hierboven hebben gezien, had de organisatie het gat dat ontstaan was door het 

wegvallenn van etnografie ook kunnen opvullen met een beeld van het Nederlandse overwicht in 

dee koloniën, of een nadrukkelijk eerbetoon aan de recente militaire veroveringen. Het is de vraag 

off  dat een overweging is geweest. Veel van wat uiteindelijk als hoofdmotief van de Nederlandse 

kolonialee afdeling naar voren werd gebracht lijk t geboren uit toeval en noodgedwongen 

pragmatisme.. Zo krijgt het besluit om minder etnografie te tonen een andere betekenis, als we 

wetenn dat er in Indië vergevorderde plannen waren om een levende kampong in Parijs te doen 

verrijzen.744 Deze gingen niet door, officieel wegens ruimtegebrek en Franse richtlijnen. In juni 

18977 ontving de Nederlandse koloniale commissie het bericht uit Parijs, dat zij over veel minder 

terreinn kon beschikken dan zij had aangevraagd (2500 m2 in plaats van 11.400 m2), en dat dit 

bovendienn veel minder gunstig lag. IJzerman wist wel waarom: de Fransen verwachtten niet 

zoveell  van Nederland. Ze zouden bovendien minder prijs stellen "op de vertoning van wajangs 

enn dergelijke beelden uit het dagelijkse leven als wel op de tentoonstelling van zaken van 

degelijkenn aard."75 In 1900 was etnografie - in de vorm van de kampong - aldus officieel 

gedegradeerdd van bron van gewichtige lering over de mens tot een bron van folkloristisch 

vermaakk voor het volk. 

Eenn andere reden voor de beperking van het Nederlandse terrein was volgens IJzerman "dat de 

Franschee regering er op uit is om zelve mooi voor den dag te komen [...] Zo wil de Franse natie 

toonenn dat opofferingen aan bloed en geld, niet hebben nagelaten goede vruchten uit te dragen." 

Daarnaastt zou zij zelf lering willen trekken uit de buitenlandse koloniale afdelingen, "in het 

bijzonderr zal zij hare aandacht vestigen op practische zaken als cultures, verkrijging van 

werkkrachtenn enz." IJzerman stelde dat Nederland zich op "een ander standpunt" kon stellen. 
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"A ll  staan wij in Europa niet meer vooraan in de rij der volkeren als koloniserende mogendheid, 

zooo bekleede wij nog steeds eene eerste plaats en is het voor ons minder noodig bij anderen in de 

leerr te gaan." Nederland zou te Parijs moeten getuigen van zijn "productieve kracht" ten behoeve 

vann de handel en nijverheid in Nederlands-Indië, en als eerbetuiging aan de wetenschappelijke 

onderzoekingenn aldaar verricht "dankzij den steun, dien de Nederlandsche Regeering steeds heeft 

verleend.""  76 

Hett werd dus 'eerlijke bescheidenheid' en 'degelijke wetenschap' waarmee de Nederlandse 

organisatiee voor de koloniale afdeling zich besloot te onderscheiden77, ten opzichte van 

geschetstee 'Franse inhaligheid en grootheidszin'. En misschien kon zij inderdaad wel niet anders. 

IJzermanss betoog paste bij de machteloze status van Nederland in het spel der grote 

mogendheden,, waarbij enig opportunistisch gedrag niet te vermijden was. Tegenover de 

beschuldigingenn aan Frankrijk van imperialistische roofzucht (zoals in deze periode vooral 

gebeurdee naar aanleiding van de oorlog van Engeland tegen de stamverwante Boeren in Zuid-

Afrika)) stelde IJzerman de lange traditie en deskundigheid van Nederland als kolonisator. De 

nadrukk op eerlijke bescheidenheid roept ook het legalisme in beeld, een andere traditie waarmee 

Nederlandd zichzelf in deze periode internationaal trachtte te onderscheiden. Deze machteloze 

werkelijkheidd verklaart misschien waarom Van Heutsz en zijn succesvolle militaire missies in 

Atjehh op de Nederlandse koloniale afdeling zouden ontbreken. 

Vooralsnogg was de oude Candi Sari de enige opvallende bijdrage die de organisatie op voorhand 

voorr ogen stond. Was deze misschien wel heel actueel? 

DeDe actualiteit van de Hindoe-]avaanse oudheid 

Doordatt hij infrastructurele modernisering combineerde met oudheidkundige zorg lijk t IJzerman 

hett vleesgeworden huwelijk tussen koloniale staatsvorming en Indische archeologie, passend in 

dee theorie van Anderson. Het besluit om de Hindoe-Javaanse oudheid in 1900 centraal te stellen 

getuigtt van de veranderende koloniale belangstelling voor de cultuur van de inheemse bevolking 

vann Nederlands-Indië, en daarmee samenhangende bewustwording van de ingewikkeldheid van 

'beschaving'.. In de koloniale context was dit het gevolg van het dieper binnendringen van de 

Nederlandsee koloniale onderneming in inheems Nederlands-Indië, waarbij voorheen indirect 

bestuurdee gebieden onder direct bestuur kwamen. Door het zichtbare contrast met de eigen 

'moderne'' verrichtingen in de koloniën, werden individuele personen zoals IJzerman zich niet 

alleenn bewust van het als traditioneel bestempelde anders-zijn van de inheemse cultuur, maar, bij 

naderee beschouwing, nu ook van de variatie en geschiedenis. Dat IJzerman op de Nederlandse 

kolonialee afdeling wel plaats wilde inruimen voor de etnografie van nog onbekende andere 

bevolkingsgroepenn past in deze gedachtelijn. De archeologische belangstelling van IJzerman en 

geestverwantenn in Nederlands-Indië lijk t een eerste stap naar het serieuzer nemen en zich willen 

verdiepenn in (aspecten van) de Javaanse wereld, vanuit een werkelijk gevoeld ontzag. Di t zou 
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menn kunnen zien als een vorm. van toenadering tot die wereld, met erkenning van de bijzondere 

waardee ervan, dus ogenschijnlijk een pleidooi voor associatie. Impliciet haakte de Nederlandse 

kolonialee commissie aldus in op het Franse koloniale debat. 

Nationalistischee motieven en internationale concurrentie waren eveneens van betekenis voor 

hett besluit om namens Nederland als hoofdpaviljoen juist een oude boeddhistische tempel te 

doenn verrijzen — een tempel die veel ouder was dan de pagode van Pnom-Penh. Op de koloniale 

heuvell  zou Candi Sari uiteindelijk de vergelijking moeten doorstaan met de reproducties van 

tempelss uit Indo-China op de Franse koloniale helft, waarin een eregalerij het werk vertoonde 

vann de beroemde archeoloog Pavie in Indo-China, of met de archeologische afgietsels van graven 

uitt Carthago op de afdeling van Tunesië. 

ArcheologischArcheologisch nationalisme 

Hett besef van het nationale belang van oudheidkundig onderzoek in Nederlands-Indië hing 

samenn met de archeologische speurtochten die gedurende de negentiende eeuw elders 

plaatsvondenn naar de restanten van oude Romeinse, Griekse, Egyptische, Babylonische en 

Mesopotamischee beschavingen - de grote voorgangers van de moderne Europese beschaving. 

Daarnaastt was de ontdekking van en het onderzoek naar het Sanskrit (en de oude 

Hindoebeschavingg van India) van belang, als de oerbron waartoe alle genoemde beschavingen 

warenn terug te voeren. Hoofdmotief in beide onderzoeksrichtingen was de vraag naar de 

oorsprongg en oudheid van de eigen beschaving. In wezen was het een vorm van zelfonderzoek.78 

Voorr een deel was de groeiende archeologische belangstelling in Nederlands-Indië in de jaren 

18800 direct geïnspireerd door de destijds in heel Europa opzien barende ontdekking van Troje, 

doorr de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann in 1871-73. Van IJzerman zelf duikt in 

historiografischee beschrijvingen hier en daar een heldhaftig beeld op, waarin hij als een 

Nederlandsee Schlieman de bedolven voet van de Boroeboedoer ontblootte en de tempelkamers 

vann Prambanan ontruimde.79 Een smet op het nationale bewustzijn van mensen als PJ. Veth en 

dee javanoloog G.P, Rouffaer was het feit dat een Engelsman - de geleerde luitenant-generaal T.S. 

Raffless van het Engelse tussenbewind - als grondlegger gold van de Indische archeologie. 

Rouffaerr beklaagde zich hierover in een kort overzichtsartikel voor De Gids in 1901, waarin hij 

opriepp tot gestructureerde overheidsbemoeienis bij de Javaanse monumentenzorg. Op Java waren 

hett buitenlanders geweest die in de negentiende eeuw de belangrijkste stimulans hadden gegeven 

aann oudheidkundig onderzoek (na Raffles noemde Rouffaer kolonel Mackenzie en J. Crawfurd). 

Omm de nationale eer te herstellen schoof hij H.C. Cornelius naar voren als een nationale held, die 

tenn onrechte bedolven was onder de roem van Raffles.80 

Tegenn de achtergrond van internationale concurrentie in archeologisch onderzoek lijk t het 

besluitt van de Nederlandse koloniale commissie om Candi Sari in de schijnwerpers te zetten 

medee ingegeven door nationalistische motieven: tegenover de T)uitse' verheven Griekse oudheid 
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enn de twee buitenlandse oudheidkundige helden (Raffles en Schlieman) kon Nederland zich in 

Parijss presenteren als de superieure bewaker en opvolger van een 'eigen' verheven oudheid. 

Hett nationalistische motief in het oudheidkundig onderzoek in Nederlands-Indië is overigens 

terugg te vinden in de eerste historiografische werken hierover uit de jaren twintig en dertig. Deze 

zijnn niet geheel vrij van het finalistisch perspectief dat ook de theorie van Anderson kleurt.81 

Daarinn geeft, na een periode van duisternis, de geleerde luitenant-generaal van het Britse 

tussenbewindd Raffles op Java aan het begin van de negentiende eeuw het startsein voor een zich 

steedss verder ontwikkelende en professionaliserende archeologische belangstelling. "[•••] 

Plotseling,, als een forsche wind, die dufheid en onverschilligheid voor zich uitdreef, kwam het 

archeologisch-ethnografisch-historischh onderzoek van Raffles en de zijnen over Java en Bali 

gevaren,, velen tot onderzoek en ontdekkingen inspirerend", aldus de oudheidkundige Bosch in 

19388 in een artikel over de veranderende waardering van de Hindoe-Javaanse oudheid.82 Het 

voortschrijdendee oudheidkundig onderzoek kreeg haar legitimatie in en door de onbetwiste 

schoonheidd van de Boroboedoer.Vanaf dat hoogtepunt wordt de Indische oudheidkundige 

belangstellingg tot ver in de twintigste eeuw overzien. In dit wetenschappelijke 

vooruitgangsperspectieff geldt IJzermans archeologische vereniging als een eerste stap voor de 

Nederlandsee belangstelling voor de Javaanse oudheid in Nederlands-Indië, die zich vervolgens 

zouu professionaliseren in de jaren 1880. In deze periode kregen de Javaanse oudheden ook in 

Nederlandd publieke bekendheid en waardering, door de verschijning van de plaatwerken van de 

fotograaff Isidore Van Kinsbergen over de Boroboedoer (1872) en (1874), en van J. Groneman 

(lijfartss van de sultan, en één van de medeoprichters van de Archeologische vereniging) en de 

Javaansee hoffotograaf Cephas over Candi Prambanan (1893).83 Originele Hindoe-Javaanse 

oudhedenn waren bovendien (tot 1903) te bezichtigen in het Rijksmuseum van Oudheden te 

Leiden.84 4 

Maarr hoe doelmatig en vooruitgaand was de oudheidkundige studie of zorg in Nederlands-Indië 

aann het einde van de negentiende eeuw? De (re)constructie van de Parijse Candi Sari geeft niet 

alleenn een duidelijk idee van de veranderende houding van de koloniale staat en particulieren ten 

aanzienn van de culturele erfenis van de Hindoe-Javaanse oudheid, maar ook van de grilligheden 

enn willekeur daarin. De groeiende waardering was ambivalent: enerzijds ging het hier om 

(h)erkenningg van de bijzondere historische en kunstzinnige waarde van de oudheden op zichzelf, 

anderzijdss om de betekenis van dit erfgoed voor Nederland, dan wel koloniaal Nederlands-Indië. 

DeDe reconstructie van Candi Sari: tot eer van het vaderland en de wetenschap 

Voorr het laten vervaardigen van de afgietsels ten behoeve van het Nederlandse koloniale 

paviljoenn had de koloniale commissie haar keuze laten vallen op E.A. von Saher, de directeur van 

dee school voor kunstnijverheid in Haarlem. Von Saher was zelf ook lid van de bijzondere 
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commissiee voor groep XI I ('Versiering en meubilering van openbare gebouwen en woonhuizen*) 

enn had enige vertrouwdheid met (oud-)Indische ornamentiek en oosterse kunstvormen in bredere 

zin.. Zoals we in het tweede hoofdstuk al zagen stelde het aan zijn school verbonden museum van 

kunstnijverheidd zich sinds 1877 ten doel om door middel van de tentoonstelling en studie der 

verschillendee kunststijlen en ornamentiek bij vroege en/of andere volken, "de zuivere beginselen 

vann schoonheidszin" te leren kennen en toepassen, "zonder echter aan zijne vroegere uitingen 

gebondenn te blijven." Ten behoeve van het daar gegeven tekenonderwijs kon het gebruikmaken 

vann voorwerpen uit het Koloniaal Museum, waarmee het de vertrekken van het paviljoen 

Welgelegenn deelde.85 

Eindd maart 1898 vertrok Von Saher naar Nederlands-Indië in gezelschap van zijn assistent H. 

Hazenkamp,, met de opdracht om afgietsels te maken van twaalf beelden uit het museum van het 

Bataviaaschh Genootschap te Batavia, van 25 bas-reliëfs van de Boroeboedoer en van 

verschillendee beelden en ornamenten van Candi Sari, Candi Sewu en Candi Plaosan. H.L. Leydie 

Melville,, opzichter eerste klasse bij de aanleg van de Indische staatsspoorwegen en net als 

IJzermann een bedreven archeoloog, assisteerde hen.86 Het verhaal over werkzaamheden van Von 

Saherr in het officiële eindverslag is opvallend kort en leest als een succesvolle missie. In een 

periodee van zes maanden bezochten Von Saher en zijn assistenten een aantal ruïnes van de 

Hindoe-Javaansee en boeddhistische tempels op Midden-Java, waarvan zij verschillende afgietsels 

meee terugbrachten naar Nederland. Het Nederlandse publiek kon in het voorjaar van 1899 een 

voorbeschouwingg nemen van deze Oudindische pracht en praal op een tentoonstelling in het 

Haarlemsee Museum van Kunstnijverheid die bezocht werd door de jonge koningin Wilhelmina 

enn oud-regentes Emma, en door de leden van de Vredesconferentie te Den Haag.87 Zo 

gemakkelijkk als Von Sahers eretournee werd voorgesteld in het Verslag verliep zijn werk op Java 

echterr niet. Zijn komst veroorzaakte de nodige onrust in Nederlands-Indië. 

Inn de tijd dat Von Saher zijn opdracht kreeg, bestond er nog niet een officiële en 

geïnstitutionaliseerdee overheidsbemoeienis (of -regeling) ten aanzien van de organisatie van 

onderzoekk naar en onderhoud van 'oudheden' die zich aldaar bevonden. Over de vraag wat 

'onderhoud'' of *bescherming' precies inhield bestond al helemaal geen overeenstemming.88 In de 

bestuderingg en zorg voor de resten van de Hindoe-Javaanse oudheid had de Indische regering 

zichh in de negentiende eeuw hoofdzakelijk beperkt tot het geven van enkele grote 

onderzoeksopdrachten.. Het Bataviaasch Genootschap - dat zich steeds meer was gaan toeleggen 

opp de bestudering van Javaanse oudheden en het verzamelen ervan voor het genootschappelijk 

museumm te Batavia - groeide uit tot dé verantwoordelijke instantie voor de bescherming en het 

behoudd van de Javaanse oudheden. Het bemiddelde bij de Indische regering en verschillende 

departementenn in het kader van de ondersteuning van oudheidkundige initiatieven. 

Sindss de jaren 1880 groeide de behoefte aan een duidelijke regelgeving over zorg en 

beschermingg van de Hindoe-Javaanse tempels. Dit hing samen met de gestegen belangstelling 

157 7 



voorr de Javaanse oudheden, en daarmee gepaard gaande professionalisering en systematisering 

vann de bestudering ervan. Een andere reden was de empirische constatering van verval en 

(klimatologische)) aantasting van de objecten van onderzoek, én van oudheidkundige liefhebberij 

diee meer weg had van malversaties, bij gebrek aan duidelijke regelgeving. In de loop van de 

negentiendee eeuw waren veel beelden en ornamenten van hun oorspronkelijke plaats verhuisd 

naarr het achtererf van individuele bestuursambtenaren of bij terugkeer naar Europa 

meegenomen,, al dan niet onder het motto dat deze dan later aan 'het Vaderland' toe zouden 

komen.89Zoo vonden veel overblijfselen van de oude Hindoeperiode op Java "zoowel in steen, als 

kleineree voorwerpen in metaal" via de koloniale tentoonstelling te Amsterdam in 1883 hun weg 

naarr het oudheidkundig museum in Leiden (waarvan de toenmalige directeur C. Leemans zich 

bovendienn ergerde aan het feit dat veel waardevol Indisch materiaal in het Rijks Etnografisch 

Museumm terecht was gekomen). In die tijd groeiden ook de zorgen over het verdwijnen van 

Nederlands-Indischee etnografica naar buitenlandse musea, met name bij Lindon Serrurier, toen 

dezee nog directeur was van het etnografisch museum.90 Veel recenter, en in 1897 nog vers in het 

geheugenn van het bestuur van het Bataviaasch Genootschap was echter 'het geval Groneman'. 

Nadatt IJzerman in 1886 naar Nederland was vertrokken was Groneman hem opgevolgd als 

voorzitterr van de archeologische vereniging. Hij zette veel kwaad bloed door de manier waarop 

hijj  het Prambanan-complex 'ontruimde' en een archeologisch museum in Jogyakarta inrichtte, 

mett stukken die "niet zonder schade op de plaats van herkomst konden worden vermist." In het 

tijdschriftt van het Bataviaasch Genootschap zou de taalkundige, epigraaf en historicus J.L.A. 

Brandess hier in 1904 nog aan refereren als een "archeologische moord op grote schaal, zoals er 

zekerr in de laatste twintig jaar nergens ter wereld elders een plaats heeft gehad."91 Als hoofd van 

dee in 1901 bij koninklijk besluit opgerichte 'Oudheidkundige commissie' belichaamde Brandes 

hett gegroeide aanzien van de Indische archeologie, die via deze commissie officieel onderwerp 

werdd van staatszorg. 

Opp 22 april 1898 maakten voorzitter G. Schererl en secretaris L. Serrurier92 namens het 

Bataviaaschh Genootschap hun bezwaren kenbaar aan de gouverneur-generaal (C.H.A. van der 

Wijck)) tegen de missie van Von Saher. Daarbij presenteerden zij het Bataviaasch Genootschap 

nadrukkelijkk als adviseur inzake het behoud van monumenten in Nederlands-Indië. Wat het 

genootschapp zorgen baarde was de passage in het officiële verzoekschrift van de Nederlandse 

tentoonstellingsorganisatiee van februari 1898 om medewerking te geven aan de opdracht van 

Vonn Saher.93 Daarin werd vergunning gevraagd om "van de om de tj andi's verspreid liggende 

steenen,, welke wegneming het nog staande gebleven gedeelte der tempels in het minst niet kan 

schaden,, eenige naar Europa over te brengen." 

Dee argumenten in de vergunningsaanvraag enerzijds en de bezwaren van het Bataviaasch 

genootschapp anderzijds laten iets zien van de veranderende waardering van de tempels en 

tempelstukkenn op Java. Het verzoekschrift suggereert dat de commissaris-
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generaal/opdrachtgeverr (het hoofd van de centrale commissie, inmiddels baron Michiels 

Verduynen)) de losliggende oudheden op Java als vrij en openbaar bezit beschouwde, zolang ze 

(nog)) niet waren veiliggesteld of binnengehaald in musea of privé-verzamelingen. Daarnaast wijst 

hett op de globale bekendheid van de kunstzinnige en historische waarde ervan, waardoor de 

aanvraagg tot uitvoer op zichzelf minder vanzelfsprekend wordt. De commissaris-generaal was 

zichh hier kennelijk van bewust. 'Terecht is de Regeering in beginsel gekant tegen het wegvoeren 

vann beelden of ornamenten van de oud-Javaansche monumenten. Ik vermeen dat hier, waar het 

eenee nationale zaak geldt, eene concessie geen overwegend bezwaar zal ontmoeten [..] 

Fragmentenn van bewerkte steenen vindt men in grooten overvloed om de ruines verspreid, 

niemandd zal er eenig nadeel van ondervinden, wanneer enkele daarvan, welke vanuit een oogpunt 

vann kunst belangrijk zijn, terwijl daarmede geheel overeenkomende ter plaatse blijven liggen, hun 

wegg vinden naar de vaderlandsche musea. Het is de bedoeling niet die stenenen naar Parijs te 

brengen,, maar slechts ze te gebruiken voor het maken van afgietsels."94 Het nationale doel, of het 

Vaderland,, heiligde hier dus de middelen. Door de kunstwaarde te benadrukken wrikte de 

commissaris-generaall  de stenen los van hun historische context De beoogde 

kunstroof/verplaatsing/uitvoerr meende hij vervolgens voldoende te rechtvaardigen door deze in 

dienstt van het Vaderland te stellen. Zover kon het besef dus gaan dat Indië Nederlands was. 

Dee woordvoerders van het Bataviaasch genootschap van hun zijde lieten het argument van het 

Vaderlandd links liggen en putten juist hun kracht uit de oudheidkundige en kunstwaarde van de 

gewildee stenen, die nu eenmaal niet op zichzelf stonden, maar deel uitmaakten van een 

oudheidkundigg geheel. 'Immers, wanneer de uitvoer van oudheidkundige monumenten 

verbodenn is, dan is zulks vooral geschied uit aanmerking, dat in de regel niet is na te gaan, of de 

wedergenoemdee fragmenten los op den bodem hebben gelegen, dan wel of zij van, nog in hun 

geheell  bestaande monumenten zijn afgebroken." Ook achtten zij het wegnemen van losliggende 

stenenn bedenkelijk omdat deze nodig waren voor restauratie, zoals nu het geval was bij Candi 

Mendut.. Vooral het eerste argument was hier van belang, gezien het feit dat de opdracht tot het 

afgetenafgeten van delen van de hoofdtempel van Candi Prambanan ook de boodschap bevatte om een 

beeldd daarvan daadwerkelijk mee te nemen. Het Bataviaasch genootschap had het half 

weggemoffeldee tussenzinnetje niet over het hoofd gezien: 'Van Tjandi Prambanan de versiering 

vann den hoofdtempel, leeuw in het midden, met boomen en dieren aan keerszijden (den leeuw 

medee te nemen), PI. VI I Groneman." Waarschijnlijk kwam deze opdracht voort uit de 

overwegingg van symmetrie. De gevraagde leeuw was onderdeel van twee compositorisch 

gelijkwaardigee tempelfriezen, die J. Groneman in zijn plaatwerk van Candi Prambanan (1893) 

achtereenvolgenss had afgebeeld in plaat VIIB , met de bewuste leeuw in de nis, en VII C, 

waarvann de nis (toch al) leeg was.95 

Uiteindelijkk gaf het historische argument de doorslag. Von Saher en Hazenkamp kregen slechts 

vergunningg om voor de tijd van één jaar louter afgietsels te vervaardigen van de op Java 
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aanwezigee hindoebeelden en -tempels. Ze mochten geen stukken meenemen.96 Welke plaats 

kreegg hun archeologische missie, en de gereconstrueerde Candi Sari nu in Parijs? 

5.. Opbouw en aanzien van de Nederlandse koloniale afdeling 

Opp de mooie panorama-foto's genomen vanaf het Champs-de-Mars gaat Nederlands koloniale 

trotss geheel verscholen achter de bomen van het Trocadéro. Wie echter vanaf het Trocadéro-

paleiss de heuvel afdaalde vond direct aan zijn linkerzijde de Nederlandse koloniale afdeling, 

onderr de Russische Kremlin torens en naast het paleis en het Boerenhuis van Transvaal. Langs 

hett middenpad stonden twee Sumatraanse huizen met hun ingangen tegenover elkaar, als 

wachterss voor het pronkstuk van de Nederlandse koloniale afdeling: de Candi Sari. Daarin huisde 

eenn verzameling afgietsels van andere Hindoe-Javaanse en boeddhistische tempels van Java, voor 

hett eerst te zien in Europa. 

Dezee wereldse Candi Sari zou een letterlijke reconstructie moeten zijn van het origineel, "zooals 

dezee zich ongeveer tien eeuwen geleden, moet hebben voorgedaan" - in zijn onaangetaste vorm 

dus.. Het tegendeel was bijna waar. Het voetstuk en de trap, bij het origineel te zeer gehavend 

doorr de tijd, waren ontleend aan Candi Plaosan, een in bouwstijl en afmetingen vergelijkbare 

tempell  op het Prambanan. Ter will e van het effect was de steenkleur van Candi Sari te Parijs 

lichterr gemaakt dan die van het origineel op Java in 1900. Voor de verlichting van het interieur 

kreegg de tempel een glazen dakbedekking, die van buiten onzichtbaar bleef. Ten slotte rustte zij 

opp een extra voetstuk, waarvan de wanden bekleed waren met afgietsels van de Boroboedoer, die 

inn 26 panelen de levensloop van Boeddha uitbeeldden. Dankzij een ruim voorterras waren deze 

goedd zichtbaar vanaf de hoofdentree van de Nederlandse koloniale afdeling. De daar posterende 

tweee Raksasa-beelden - replica afkomstig van Candi Sewu - betrokken de twee Sumatrahuizen bij 

dezee gerecreëerde tempelhof. Vanaf het terras voerden twee stenen trappen naar de ingangen van 

dee Sumatraanse huizen. Beide paviljoens waren net als de Candi voorzien van een glazen dak. 

Geverfdd houtsnijwerk en afgietsels van huizenwanden van de Padangse bovenlanden sierden de 

buitenwanden.97 7 

Voorr kenners gaf het aanzicht van de Nederlandse koloniale afdeling een duidelijke tweedeling. 

Inn contrast met de oudheid van Candi Sari, dienden de twee Sumatraanse huizen als een illustratie 

vann het pittoreske etnografische heden (uiterlijk) en het koloniaal bestuurlijke heden (door de 

daarinn te bezichtigen tentoonstelling).98 [Afbeelding 4.6] In de Sumatraanse huizen kreeg de 

Hindoe-Javaansee oudheid bovendien een nieuw jasje: de papieren wandversieringen van CA 

Lionn Cachet bewezen de directe toepasbaarheid van de Hindoe-Javaanse versieringskunst voor 

dee stoffering van het moderne westerse binnenhuis. Het hoger gelegen Sumatraanse huis, 

noordelijkk paviljoen genoemd, was officieel bestemd voor de (Franse) klasse 113: ('Kolonisatie'). 
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Inn het lager gelegen zuidelijk paviljoen huisden klasse 114: ^Koloniaal materiaal') en klasse 115: 

('Productenn in het bijzonder bestemd voor de uitvoer in de koloniën')." 

Alss officiële catalogus van de Nederlandse koloniale afdeling diende de Guide a travers ia section 

desdes Indes Néerlandaises - de beoogde opvolger van het kloeke werk van PJ. Veth bij de 

tentoonstellingg van 1883. Hiermee wilde de koloniale commissie een wetenschappelijke 

toelichtingg geven op de inhoud en betekenis van de Nederlandse koloniale afdeling. Deze 

handleidingg maakte vooral duidelijk hoe serieus en grondig de organisatie haar werk had 

aangepakt.. Gebruikersvriendelijk was dit werk verder niet. De ordening ervan strookte niet met 

dee daadwerkelijke opstelling in de verschillende paviljoens, en om de Guide op waarde te schatten 

moestt de bezoeker deze eigenlijk bestuderen in de koloniale bibliotheek die was ingericht in het 

noordelijkee Sumatraanse paviljoen. Daar zou hij ook de speciaal daarvoor samengestelde 

boekencataloguss en bijbehorende boeken bij de hand hebben, waarnaar de Guide meermalen 

verwees.100 0 

Dee Guide legde bij dit al de nadruk op de koloniale actualiteit in de Nederlandse koloniale 

afdeling.1011 Niet alleen de economische en wetenschappelijke opmars van de Europese 

ondernemerss beloofde zij in beeld te brengen, maar ook het onderwijs en de sociaal-economische 

zorgg ten behoeve van de inheemse bevolking (zoals de spaar- en kredietbanken) - in wezen 

vertoonn van de ethische belofte. Voor etnografie — als weergave van de bestaansmiddelen — was 

minderr ruimte uitgetrokken. Wél kregen de culturele en religieuze praktijken van de inheemse 

bevolkingg ruime aandacht. Impliciet wees dit op het gedachtegoed van associatie. In de nijverheid 

konn het koloniale bestuur verbetering brengen, voor cultuur en religie het respect bewaren. 

Hoee duidelijk was de ordening van de Nederlandse koloniale afdeling nu in werkelijkheid? 

Wanneerr we ons aan de Franse indeling houden, dan toonde de eerste zaal van het Noordelijk 

paviljoenn voorbeelden van kolonisatie (klasse 113). Hier gaf een decoratieve wandkaart van de 

Nederlands-Indischee Paketvaartmaatschappij, niet alleen een duidelijk idee van "de routes harer 

stomers",, maar ook van het bereik van de Nederlandse koloniale onderneming. Daartegenover 

pronktee een reliëfkaart van de beroemde Anei-kloof te West-Sumatra, namens het topografisch 

bureauu van Batavia. (Deze verbeeldde tevens een persoonlijk wapenfeit van IJzerman. Bij de 

aanlegg van de spoorlijn naar de Ombilin-kolenvelden was deze kloof onder zijn leiding met 

success overbrugd, na een alles vernielende overstroming.)102 Op de tafels tegen de wanden 

toondenn een maquette van het Marine-établissement te Soerabaja, en verschillende modellen van 

fortenn en barakken de middelen van handhaving en verdediging (zowel tegen de buitenlandse als 

tegenn de inheemse vijand). 

Inn het midden van de ruimte bewaarden twee vitrines monsters tabak uit de oostkust van 

Sumatraa en ertsen uit Suriname. Modellen van het militaire kampement te Tjitnahi, van het 

hospitaall  te Magelang en van een Liberia-koffiefabriek verbonden daar drie verschillende 

leidmotievenn van kolonisatie. Kaarten aan de wanden gaven verder een overzicht van de Indische 
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landbouwondernemingenn en het Indische mijnwezen, de spoor- en tramlijnen, en de post- en 

telegraafdiensten.. Tweehonderd proefmonsters en zestien verschillende voorbeelden van 

schadelijkee insecten, ingezonden door de suikerproefstations uit Oost- en West-Java, getuigden 

vann het modern wetenschappelijke onderzoek naar, en de preventie van rietziekten. In de glazen 

kastenn aan de wanden bevonden zich de evergreens van voorgaande koloniale vertoningen; 

plattegrondenn en botanische tekeningen van de Plantentuin te Buitenzorg, naast een verzameling 

Oost-- en West-Indische houtsoorten. Nieuwer waren de gegevens over de Ombilin-kolenmijnen: 

kaartenn en plattegronden die ligging en bereikbaarheid aangaven - opnieuw met een knipoog naar 

hett werk dat IJzerman daar verricht had. Een kaart van de diepzeepeilingen van de recente 

Siboga-expeditiee maakte ten slotte gewag van het wetenschappelijk onderzoek hieromheen.103 

Verdwaaldd tussen al deze voorbeelden van bekende en moderne vormen van kolonisatie vielen 

dee modellen van bamboebruggen, en typen inheemse woningen uit klasse 114 (koloniaal 

materiaal),, als illustratie van de leefwijzen en bouwtechnisch kunnen van de inheemse bevolking 

enigszinss uit de toon. Dit was een gevolg van ruimtegebrek in het zuidelijk paviljoen, maar het 

zorgdee •wel voor een leuk contrast met de modellen van moderne marine en militaire 

etablissementen. . 

Pronkstukk van het noordelijk paviljoen was de leeszaal. Architectonisch vormde deze weer een 

toonbeeldd voor de toepasbaarheid van de Javaanse bouw- en versieringsstijlen voor het moderne 

interieur.. De houten zoldering was vervaardigd naar het voorbeeld van dependopo van de kraton 

vann Jogyakarta. Eigentijdse typisch Javaanse decoratievormen (wandschotten van Javaans 

houtsnijwerk),, oud-Hollandse koloniale meubelen en een modern tapijt uit Amersfoort met 

'sarong-motieven',, gaven gezamenlijk een nieuwe uitstraling aan deze ruimte. Inhoudelijk gaf de 

leeszaall de wetenschappelijke onderbouwing van de Nederlandse koloniale afdeling. Hier huisde 

eenn bibliotheek met kaarten en studies van de Nederlandse koloniën, een catalogus, en een 

bibliothecaris.1044 Veel van wat de organisatie blijkens de Guide wilde laten zien op het gebied van 

ontwikkelingsbeleidd - onderwijs, economische zorg (de instelling van spaar- en kredietbanken), 

infrastructurelee werken en irrigatieprojecten - ging hier tussen al die geleerdheid schuil, verborgen 

inn brochures, tabellen, tekeningen en fotoalbums. 

Inn het zuidelijk paviljoen (114: koloniaal materiaal en 115: uitvoerproducten) trok "het 

Balineeschee pantheon" meteen de aandacht, een collectie beelden van Hindoe-Balinese goden en 

halfgoden,, die Pleyte speciaal voor de tentoonstelling op Baü verzameld had. Daarnaast 

herinnerdenn drie vrouwenfiguren in Balinese "princessengewaden", in bruikleen afgestaan door 

koninginn Wilhelmina, aan het eerbetoon van de onafhankelijke vorsten van Tabanan, Klunkung 

enn Badung aan de Nededandse vorstin. De beschrijving van dit paviljoen in het Vers/agis tamelijk 

chaotisch.. Het hier getoonde bestond uit etnografisch getint materiaal aan de ene kant, en 

bodem-- en handelsproducten aan de andere kant, echter door elkaar opgesteld. Tot de eerste 

groepp behoorde de "bijzonder belangrijke verzameling ethnographische voorwerpen uit de minst 
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onderzochtee gedeelten van Oost-Indië", sommige bijeengebracht tijdens de Siboga-expeditie. 

Vann A.W Nieuwenhuis' THwars door Borneo'-exp editie (1896-1900) was hier evenwel niets te 

zien,, volgens opmerkzame tijdgenoten een gemis.105 Daarnaast vielen hier de inzendingen op van 

tweee apart genoemde inheemse vorsten. De regent van Bandung stuurde een verzameling 

muziekinstrumenten;; de susuhunan van Solo zond - traditiegetrouw - zijn eretekens: pajongs, een 

goudenn toernooizadel en daarnaast wajang- en topengspelen en theaterkostuums. De pajongs 

schiktenn zich naar een trofee; de wajangpoppen lieten, aan een fries bevestigd langs de gehele 

linkerwand,, opeenvolgende tonelen uit een Oudindisch drama zien. Naast een aantal 

voorbeeldenn van ivoorbewerking, zilver- en goudsmeedwerk, weefsels (stoffen en kleding) was 

hierr ten slotte een grote, goed toegelichte collectie batik te zien. Deze laatste sierde het geheel 

niett langer als een onderdeel van het inheemse leven, zoals in 1883, maar als een bijzondere 

artistiekee bedrijfstak, met rijke lokale variaties.106 

Zoalss alle recente wetenschappelijke ontdekkingen en trofeeën, getuigden ook de Indische 

grondstoffenn in het paviljoen van het expansieve stadium van de koloniale onderneming in 

Nederlands-Indië.. Te zien waren onder meer de door de staat aangekochte boormachine voor 

onderzoekk naar tin op het eiland Banka, monsters van producten uit Celebes, Palembang, 

Suriname,, Curacao en Ambon, een opstelling van de thee- en koffiecultuurmaatschappij Parakan 

Salak,, en een aparte tentoonstelling van de cultures en producten van de Indische archipel. Naast 

oudee bekenden: koffie, thee, foelie, nootmuskaat, suiker, cacao en indigo, lonkten nu ook de 

nieuweree uitvoerproducten: kina, olie, goud en zilver. Hiertussen vertegenwoordigden pakken 

rijstrijst en rotan de inheemse landbouw en nijverheid. Als menswetenschappelijke trofee, enigszins 

merkwaardigg in deze ruimte, overzag een door Dubois ontworpen reconstructie van de 

Pithecantropuss Erectus dit geheel. 

VerborgenVerborgen deugdzaamheid 

Wanneerr we de Nederlandse koloniale afdeling overzien, wat valt dan het meeste op? Was er 

inhoudelijkk een duidelijke verandering zichtbaar ten opzichte van de eerdere Nederlandse 

kolonialee vertoningen op wereldtentoonstellingen? Bij nader beschouwing leek deze vertoning 

tochh niet veel meer dan een uitgebreide versie van de koloniale tentoonstelling te Amsterdam: 

mett wat plichtmatige informatie over het Nederlands gezag en de koloniale ontginning ter 

plaatse,, economisch waardevolle producten van de natuurlijke wereld, en beelden van het leven 

enn bedrijf van de inheemse bevolking. Het aandeel handelsproducten en grondstoffen - altijd al 

groott - was nu verrijkt met enkele succesvolle nieuwkomers zoals kina, steenkool en olie. De 

groteree economische bemoeienis van de staat was te zien aan de inzendingen van haar 

verschillendee diensten - al moest men voor bepaalde projecten zoals irrigatie de nodige studietijd 

uittrekkenn in de leeszaal. Over onderwijs en economische zorg voor de inheemse bevolking was 

hett getoonde verhaal minder duidelijk, en stukken minder zichtbaar. De Guide gaf wel korte 

163 3 



schetsenn van recente initiatieven op deze gebieden; tastbaar materiaal was alleen te vinden in de 

bibliotheekk in de vorm van brochures en diagrammen. De intentie om een ethische boodschap 

uitt te dragen was er dus wel, maar overtuigend materiaal was misschien wel letterlijk niet 

voorhanden. . 

Inn tegenstelling tot het voornemen van de organisatie kregen etnografische voorwerpen wel 

degelijkk een prominente plaats. Het beeld van de inheemse beschaving leek hier echter scherper 

uitgekristalliseerdd dan op de vorige koloniale afdelingen. Voor het eerst was een duidelijk 

onderscheidd te zien tussen een hoogstaande elitecultuur enerzijds (de Candi Sari als 

cultuurproductt van het verleden; de Wajang uit de kraton van Solo als een voortlevende 

hoftraditie,, geworteld in oude Hindoe-Javaanse mythen) en 'primitieve' maar evengoed 

respectabelee volksproducten anderzijds (de sierlijke houten huizen van Sumatra; het Balinese 

pantheon;; de batik-collectie). Deze ordening sluit aan op de associatiegedachte: de elite trad hier 

tenn tonele als drager en bewaker van de respectabele oude Hindoe-Javaanse beschaving, dus als 

eenn mogelijke schakel naar het westers koloniale bestuur. Het nog in ontwikkeling zijnde westerse 

onderwijss voor de inheemse bevolking was ook op deze elite gericht. Het Javaanse volk 

verscheenn hier als de nijvere producent van voorwerpen (tevens handelswaar) waarin de Hindoe-

Javaansee kunstuitingen waren te ontdekken. Deze kunstvorm bleek bovendien toepasbaar in 

westersee bouw- en decoratievormen, zoals getoond in de bibliotheek (de houten zoldering; de 

wandschottenn van Javaans houtsnijwerk; en het tapijt met sarong-motieven) en in de papieren 

wandversieringenn van Lion Cachet. 

Enn dan wat ontbrak. Geen in het oog springend eerbetoon aan recente militaire overwinningen, 

géénn overtuigende ethische gedachte in dit geheel. De enige opvallend nieuwe bijdrage bleef de 

oudheidkundigee vertoning. Candi Sari was ook de feitelijke publiekstrekker. Wat was daarvan de 

betekenis? ? 

6.. De glanspapieren en institutionele nasleep 

"Haarr te behouden voor ons land, haar hier, ter verrijking van aller kennis onder de oogen te kunnen 
brengenn van de duizenden, die het voorrecht missen moeten om zelf op te gaan naar Frankrijks 
hoofdstad"107 7 

Inn 1901 verscheen het plaatwerk De versierende kunsten in Nederiandsch-Indiè'vzn Von Saher, om de 

"verdiendee sympathie" op te wekken, en begrip voor de grote artistieke waarde van de 

eigenaardigee kunstrichting die zich ten tijde van het Hindoetijdperk op Java ontwikkeld had, uit 

specifiekee maatschappelijke en religieuze toestanden, "welke zo weinig met het westen 

overeenstemmen.""  Het Nederlandse publiek kon hierin nog eens op zijn gemak reproducties van 

dee te Parijs getoonde reproducties in ogenschouw nemen. Rouffaer besprak dit werk voor De 

Gids,Gids, waarbij hij van de gelegenheid gebruikmaakte om op te roepen tot gestructureerde 
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overheidsbemoeieniss bij de Javaanse monumentenzorg.108 In hetzelfde jaar werd de 'Commissie 

inn Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera' ingesteld, bij 

gouvernementeell  besluit van 18 mei, no 4., waarmee de regering zich officieel committeerde aan 

dee oudheidkundige studie en zorg in Nederlands-Indië. Ze was belast met het samenstellen van 

dee archeologische en architectonische beschrijvingen van de oudheden op deze eilanden (tot 

19055 geleid door J.L.A. Brandes; vanaf 1910 onder leiding van NJ. Krom). Historiografische 

werkenn over het oudheidkundig onderzoek in Nederlands-Indië leggen een rechtstreeks verband 

tussenn de presentatie op de Parijse wereldtentoonstelling en de instelling van deze commissie.109 

Watt betreft de beoogde institutionalisering van de Indische archeologische wetenschap leek de 

organisatiee dus in haar doelstellingen geslaagd. 

Concurrentie,, of een mogelijkheid om de eigen prestaties te vergelijken met die van andere 

kolonialee mogendheden, had hier overigens ook zijn werk gedaan. In de totstandkoming van de 

Oudheidkundigee Commissie geven Krom (1920) en Bernet Kempers (1978) de hoofdrol aan 

IJzerman,, die bij de minister van Koloniën Cremer drie nota's indiende; één over de kosten van 

hemzelf,, één van Groneman over de wenselijkheid van systematische opneming en één van 

Rouffaerr over de Britse archeological Survey. Als inspiratiebron golden bovendien de artikelen 

vann Kern over de oudheidkundige organisatie in Frans Indo-China en van Serrurier over de 

"droevigenn toestand" van de voornaamste Midden-Javaanse monumenten.110 Naar aanleiding van 

eenn studiereis van NJ. Krom naar Brits India en Frans Indo-China werd bij gevolg van 

gouvernementeell  besluit van 14 juni 1913 de 'Oudheidkundige Dienst' ingesteld.111 

Dee Hindoe-Javaanse oudheid kreeg in Nederland verder gehoor door de met veel ruchtbaarheid 

begeleidee voorexpositie van Indische afgietsels in het Haarlemse Museum van Kunstnijverheid in 

1899,, en een na-expositie in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1901. In dat jaar opende in 

hett Stedelijk Museum te Amsterdam *De Indische Tentoonstelling'. De Hindoe-Javaanse 

oudheid,, de belangrijkste cultures en de 'overblijfselen van het Hindoeïsme in den 

tegenwoordigenn tijd' werden hier opnieuw in het zonnetje gezet. De etnografische zalen waren 

bovendienn verrijkt met de voorwerpen die AJ. Nieuwenhuis verzameld had tijdens zijn TDwars 

doorr Borneo'- expeditie - door Schmeltz zo jammerlijk gemist in Parijs. Deze tentoonstelling was 

hett initiatief van enkele Amsterdamse heren (waaronder bankdirecteur N.P. van den Berg, 

IJzermann en het liberale kamerlid en ondernemer Hubrecht) die de voor Parijs vergaarde 

kolonialee verzameling wilden behouden in een op te richten museum voor land- en volkenkunde 

inn Amsterdam. Zij hadden de beschikking gekregen over de voorwerpen die na sluiting van de 

Parijsee tentoonstelling in handen van de regering waren gekomen. Particuliere inzenders, 

waaronderr susuhunan Pakubuwono X, verlengden de termijn van hun bruikleen. Van de 

organisatiee voor de Nederlandse vertegenwoordiging te Parijs kreeg de commissie voor de 

Indischee tentoonstelling officieel het recht op het aanvankelijk aan het museum van 

kunstnijverheidd toegezegde saldo, "tenzij zich op dat moment reeds een commissie voor de 
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stichtingg van het koloniaal museum te Amsterdam als zedelijk lichaam heeft geconstitueerd". 

Driee jaar later kwam het tot ƒ 17.188, 355 opgelopen saldo in handen van het stichtingsbestuur 

voorr een museum voor land- en volkenkunde te Amsterdam, uitsluitend daarvoor te besteden, 

"alss middel tot verspreiding van meerdere kennis". De Nederlandse koloniale afdeling op de 

Parijj  se wereldtentoonstelling kreeg 20 een duurzame vorm in wat het 'imperiale' Koloniaal 

Instituutt te Amsterdam zou worden. Weliswaar werd dit pas in 1926 geopend, maar de 

grondleggerss vonden hun directe inspiratie, materiaal en bovenal overtuigingskracht in en door 

Parijs,, waaraan sommigen zelf een bijdrage hadden geleverd.112 

7.. Behoudzucht en ontwikkelingsdrang: de receptie van de koloniale afdeling 

Wanneerr men afgaat op de commentaren in de Nederlandse pers op de Nederlandse koloniale 

afdeling,, dan was zij met glans geslaagd. Uit deze tentoonstellingsverslagen blijkt daarnaast de 

heftigheidd van het nationalisme en internationale wedijver die op de exhibition du siècle en 

daarbuitenn gestalte kregen. Met name Duitsland - met vloot- en industrievertoon zeer aanwezig 

opp de tentoonstelling - en Engeland vanwege de Boerenoorlog,- konden rekenen op soms 

triomfantelijkk geuite negatieve aandacht. Al gedurende de periode van voorbereiding maakten de 

Nederlandsee kranten hun publiek warm voor de "clou" van de eigen Nederlandse afdeling op de 

ExpositionExposition du siècle, opnieuw afkomstig van Indië. De verwachtingen waren daarom voor de 

openingg al hooggespannen. 

Hoewell  het precieze bezoekersaantal van de Nederlandse koloniale afdeling in 1900 niet bekend 

is,, zal deze bij lange na niet zo succesvol zijn geweest als die van 1889.113Over de samenstelling 

vann het publiek valt sowieso weinig te zeggen. Net als in 1889 wijzen opgeschreven 

waarnemingenn - zoals "de massa der onbeschaafden [of, MB] de goedonderwezen, welopgevoede 

vreemdelingen,, die weinig van onze koloniën weten", "lieden van kunstzin en smaak", "ernstige 

anthropologen""  en (toch ook) "iemand die zich in doorsnede niet, zonder bepaalde aansporing, 

aann diepgaande studie bezondigt"114 - vooral op meningen en (opvoedkundige) doelstellingen van 

dee schrijverslieden die een kijkje namen op de Nederlandse koloniale afdeling. 

Hett betrokken en dus kritische oordeel van journalisten en (koloniale) deskundigen is niet per se 

representatieff  voor dat van 'de gemiddelde bezoeker'. Toch kan op basis van hun commentaren 

eenn en ander geconcludeerd worden over de betekenis van deze Nederlandse koloniale afdeling. 

Watt ten eerste opvalt is een grote algemene bewondering voor de getoonde reconstructies van de 

kunstwerkenn van de Hindoe-Javaanse oudheid. Daarnaast vond een aantal critici de Nederlandse 

kolonialee afdeling in haar geheel niet modern of actueel genoeg. Zij hadden liever voorwerpen 

gezienn die het belang van de koloniale handel en het voortgaande wetenschappelijke onderzoek 

duidelijkk onderstreepten. Deze ogenschijnlijke botsing van geesten lijk t opnieuw illustratief voor 

hett idee van Anderson, namelijk dat rondom 1900 de luide roep om koloniale modernisering 
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gepaardd gaat met een conservatief getinte belangstelling voor het verre verleden. Wellicht kan de 

receptiee de betekenis van die belangstelling verhelderen. Waarom was die Hindoe-Javaanse 

oudheidd dan eigenlijk 20 bewonderenswaardig? En waarin vonden critici de tentoonstelling niet 

modernn genoeg? 

7.11 De fascinatie voor de Hindoe-Javaanse oudheid 

Dee belangstelling voor de Hindoe-Javaanse tempelkunst is voor een groot deel te verklaren door 

hett nieuwe ervan. Op de openingsdag van de Nederlandse koloniale afdeling maakte een pamflet 

bekendd dat de Candi Sari, en de aldaar opgestelde kunstvoorwerpen, "voor het eerst" in Europa 

warenn te aanschouwen. Bezoekers konden dit in de officiële Guide lezen.115 Deze informatie duikt 

zoo vaak op - zowel in Nederlandse als in Franse commentatoren op de Hindoe-Javaanse 

tempelkunstt - dat er meer aan de hand moet zijn dan *kopieerlust\ De commentaren vermelden 

inn veel gevallen dat enkele Nederlanders speciaal naar Nederlands-Indië waren afgereisd om deze 

Hindoe-Javaansee kunstschatten bijeen te brengen, met name E. von Saher, en voor liet Balinese 

pantheon'' C. Pleyte. 

Dezee nadruk op het nieuwe van het zeer oude en het daaraan gekoppelde romantische beeld 

vann de ontdekkingsreiziger zijn begrijpelijk in de context van de bestaande fascinatie voor de 

Grieks-Romeinsee oudheid, en de heldenverering rondom de Duitse amateur-archeoloog Heinrich 

Schliemann,, ontdekker van Troje. De reclame 'Voor het eerst in Europa" lijk t in dit verband te 

duidenn op de internationale concurrentieslag die, al dan niet parallel aan de koloniale expansie, in 

onderzoek/opgravingenn in Griekenland, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië plaatsvond. 

Bijj  het zien van de tempelfragmenten in het 'archeologische' museum in de Candi Sari maakte de 

Fransee schrijver Jorde in een overzichtswerk van de tentoonstelling bijvoorbeeld de vergelijking 

mett "un Olympe singulièrement touffu".116 

Enkelee Franse besprekingen waren lovend over de getoonde oudheid op de Nederlandse 

kolonialee afdeling. Vermoedelijk zijn deze gebaseerd op Nederlandse informatie. Charles 

Lavigne,, die aan het Uvre d'or de /'exposition de 1900 een bijdrage leverde over de Nederlandse 

kolonialee afdeling, noemde als informant baron van Asbeck. Voor hem representeerde Candi Sari 

eenn verloren, achtenswaardige kunst en beschaving "[..]Tous les fragments, vestiges venerable 

d'unee civilisation et d'un art disparus forment isolement des objets d'art inédits, dont jusqu'a 

présentt aucun specimen n'a été introduit en Europe et dont la primeur sera offerte aux visiteurs 

dee PExposition universelle de 1900".117 Jorde vertrouwde voor zijn historische beschrijving van 

dee Candi Sari echter op de informatie van Raffles. Naar aanleiding van de afgietsels van de 

Boroboedoerr memoreerde hij deze tempel: "[..]comme une des plus brillantes manifestations du 

géniee bouddhique [..] Ce n'est pas la profusion des sculpture qui force radministration du 

voyageur,, mais la perfection de 1'executi.on, la science de la composition, la vérité, Ie sentiment 
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dess scènes figurées. On voit se dérouler, en longues theories, la légende du Bouddha, 1'histoire de 

(^oudhonna,, son père, de la Reine Maya, sa mère; 1'annonce de 1'incarnadon d'un dieu et l'épopée 

entièree du (^akia-Mouni se déroulant en seize trente-six tableax qui comportent environ vingt-

cinqq mille figures en haut relief." Volgens Jorde was dit archeologisch museum niet alleen van 

belangg voor de wetenschap, maar ook voor een groter publiek, vanwege het schone, het ware, het 

vreemdee en het onverwachte van een kunstvorm en een beschaving "qui diffère si grandement de 

notree facon de voire et de sentir."118 

DeDe Nederlandse tempel 

"Hett is wonderlijk als men deze werken vergelijkt met wat er in diezelfden tijd [...] in Europa gemaakt 
werd.. Is het niet merkwaardig, dat onder 200 geheel verschillenden hemel, in zoo ver uit elkaar liggende 
tijden,, de vormen en opvattingen zich bijna zoo letterlijk herhalen. Ik geloof dat er zelden in Holland zoo 
belangrijkee dingen, ons uit Indië overgezonden te zien zijn geweest"119 

Inn liet Centrum wees de kunstenaar Th. Molkenboer120 op het belang van de Haarlemse 

voorvertoningg van de Indische afgietsels, voor het eerst in Nederland te zien: "Ze zijn nieuw, en 

voorr ons onbekend, misschien maken ze daarom dubbel sterken indruk [..] die ornamentaties, ze 

zijnn majestueus, die brokken architectuur, die bekroningen van tempels, die nissen met starre 

godenn gestalten. Het geheel betoovert u en het is eigenaardig hoe deze werken van zoo oude 

cultuur,, van ongeveer acht of negen eeuwen na Christus (naar onze jaartelling) dikwijl s vormen 

latenn zien en van opvattingen getuigen, die eerst eeuwen later in onze westersche beschaving op 

bijnaa gelijke wijze terugkeren." Naar zijn idee getuigden de stukken van een ongekende 

verbeeldingskrachtt en rijke geest. Hij zette hiermee aan tot het zelfrelativerende besef dat 

Nederlands-Indiëë een eigen, hoogstaande beschaving kende, die bovendien veel ouder was dan 

dee westerse. 

Molkenboerr was niet de enige die met veel ontzag over de hier tentoongestelde reproducties 

vann de oude Hindoe-Javaanse en boeddhistische tempelkunst sprak. De meeste commentatoren 

benadruktenn het nieuwe hiervan ten opzichte van de (gereconstrueerde) levende dorpen op de 

voorgaandee wereldtentoonstellingen. Molkenboer zelf schetste deze overgang van dorp naar 

tempell  als één van het natuurgetrouwe schilderachtige, naar het monumentale en kunstrijke. Een 

recensentt van het Algemeen Handelsbladzag deze stap als een vooruitgang, waarmee Nederland 

zichh opnieuw zou gaan onderscheiden: "Achtereenvolgende wereldtentoonstellingen hebben van 

verschillendee koloniën zoveel dorpen te zien gegeven, dat hiervan het nieuws al af is. De 

ontdekking,, in het laatste tiental jaren gedaan, van een groot aantal hindoemonumenten uit de 

Hindoeperiodee [hebben de commissie op het idee gebracht] zoo'n bouwwerk naar het Trocadéro 

overr te brengen, waar het zeker lang geen slecht figuur zal maken" aldus zijn verder lovende 

besprekingg van de voorexpositie in Haarlem. Hij wees op het aristocratische karakter van deze 

tempelkunst:: "Reeds bij oppervlakkige beschouwing wordt men getroffen door den adel die deze 
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oudee kunstwerken in zich hebben. Zoo'n godenfiguur zit in haar nisje met een staatsie en een 

majesteit,, die bewondering afdwingen. In de gelaatstrekken heerscht rust en zekerheid van doen 

diee getuigenis afleggen van de groote vaardigheid en het artistiek kunnen der beeldhouwers." Op 

esthetischh niveau waardeerde hij de combinatie van logica én gratie in het werk van de 

hindoeïstischee bouwmeesters. "De verhoudingen zijn verbazend juist, ieder dingetje werkt mee 

aann het geheel, springt niet opdringerig naar voren." Nederlands-Indië bleek te kunnen bogen op 

eenn hoogstaande beschavings- en kunstvorm: aristocratisch en klassiek. 

Hett bijzondere van de Hindoe-Javaanse tempelkunst voor de bovenstaande beschouwers lag 

juistt ook in haar oudheid, in de kunstwaarde en in het diep-religieuze gedachtegoed waarvan zij 

doordrongenn leek. Het ging hier niet langer om een exotische aardigheid zoals de kampong, maar 

omm een kunst- en beschavingsvorm die serieuze hoogachting en studie waard was. 

NationaalNationaal sentiment, cultuurkritiek en ethische kritiek 

Verwevenn met een nationalistische sentiment lijk t de bewondering voor de Javaanse tempel nauw 

samenn te hangen met opgemerkte negatieve kanten van de verworvenheden van de eigen 

beschaving,, die de wereldtentoonstelling op karikaturale wijze uitvergrootte. Eugène Bunge, 

redacteurr van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, schatte de Candi Sari hoogverheven als de 

rechtmatigee trots van Nederland, "minachtend neerziende op de wufte omgeving rondom", 

temiddenn van de vele kermisvertoningen op de Parij se tentoonstelling. "Zooals het heiligdom 

daarr staat, geeft het met eene getrouwe nauwgezetheid, die karakteristiek is voor Nederland, 

zonderr eenige fantastische aanvulling, die een ander land allicht niet had laten ontbreken, de 

werkelijkheidd weer. Gelijk de verwonderlijk schoone overblijfselen der Hindoe-Javaansche 

bouwkunstt op Java nog bestaan, zóó, vinden wij die hier op het Trocadéroplein terug." Fijntjes 

voegdee Bunge hieraan toe dat het de commissie er deze keer om te doen was niet zozeer een 

beeldd te geven van de materiële rijkdom van de Nederlandse koloniën, als wel van de 

kunstschatten.. Het eerste was genoegzaam bekend bij de Fransen en de Duitsers, aldus Bunge, 

waarbijj  hij wees op "eene gangbare meening [..] dat Duitschland Nederland wel zou willen 

inslokken,, alléén om die "riches colonies" te verkrijgen." Bunge prees het streven van de 

commissiee om op het bestaan van de overvloed van kunst te wijzen, "[..] dien te leeren kennen en 

tee doen bewonderen, wat één en hetzelfde was; daardoor het verlangen op te wekken om méér 

daarvann persoonlijk te gaan bezichtigen en zoodoende den kunstliefhebbers, den reizigers, die 

voorr iets anders gevoel hebben dan voor weelderige hotels, den weg te wijzen naar de ook in dit 

opzichtt zoo rijke Nederlandsche Oost."121 

Bungee had veel lof voor de oude kunst der hindoe's op zich, die, "op Java onder den invloed der 

inboorlingenn als Hindoe-Javaansche kunst tot hoogen bloei geraakt", geen verval kende. Het 

Javaansee karakter ervan maakte deze Hindoekunst behalve oud ook zeer bijzonder. Doordat de 

hindoess plotseling uit Java waren verjaagd had hun kunst geen tijd gehad om te lijden. Zij lieten 
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hunn werken na, die, in "voleindige schoonheid" nog steeds aanwezig waren op Java, "[..]verminkt 

misschienn door baldadige hand, maar niet ontaard, zuivere en onverzwakte vertegenwoordigers 

vann den bloeitijd der kunst." Voor Bunge lag het belang van deze kunstwerken dus vooral in hun 

"eeuwigheidswaarde",, die de tand des tijds ook nog letterlijk had kunnen doorstaan - in 

tegenstellingg tot het vluchtige en vlakke van de eigen moderne beschaving. 

Dee poging om het hogere, schone en zuivere van de oude Hindoe-Javaanse cultuur te imiteren 

viell  om dezelfde cultuurkritische reden niet altijd in goede aarde. De in Nederlands-Indië 

geborenn journalist en avonturier J.F. Scheltema, die later zijn persoonlijke bewondering voor de 

oudee Javaanse tempelkunst zou bezegelen in het boekwerk Monumental Java (1912), kon de Candi 

Sari,, zoals die in Parijs verrezen was, maar matig waarderen. Weliswaar zag hij dat deze een 

gunstigg tegenwicht vormde van "het eerste gerecht der indo-chineesche tafel, de koninklijke 

pagode,, het juweel van Pnom-Penh", maar verder meende hij dat over dit 

"suikerbakkersdingsigheidjee in de taart der wereldkermis" te veel ophef was gemaakt (onder meer 

doorr het NRC van 18 mei). "Het misstaat, verlaagt, werkt op den beschouwer die het origineel 

kent,, zoo lachwekkend als de potsierlijke vertooning eener donkergetinte schoone in het 

hagelblankee pakje waarmede zij als bekeerlinge ter eerste communie gaat."122 

Scheltema'ss uithaal tegen het onechte van de tempel paste in zijn algemene kritiek op het 

barokkee aanzien van de tentoonstelling. Hij erkende dat dergelijke vulgarisering van "het 

plechtigee klooster" nu eenmaal hoorde bij de lichtzinnigheid van wereldtentoonstellingen. Dit 

maaktee zijn eindoordeel over deze imitatie-tempelkunst uiteindelijk positief. Terwijl de Zwitsers 

aankwamenn met hun bergen, brachten "wij" , aldus een toch door nationale trots bevangen 

Scheltema,, met "den gloed van ons Insulinde, fonkelend uit het Oosten rond het groote licht van 

Azië,, den Boeddha, een machtige schittering die velen der tentoonstellingsbeschrijvers geducht 

opp het brein sloeg. Dientengevolge een begeesterd fabelen, grondslag van het succes onzer 

kolonialee afdeeling", waarmee hij overigens ook doelde op de vele misvattingen die tot in de 

GuideGuide bleu Figaro aan toe werden geschreven naar aanleiding van de Nederlandse koloniale 

afdeling.123 3 

Hett architectonisch tijdschrift De Opmerker-wzs in dit opzicht nog kritischer. Volgens een 

redacteurr was de Exhibition du siècle, in de algemeen neergaande lijn der wereldtentoonstellingen, 

verzandd in plat en onecht effectbejag. Nederland, dat nog van geluk mocht spreken dat het 

ontbrakk op de Rue des nations, vormde hierin op het Trocadéro geen uitzondering. Waar de 

verslaggeverr zich het meest aan stoorde was dat Nederland hier pronkte met andermans veren. 

"[..]]  is het eigenlijk niet heiligschennis, dat wij nu, om reclame te maken, pronken met afgietsels 

vann tempels, die wij niet gebouwd hebben, waarop wij geen ander recht hebben, dan wat het 

bezitt van Java als kolonie ons verschaft?" Voor hem representeerde de tempel dus niets 

Nederlands.. Nederland had zich naar zijn idee bovendien niet moeten verlagen door zo mee te 

gaann in de concurrentiestrijd "met Frankrijk, Duitsland en de andere landen wier koloniën in 
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omgekeerdee redenen staan tot de ophef, die ervan gemaakt wordt [..] Aan de gamelang en de 

dansmeisjess hebben wij niet meer genoeg. Ook Boeddha moet zich er toe lenen, den roem van 

Nederlandd te openbaren. Van het Trocadero naar de eigenlijke ingang aan de Place de la 

Concordee is een hele afstand. Maar tusschen de Boeddha en de Parisienne nog meer. Zij dienen 

echterr beide als reclamemiddel." Droogjes voegde hij hieraan toe dat de laatste, vooral in levende 

lijve,, betere zaken maakte dan "den Indischen vorstenzoon".124 

Zoo duurzaam en tijdloos als de tempelkunst was op Java, zo alledaags en vluchtig consumeerbaar 

werdd zij ironisch genoeg in Parijs. En passant vermeldde Bunge dat de kopieën van de 26 bas-

reliëfss van de Boroboedoer hier "als decoratie" te koop werden aangeboden voor 75 francs per 

stuk,, "een weikomen aanwinst [..] voor lieden van kunstzin en smaak" aldus Bunge, die zag dat 

enkelee van de stukken herhaaldelijk verkocht werden. En zoals de tempelkunst volgens Bunge 

eenn welkome aanwinst was in de smaakvolle Europese huiskamer, zo kon hij zich ook goed 

voorstellenn dat "deze of gene" de Sumatraanse huizen zou laten nabouwen, "als chalet voor 

zomerverblijf."125 5 

7.22 Moderne ondernemerszucht: economische en ethische kritiek 

Overr de rest van Nederlands koloniale afdeling waren Nederlandse commentatoren ambivalent 

off  tegenstrijdig in hun waardering. Sommige critici misten reclame, anderen prezen juist de 

bescheidenn toon van de opstellingen in de Sumatraanse paviljoens. Sommigen zagen te weinig 

vann hetgeen door Nederland tot stand was gebracht in de koloniën, anderen vonden de 

tentoonstellingg niet eerlijk genoeg over de mankementen van het Nederlandse koloniale bestuur. 

Enn waar de één meende dat de tentoonstelling ten onder ging in een "etnografische lawaaisaus", 

daarr zocht een ander tevergeefs naar waardevolle etnografische aanwinsten. 

Voorr een groot deel zijn deze tegenstrijdigheden terug te voeren op de verschillende belangen 

enn interesses van de besprekers. Zo keken de hoogleraar plantkunde en voormalig directeur van 

hett proefstation voor de suikerindustrie in West-Java (Tegal) F.A.F.C. Went en de eerder 

genoemdee M.Greshoff, farmacoloog en onderdirecteur van het Koloniaal Museum in Haarlem, 

omm begrijpelijke redenen naar het economisch nut van de tentoonstelling. Daarom stoorden zij 

zichh - getuige hun verslagen voor respectievelijk De Gids en De Indische Gids - aan de overheersend 

oudheidkundigee en wetenschappelijke indruk die deze bij hun achterliet, door de centrale plaats 

vann de tempel en de gewichtige Guide en bibliotheek. Deze waren interessant voor "ernstige 

mensen",, aldus Went, "maar hoeveel ernstige bezoekers vindt men op een tentoonstelling?" Naar 

zijnn idee had de Nederlandse organisatie zich te weinig rekenschap gegeven van de functie en 

betekeniss van een wereldtentoonstelling en van het publiek dat hierop afkwam. Daarom stoorde 

hijj  zich net als Greshoff aan de opvallende onopvallendheid van TSIederland' te Parijs. De belofte 

vann beterschap op het Trocadero - zoals dagbladen die hun lezers hadden voorgehouden - bleef 

171 1 



watt hem betreft uit. Door een te grote concentratie op een "caractère scientifique" en bescheiden 

eerlijkheidd beging de organisatie naar zijn idee een grote vergissing: "Hoewel wij Nederlanders 

vann nature afkeerig van reclame zijn, neemt dit toch niet weg dat er gevallen zijn, waar reclame 

gemaaktt moet worden, en dat wel in het bizonder op een tentoonstelling." 

Wentt lette vooral op de manier waarop de export - op de eerste plaats suiker — in beeld was 

gebracht.. En dat viel tegen: door de gebrekkige verlichting in het noordelijke paviljoen was de 

inzendingg over de rietziekten van 'zijn' voormalige proefstation en die van de Plantentuin 

nauwelijkss te zien. Van de uitvoerartikelen zou de bezoeker geen goed beeld krijgen, omdat deze 

alleenn in grafische tabellen voorkwamen. Dit was voor de wetenschapper wellicht interessant, 

maarr voor "99,9 % der bezoekers" niet. De exportartikelen in het zuidelijk paviljoen, opgesteld in 

hunn eigen verpakking , vielen evenmin op, terwijl de expositie over de Ombilinkolen juist weer te 

veell  aandacht trok. Als rechtgeaarde plantkundige viel Went ten slotte over het feit dat de 

inheemsee industrie wél goed vertegenwoordigd was, maar het landbouwbedrijf niet. 

Ookk Greshoff kon voor het Hindoe-Javaanse "pantheon" (de oudheidkundige vertoning) 

weinigg waardering opbrengen. Volgens hem was daardoor "de geheele Nederlandsch-Indische 

afdeelingg zoo sereen-verheven gehouden, zoo koud, zoo kleurloos!" Hij bezocht de 

tentoonstellingg en enkele congressen om de zaken van het museum behartigen; hij gaf toe daarbij 

tee zijn aangetrokken door ha Ville Lumière. Op persoonlijk verzoek van Rouffaer zocht hij 

bovendienn op de verschillende koloniale afdelingen naar "Batiks".126 Hij richtte zich in zijn 

verslagg voor De Indische Gids tot een algemeen (Nederlands) publiek. Voor Greshoff ging de 

oudheidkundigee overdaad ten koste van "de rest, dat is: voor het nu levend en voor welvaart 

strijdendee Nederlandsch-Indië, voor zijne industrie, en wat er mede samenhangt." En wat de 

tentoonstellingsorganisatiee op dat punt wel gedaan had, gebeurde naar zijn idee met gebrek aan 

kennis,, werd weggestopt of zo ver uit elkaar geplaatst dat men er niet wijs uit werd. Wat er wel 

aann nieuwigheid was (het werk van de landsdrukkerij in Batavia, het gouvernementsboswezen) 

verstoordee nu de indruk van het "Pantheon Hindou-Balinois." Waar een zakelijk commissaris 

ontbrak,, was de bibliothecaris een nitwit en de guide ingeblikte geleerdenkennis, een "hilarische 

mislukkingg in polderfrans."127 

Inn de commentaren van Went en Greshoff is de stem hoorbaar van de ontwikkelingswerker die 

hett beter weet, avant la lettre, tekenend voor de Ethische tijdgeest. De onafhankelijke geest 

Scheltemaa was ambivalenter in zijn oordeel. Voor hem was deze vertoning ook een middel tot 

zelfkritiek.. Net als Went meende hij dat de tentoonstellingsorganisatie zich bij haar wijze van 

opstellen,, bijvoorbeeld over "het inlandsche onderwijs" soms verkeken had op "de 

tentoonstellingsbezoekerr [..] in doorsnee niet iemand die zich, zonder bepaalde aansporing, aan 

diepgaandee studie bezondigt." Hij zag vele gemiste kansen op het gebied van lering.128 Daarnaast 

gaff  het wél getoonde naar zijn idee een wel erg rooskleurig beeld van het koloniale bestel in 

172 2 



Nederlands-Indië:: niet verbeeld waren de dure en slechte post- en telegraafverbindingen, het 

pachtstelsel,, en het zoutmonopolie - al lange tijd doornen in zijn ogen.129 

Hekeldee Scheltema via de tentoonstelling aspecten van de Nederlandse koloniale politiek, de 

kolonialee verhouding en de éénheid van Nederlands-Indië als zodanig bestreed hij niet. In het 

zuidelijkk paviljoen,"[..]den inlander minder in zijn verhouding tot nededandsch ambtenaar en 

nederlandschh "particulier" toonend dan in eigen kring" mistte hij bij de inheemse kunstnijverheid 

eenn overzicht van de verschillende klederdrachten, zoals hij die gezien had bij andere koloniale 

afdelingen.. Hiermee was de evidente eenheid van Nederlands-Indië in al zijn verscheidenheid in 

éénn oogopslag gevangen.130 Wellicht in dit kader miste Scheltema bovendien de levende typen 

derr inheemse bevolking van Nederlands-Indië.131 Uiteindelijk combineerde Scheltema zelfkritiek 

mett trots, juist over de Nederlandse bescheidenheid (of gewoonheid). In tegenstelling tot Went 

gaff  hij de Nederlandse koloniale commissie een pluimpje omdat zij uit de Sumatraanse paviljoens 

reclamee had weten te weren. "In onze koloniale afdeling geen speculatie op de beurs van het 

publiek,, gelijk bijvoorbeeld in het britsch-indisch paviljoen [...] geen effecthaschem als in het 

panoramaa van Madagascar; geen theatraal poseren als in het panorama Marchand; geen 

zelfverheerlijkingg als in IndoChina."132 

HetHet ouderwetse van het inheemse heden 

Watt het tegenstrijdige oordeel over de hoeveelheid vertoonde etnografie betreft speelde niet 

alleenn het eigenbelang der critici een rol, maar ook een verandering in de etnografische interesse. 

Inn de ogen van moderne ondernemers onder de commentatoren was er sprake van "overlading" 

doorr etnografische voorwerpen op de meeste koloniale afdelingen. Greshoff sprak in dit verband 

vann de "ethnographische lawaaisaus" (in Congo). Vanuit zijn ondernemersvisie had hij een geheel 

eigenn opvatting van etnografie (namelijk dood) ten opzichte van de natuurwetenschap (levend en 

productief).. Zijn uitgangspunt en referentiekader was het Koloniaal Museum dat, in zijn 

bewoordingen,, hoofdzakelijk was opgezet als een "productenmuseum" op natuurwetenschappelijke 

grondslag.. Het had zich in eigen sfeer kunnen ontwikkelen en anticipeerde op de wisselende 

behoeftenn op koloniaal gebied. "Voor een wereldwedstrijd op koloniaal-industrieel gebied zijn 

dezee relicten inderdaad van te weinig beteekenis: zij zijn dood en hebben niet veel meer uit te 

staann met het heden, en nog minder met de toekomst van een land of van een kolonie. Ik voor 

mijj  zie daar liever één goed landbouwproduct, dan een dozijn min of meer vieze afgodsbeeldjes, 

diee immers door de zending toch hoe eer hoe beter hors de season geraken."133 

Eenn verslaggever van de Indische Mercuurvms eveneens van mening dat de koloniale inzendingen 

opp deze wereldtentoonstelling ten onder gingen in een etnografisch museum, waar ze -

merkwaardigg genoeg - naar zijn idee in 1878 en 1889 nog hoofdzakelijk bestonden uit producten 

vann cultuur, handel en nijverheid. Door zijn smaakvolle inrichting mocht dit museum weliswaar 

publiekk lokken, maar de handelsbelangen kwamen hierdoor in het geding. In zijn algemene 
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kritiekk op de koloniale afdeling speelde deze verslaggever ook een ethisch besef parten. Met 

opluchtingg constateerde hij dat Nederland deze keer het levende dorp had weggelaten. Frankrijk 

zondigdee in dit opzicht wel, en de Indische Mercuur achtte dit, met een zweempje 

zelfgenoegzaamheid,, het toppunt van uitbuiting. "Die groote menigte inlandsche bewoners van 

haarr koloniën, zij moge het groote publiek vermaken, zij zelve winnen er niet bij." Deze 

verslaggeverr leek met zijn kritiek ontvankelijk voor de associatiegedachte. "Zulk een aanraking 

vann Oostersche elementen met het Westen heeft nooit goede vruchten gedragen; zij worden 

gedemoraliseerdd en de indruk die zij medebrengen is geen gunstige, ook niet op hun 

omgeving."134 4 

Hett zal weinig verbazing wekken dat de beroepsantropoloog een heel ander idee had over het 

etnografischh onderdeel van de wereldtentoonstelling. In oktober en november 1900 bezocht 

J.D.E.. Schmeltz, directeur van het Rijks Etnografisch Museum te Leiden de 

wereldtentoonstellingg om zich als museumafgevaardigde op de hoogte te stellen van de 

etnographischee (en archeologische) voorwerpen daar.135In zijn regeringsverslag stelde Schmeltz 

mismoedigg vast dat deze in aantal veel minder vertegenwoordigd waren dan in 1889, en dat 

bovendienn de jacht op koopjes van directeuren van vergelijkbare instellingen in het buitenland 

gegroeidd was, en dus de concurrentie. Op de Nederlandse koloniale afdeling telde Schmeltz "ten 

hoogstee 1500" etnografische voorwerpen. Daarvan achtte hij de wajang en topengspelen van de 

susuhunann van Soerakarta en de veelkleurig beschilderde beelden van Bali het interessantst. 

Overigenss vond hij de wijze van opstellen hier gedachteloos en te weinig instructief: "in haar 

geheell  kon ook deze tentoonstelling, voor zover het de volkenkundige voorwerpen betreft, niet 

metenn met die in 1883 te Amsterdam." Voor Schmeltz, net als voor Scheltema, dienden 

etnografischee voorwerpen uit Nederlands-Indië de bestaande, vanzelfsprekende éénheid van 

Nederlands-Indiëë in haar verscheidenheid te representeren. En dat was naar zijn idee niet gelukt: 

"Eenn beeld van het leven der verschillende volksstammen in Ned. Indië verkreeg men [...] in 

geenenn deele; immers geheele eilanden, te beginnen met Borneo, waren in't geheel niet, en van 

andere,, b.v. van Sumatra, was een groot gedeelte der bewoners niet in de tentoongestelde 

verzamelingenn vertegenwoordigd." 

Dee verandering in de etnografische interesse blijkt als we vaststellen dat Schmeltz op de 

wereldtentoonstellingg niet alleen speurde naar voorwerpen uit het dagelijks leven van verre 

gekoloniseerdee bevolkingsgroepen (op het Trocadéro, of de Nederlandse koloniale afdeling), 

maarr ook naar die van Europeanen elders op het terrein. Hij had de hele tentoonstelling 

afgestruindd en vond overal wel iets vermeldenswaardig.136 Di t duidt op een veranderende 

cultuuropvattingg ten opzichte van die van 1883 en 1889: de cultuur van de 'andere' overheerste 

volkenn werd hier nog steeds opgevat als anders, maar nu als een onderdeel van één grote 

menselijkee beschaving, waarvan de Europese culturen ook deel uitmaakten. Dit universele 
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cultuurbeeldd botste overigens niet met het zelfverzekerde ideaal van actieve ontwikkelingsdrang 

vann de ondernemers. Maar in hun perspectief was etnografie irrelevant. 

8.. Conclusies: het mankement van ontwikkelingsdrang en de winst van behoudzucht 

Dee kritiek dat de Nederlandse koloniale afdeling niet modern of actueel genoeg was, paste 

paradoxaall  genoeg bij de boodschap van moderne ontwikkeling die de tentoonstellingsmakers 

well  degelijk wilden overbrengen. Op het gebied van zowel de economie als van onderwijs en 

zorgg viel natuurlijk altijd meer te doen. Juist wat het laatste betreft bevond het koloniale beleid 

zichh in een formulerende, zoekende fase. Het was om die reden dan ook niet zo vreemd dat 

zakenn zoals onderwijs alleen op papier aanwezig waren - schijnbaar als bewijs van de nagestreefde 

eerlijkheidd en van goede bedoelingen. Dat de moderne boodschap niet overtuigend overkwam 

komtt wellicht ook voort uit het feit dat de organisatie klaarblijkelijk niet goed wist hoe deze 

overtuigendd te brengen. Was het omdat zij tegelijkertijd deugdzaam wilde zijn? Of omdat zij 

eigenlijkk geen duidelijke houding kon formuleren over het bijzondere, superieure, 

vooruitstrevendee van het Nederlandse koloniale beleid? Of kwam het door de enige duidelijke 

beslissing:: het centraal stellen van de Hindoe-Javaanse kunstwerken? Waarschijnlijk had 

Scheltemaa gelijk: het was "onwillekeurig geschied; daarom te meerr teekenend."137 Er ontbrak een 

éénduidigee koloniale beleidslijn als model voor deze vertoning, omdat er nu eenmaal te veel 

verschillendee belangen hadden meegespeeld. 

Inn de besproken commentaren op de Nederlandse koloniale afdeling komt een schijnbare 

botsingg van geesten aan het licht. De roep om méér verandering (hoofdzakelijk in economische 

zin,, minder op het gebied van zorg en onderwijs) viel echter probleemloos te combineren met 

behoudzuchtt van het oude en schone van de Hindoe-Javaanse beschaving. De geuite 

bewonderingg hiervoor valt in het geheel der commentaren het meest op. Wat was hiervan de 

betekenis? ? 

Doorr het warm onthaal dat de producten van de Hindoe-Javaanse beschaving in Parijs kregen 

scoordee Nederland in 1900 opnieuw met zijn koloniale afdeling. Zij het ditmaal vermoedelijk bij 

eenn select gezelschap, en dan vooral als een verheven, serieuze zaak. *Echte' deskundigen konden 

zichh niet vinden in het "suikerbakkersdingsigheidje" dat hier te berde werd gebracht. Maar 

eigenlijkk bevestigt dit alleen maar het ontzag dat zij voelden voor de 'authentieke' of 'echte' oud-

Javaansee kunst- en beschavingsvormen. Uit het geklaag over het effectbejag, over de 

gepopulariseerdee presentatie van de oudheid, de etnografie en de wetenschap, spreekt de 

groeiendee kloof tussen lering en vermaak, typerend voor de wereldtentoonstelling van 1900. De 

wetenschapp was vele stappen verder gekomen (omhoog), of stelde zich althans als zodanig 

verhevenn op, terwijl de wereldtentoonstelling meer toenadering zocht naar de massa (omlaag).138 
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Waaroverr ging nu die belangstelling voor de Hindoe-Javaanse oudheid? Afgaande op de 

bovenstaandee besprekingen lijk t deze te bestaan uit een mengeling van nationalistische 

sentimentenn (deze kunst hoort bij ons) en daarnaast een oprecht, diep ontzag voor de werken die 

dee Hindoe-Javaanse beschaving had nagelaten. Dat respect betrof voor een deel de oudheid 

ervan.. Di t haakte in op de bestaande wetenschappelijke speurtocht naar de oudheid en oorsprong 

vann de Europese beschaving. De fascinatie richtte zich echter ook op de kunstvorm - die 

sommigee critici als klassiek definieerden - en de daaraan verbonden legenden. Door de lovende 

woordenn heen valt daarbij een romantische hang te lezen naar tijdloze zuiverheid en 

oerdeugdzz aamheid. Al met al kwam de waardering, net als in 1889, voort uit het besef van het 

anders-zijn.. Kunnen we op grond van deze motieven nu vaststellen dat de geuite oudheidkundige 

belangstellingg een instrument was van koloniale staatsvorming of van cultureel imperialisme, 

zoalss Anderson en Said het willen zien? Het lijk t er op dat deze belangstelling (net als in 1889) in 

iederr geval ook een commentaar was op de als vluchtig en vlak ervaren verworvenheden van de 

westersee moderne beschaving. De nieuwsgierigheid ging deze keer echter verder. 

Dee lof voor de oudheidkundige presentatie op de Nederlandse koloniale afdeling heeft een 

dubbelee bodem. Enerzijds is de waardering voor culturele uitingen van de inheemse bevolking 

vann Nederlands-Indië belangrijk opgeschoven. De aandacht was van etnografie, verbeeld door 

hett pittoreske dorp en de exotische nijverheid van 1883 en 1889, naar de oudheid verplaatst. De 

belangstellingg was serieuzer geworden, meer gemeend, en wetenschappelijker, dan de uiteindelijk 

tochh oppervlakkige aandacht die het publiek van 1889 getoond had voor Ie village Javanais. In 1900 

werdd het bijzondere van deze andere cultuur voor het eerst daadwerkelijk erkend, zelfs dieper en 

hoogstaanderr bevonden dan veel van wat de wereldtentoonstelling verder te bieden had. Zij was 

dee moeite van serieuze studie waard. Het effect dat haar vertoning teweegbracht was minder 

acuutt dan in 1889, maar van langere duur. De coming out van de Indische archeologie in 1900 kon 

hett begin zijn van het serieus willen nemen van de 'andere' cultuur. 

Aann de andere kant was er ook sprake van verlies. Candi Sari was veel minder populair dan de 

Javaansee danseressen van 1889. Oude tempelkunstwas nu eenmaal minder sensationeel dan een 

levendee mensenshow. In de verslagen van 1900 kon de chique tempelvertoning nog zo'n succes 

wordenn genoemd, het bezoekersaantal vertelt iets anders. Dat laatste is veelzeggend, omdat de 

tentoonstellingsorganisatiee ten tijde van de koloniale vertoning van 1889 het aantal bezoekers van 

dee kampong destijds juist als het bewijs van haar succes beschouwde. En bezoekersaantallen 

schijnenn er nog steeds toe te doen op wereldtentoonstellingen.139 
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HOOFDSTUKK 5 

Gedaantenn van de ethische politiek 

Brussell  (1910) 

InIn Artis: de onderdanen 

"Daarr zaten zij nu gehurkt te wachten, in hun kleurige sarongs en kabaja's, roerloos als afgodsbeelden, 
zonderr dat iets van hetgeen in hun gemoed omging zich op hun gezichten weerspiegelde. Maar dat in hun 
binnenstee veel omging, toen H.M. onmiddellijk langs hen ging, en even vriendelijk knikte, dat zagen 
degenen,, die met het doen en laten der Javanen bekend waren aan de wijze waarop zij hun drie sembahs 
maakten.""  {Het Vaderland, 30-5-1910) 

ZZ wijgenden kan men veel in de mond leggen. Op de zonnige namiddag van 29 mei 1910 kwam 

eenn twaalftal ambachtslieden uit Java en Sumatra bijeen in Artis, op het grasperk onder het 

monumentt van Westerman. Zij hadden hun Europese pakken verwisseld voor hun eigen, 

feestelijkee kleding, en wachtten af, gevlijd op het gras, op matten die daar speciaal voor hen 

warenn neergelegd. Amsterdam vierde deze dagen uitbundig feest, ter ere van het bezoek van 

koninginn Wilhelmina, én de prille aanwinst van het koninklijk gezin: de één jaar oude prinses 

Juliana.. Over enkele ogenblikken zouden ook de Indonesiërs hun Serimaha Ratoe mogen 

begroeten.. Op het vastgestelde moment passeerde hen koningin Wimelrnina en haar gemaal, 

onderr begeleiding van dr. Kerbert, de directeur van Artis, en oud gouverneur-generaal Van 

Heutsz.. Het gezelschap kwam van het apenhuis en nog maar even te voren was de koningin 

geattendeerdd op de aanwezigheid van haar overzeese onderdanen. Dezen brachten haar tot 

driemaall  toe een plechtige sembah waarna de vorstin hen welwillend toeknikte en met haar gevolg 

verderr schreed. [Afbeelding 5.1] 

Watt was de bedoeling van deze vertoning? Werd hier de bijzondere band tussen Nederland en 

Nederlands-Indiëë tot uitdrukking gebracht? J.H. Francois, voorlichter van de Nederlandse 

kolonialee afdeling te Brussel, kon zijn ontroering nauwelijks bedwingen, toen hij dit tafereel zag 

afgebeeldd in De Prins, ondanks zijn "weinig-groote koninginnegezindheid": " [ . . .]dat troepje 

eenvoudigee menschen, neergehurkt in het gras, zonder te durven heffen de oogen".1 In de 

uitgebreidee en jubelende aandacht die de pers aan het koninklijk bezoek besteedde, viel de 

begroetingg in Arti s op als een "treffend", of "merkwaardig" ogenblik. Verslaggevers waren vol 

vann de sfeervolle kleding en de plechtige sembahs der 'Javanen en Maleiers", die zo vroom 

contrasteerdenn met het daverend gejuich van het Nederlandse publiek. Ze gaven gewag van een 

warmm gevoel dat hen doorstroomde, bij het zien van deze, voor hen van diep ontzag en eerbied 

getuigende,, begroeting. "Lang nadat de koningin verdwenen was, zat nog het groepje inlanders 

opp de matjes, roerloos, zonder te spreken, de starende ogen naar het gras gericht, en noch de 

verweerdee koppen der mannen, noch de fijn besneden vrouwengezichten, verrieden, wat er 
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omgingg in hun gemoed, nu ze hadden aanschouwd, de vrouw, die is gesteld boven den toewan-

besarr van Buitenzorg; in hun oogen de machtsincarnatie", aldus de Telegraaf1 

Hett was slechts een zeer kort moment geweest, maar het zou de Indonesiërs voor altijd 

bijblijven,, vertelde later hun begeleider, de ethische politicus, C.Th. van Deventer, in een lezing 

voorr het Indisch Genootschap.3 Door de ontmoeting met de koningin was volgens Van 

Deventerr hun liefste wens in vervulling gegaan. De eerbied waarmee de leider van het 

gezelschap,, Raden Brata di Widjaja, kennelijk zelf (in het Nederlands) over de ontmoeting met de 

vorstinn sprak, was hiervan misschien nog wel de beste illustratie. De volgende dag zouden de 

Indonesiërss naar de wereldtentoonstelling in Brussel vertrekken om op de Nederlandse koloniale 

afdelingg dagelijks hun ambachtelijke vaardigheden te tonen. De inheemse nijverheid uit 

Nederlands-Indiëë stond daar centraal, expliciet als /bwjAiijverheid. In dit kader werden de 

Indonesischee ambachtslieden kunstenaars, en de door hen vervaardigde gebruiksvoorwerpen 

kunst.. Wat was hiervan de betekenis, in de context van de wereldtentoonstelling? 

1.. Voorwaarden 

InIn Brussel: een koloniaal onderkomen in een Oudhollands huis 

Opp de wereldtentoonstelling te Brussel speelden de Nederlandse koloniën opnieuw een 

prominentee rol. Nederland pakte zelf ook flink uit: voor het eerst sinds de Amsterdamse 

kolonialee tentoonstelling had Nederland een eigen nationaal paviljoen, geheel gesponsord door 

dee regering.4 Architect W. Kromhout ontwierp een reusachtig Oudhollands huis, voorzien van 

trapgeveltjess en bekleed met rode baksteen, een toonbeeld van Nederlands roemrijke zeventiende 

eeuw.. Eindelijk kreeg Nederland de duidelijk herkenbare Hollandse behuizing, die critici op de 

ruerue des nations in Parijs (1900) zo gemist hadden. [Afbeelding 5.2] Woordvoerders van het nieuwe 

artistiekee elan in Nederland waren er niet blij mee. "Is dit nu de wijze waarop Holland in 1910 

vertegenwoordigdd moet worden. Moet een architectuur van motieven, ontleend aan de 

Hollandschee Renaissance, zoo uit het begin der 17de eeuw, een denkbeeld geven van Holland uit 

hett begin der 20ste eeuw?"5 De teleurstelling was des te groter aangezien van een toonaangevend 

architectt als Kromhout meer werd verwacht.6 

Niettegenstaandee de typisch Hollandse facade, kreeg de Nederlandse koloniale afdeling een 

belangrijkee plaats in het geheel van de Nederlandse vertegenwoordiging. Gelegen op de 

linkerhelftt van de begane grond, nam zij ongeveer een derde van de in totaal beschikbare ruimte 

inn beslag.7 Langs de wanden schikten zich de verschillende cultures en bodemproducten, 

gegevenss over de bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië, en de getuigenissen van 

ontwikkelendd particulier en staatkundig ondernemerschap. Centrale attractie was de show van de 

bovengenoemdee ambachtslieden, die in een would-bt Javaanse pendopo inheemse 

nijverheidsbedrijvenn demonstreerden. Deze show beoogde de promotie van de inheemse 
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.11 De begroeting bij het monument van Westerman in Artis. Koningin Wilhelmina, J.B. van Heutsz en de Indonesische ambachtslieden (Amsterdam 1910) 





(kunst)nijverheidsproducten,, zoals Candi Sari op de wereldtentoonstelling van 1900 de Indische 

archeologiee had bevorderd. Officieel stond 2ij in dienst van het welvaren en de ontwikkeling van 

dee inheemse bevolking. 

Dee wereldtentoonstelling te Brussel vond plaats op het moment dat de militaire expansie in 

Nederlands-Indiëë zijn 'afronding' bereikt had. Het had daarom opnieuw, net als in 1900, voor de 

handd gelegen om de staatkundige voltooiingg en éénwording in Brussel voorop te stellen. Hoe valt 

dee keuze voor de inheemse ambachtsshow als belangrijkste oogmerk van de Nederlandse 

kolonialee afdeling in dat kader te begrijpen? Had zij te maken met de 'nieuwe' ethische richting, 

diee de koloniale politiek aan het begin van de eeuw officieel was ingeslagen? Dit lijkt logisch: de 

reedss genoemde ethicus Van Deventer leidde immers de organisatie van de Nederlandse 

kolonialee afdeling te Brussel. Hij was één van de bekendste woordvoerders van de ethische 

politiek,, als koloniale specialist in de Tweede Kamer (voor de vrijzinnig democraten), als schrijver 

vann kritische artikelen en als redacteur van De Gids. 

DeDe ethische politiek 

Dee koers van de koloniale politiek na 1900 werd door tijdgenoten, maar ook in de latere 

kolonialee historiografie, bestempeld met de term "ethisch". Ondanks het gemak waarmee deze 

destijdss gebruikt werd, gaat het hier om een complex begrip.8 Het ethische denken, als "koloniaal 

geweten",99 was ten dele een reflectie van de koloniale politiek en ten dele een dimensie van het 

algemene,, van plicht- en opvoedingsbesef doordrongen klimaat, dat hetjin de siècle kenmerkte.10 

Haarr oogmerk was het al dan niet uit schuldgevoel geboren streven naar ontwikkeling van het 

landd en de bevolking van Nederlands-Indië. De hieraan verbonden overtuiging een roeping te 

hebbenn drong door in de Nederlandse politiek en in koloniale bestuurskringen mede dankzij de 

publicatiee van Multatuli's Max Havelaar, dat een richtsnoer werd van de generatie koloniale 

bestuursambtenarenn die aan het einde van de negentiende eeuw aan hun carrière in Nederlands-

Indiëë begonnen.1* 

Hett beroemde artikel *Een Eereschuld' van Van Deventer in De Gids in 1899 geldt wel als het 

manifestt van de ethische politiek.12 Hierin riep Van Deventer op om de schuld te vereffenen die 

dee Nederlandse staat in Indië had opgebouwd. Deze was het resultaat van de gevolgde batig-slot 

politiekk sinds de overname van de V.O.C. Ter vergoeding van de door hem nauwkeurig 

berekendee som van ƒ.187.000.000,- stelde Van Deventer een welvaartspolitiek voor op eigen 

kostenn en een scheiding van de Nederlandse en de Indische kas. Als officieel beleid deed de 

ethischee politiek haar intrede in de troonrede van 1901 waarin voor het eerst gewag werd 

gemaaktt van de zedelijke roeping die Nederland had in de koloniën. Dit beleid beoogde een 

welvaartspolitiekk in Nederlands-Indië door middel van onderwijs, ontginning, industrialisatie, 

irrigatiee en emigratie. Aanvankelijk streefde zij daarbij naar samenwerking met de (westers) 

geschooldee inheemse elite, naar het idee van associatie zoals Snouck Hurgronjes dat 
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geformuleerdd had. Snouck Hurgronje had hiermee de gelijkwaardige samenwerking voor ogen 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië, en tussen Europese en inheemse bevolkingsgroepen. In 

ditt kader werd het wenselijk dat de inheemse elite onderwijs kreeg op westerse leest.13 

Formeell  stond de ethische politiek dus in dienst van het belang en welzijn van de inheemse 

bevolkingg van Nederlands-Indië. Een aantal van de ethische doelstellingen zoals die van de 

scheidingg van de Nederlandse en de koloniale kas, kwam echter ook voort uit de groeiende wens 

naarr meer (financiële en politieke) zelfstandigheid bij de Europese bevolkingsgroep in 

Nederlands-Indië.. Westerse leiding, of voogdij - de gangbare ethische term - in de kolonie bleef 

daarbijj  een vanzelfsprekend en onmisbaar goed: zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien 

droegenn gezaghebbende personen als Snouck Hurgronje en Van Heutsz de overtuiging uit dat 

hett koloniale gebied onder daadwerkelijk westers gezag gebracht moest worden, om het ethische 

beleidd te doen slagen. De eerste aanzetten tot ontwikkeling van het gebied vielen bovendien niet 

slechtss bij toeval samen met het moment dat de economische activiteiten in Nederlands-Indië 

hunn vruchten begonnen af te werpen. Daarom is de ethische politiek ook aangeduid als ethisch 

imperialisme.14 4 

Dee ethische politiek is onder vele noemers te vangen, of zij nu wordt opgevat als koloniaal 

geweten,, officiële politiek, en persoonsgebonden ideaal. Afhankelijk van tijd en periodisering zijn 

welvaartspolitiek,, bevoogdingspolitiek, ethisch imperialisme, belangenpolitiek van de 

Nederlandsee exportindustrie, en ontvoogdingspolitiek allen typisch ethisch bevonden. 

Elsbethh Locher-Scholten vatte in 1981 deze verschillende aspecten in een alomvattende definitie 

enn periodisering: "beleid gericht op het onder reëel Nederlands gezag brengen van de gehele 

Indonesischee archipel èn op de ontwikkeling van land en volk van dit gebied in de richting van 

zelfbestuurr onder Nederlandse leiding en naar westers model". Van 1894 tot 1905 zou de 

ethischee politiek gericht zijn op expansie (de periode van het ethisch imperialisme), van 1905 tot 

19200 stond het ontwikkelingsbeleid centraal, en van 1920 tot 1942 kreeg de ethische politiek een 

consoliderendd en conservatief karakter.15 

Inn dit hoofdstuk duidt ethische politiek, en ethisch denken, op het ontwikkelingsbeleid zoals 

Vann Deventer en geestverwanten zich dat voorstelden en in praktijk trachtten te brengen, in het 

eerstee decennium van de twintigste eeuw. Onderwijs - het belangrijkste middel tot vooruitgang -

wass daarin het grootste probleem. 

Achteraff  bezien lijk t het ethische streven naar ontwikkeling tegenstrijdig op ten minste twee 

punten:: in het verlengde van de voogdijgedachte lag de ontvoogding: uiteindelijk zou het ethische 

ontwikkelingsprogrammaa in de toekomst tot zelfbestuur van de inheemse bevolking moeten 

leiden.. Tegelijkertijd heerste de overtuiging dat in de behoeften en het belang van de inheemse 

bevolkingg ook de rechtvaardiging lag van het Nederlandse gezag over de koloniën.16 Het zou 

moeilijkk blijken die overtuiging los te laten. Ten tweede bestond naast de roep om verbetering 

(verandering)) van de wereld van de inheemse bevolking ook het streven naar het behoud ervan 
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(respect,, conservering). Deze laatste schijnbare tegenstelling, crux in het probleem van 

beschaving,, staat centraal in deze studie. Zij vormt de rode draad in de pogingen om de 

'Inlandschee kunstnijverheid' op de wereldtentoonstelling in Brussel voor het voetlicht te brengen. 

HoeHoe Nederlands-Indiï in een Hollands huis verzeild raakte 

Inn mei 1908 aanvaardde de Nederiandse regering de uitnodiging om deel te nemen aan de 

Brusselsee wereldtentoonstelling, gedeeltelijk omwille van de goede verhoudingen tussen de twee 

kleinee buurlanden:17 zij had zich in 1905 al onthouden van deelname aan de 

wereldtentoonstellingg in Luik, omdat die de 75-jarige afscheiding van Nederland herdacht. Voor 

dee deelname aan de Brusselse tentoonstelling stelde Nederland wel een eigen paviljoen als 

voorwaarde.188 Zes maanden later (eind december 1908) ging de Tweede Kamer akkoord met een 

regeringssubsidiee voor de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel: koloniën en Nederland 

zoudenn zich gezamenlijk opstellen in het Oud Hollandse huis van Kromhout. In de periode 

daartussenn was een kleine strijd gevoerd — binnenskamers en daarbuiten — over de vraag of de 

koloniënn eigenlijk niet recht hadden op een eigen paviljoen. 

Dee lobby voor de Nederlandse deelname was als vanouds begonnen vanuit particuliere kunst-

enn nijverheidskringen in Nederland.19 Vertegenwoordigers van deze kringen vormden in 1906 de 

Verenigingg voor Tentoonstellingsbelangen, die gezien kan worden als een eerste poging tot 

structureringg van de behartiging van de Nederlandse tentoonstellingsbelangen in binnen- en 

buitenland.. Begin 1908 vormden zij een comité van actie ten behoeve van de 

wereldtentoonstellingg in Brussel.20 Voor Nederlands koloniale vertegenwoordiging benaderden 

zijj  de honorair consul van België K.H.H. Bennekom, de heer A.G.N. Swart en mevrouw N. van 

Zuylenn Tromp. Geen toevallige keuze: Swart zou in dat jaar de organisatie leiden van de 

Nederlandsee deelname aan de internationale rubbertentoonstelling in Londen; mevrouw van 

Zuylenn Tromp had in 1898 geholpen bij de organisatie van de Indische afdeling (met levende 

kampong)) op de vrouwententoonstelling in Den Haag. Nu zwaaide zij de scepter over de Haagse 

verenigingg Boeatan (die zich inzette voor de promotie van de inheemse kunstnijverheid) uit 

Nederlands-Indië.211 Zij kwamen half december met een weinig verrassend plan voor de Indische 

afdelingg in Brussel: veel ruimte voor producten van economisch belang, en ter verlevendiging een 

kampong,, waarin de authentieke bewoners hun ambachten, muziek en dans zouden tonen. Om 

diee reden vroegen zij meer terrein aan voor de koloniale afdeling dan in 1900 was verkregen. 

Maarr dit plan kwam te laat.22 

Dee minister van Landbouw, Nijverheid en Handel A.S. Talma had in zijn regeringsadvies om de 

uitnodigingg te aanvaarden al gepleit voor één Nederlands paviljoen, waarin de koloniën een plaats 

kondenn krijgen. ^ De voornaamste reden van dit advies: het was financieel voordeliger. Toch was 

ditt opmerkelijk: voorgaande deelnamen hadden inmiddels bewezen dat Nederland juist door zijn 

kolonialee afdelingen de aandacht trok. Het lag voor de hand om nu weer met een Nederlands 
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koloniaall  paviljoen voor de dag te komen, juist nu de Nederlandse koloniale expansie haar 

uiterstee grenzen had bereikt. Frankrijk zou zich in Brussel om vergelijkbare reden wél opvallend 

koloniaall  optuigen met, naast de eigen Franse sectie en een apart paviljoen voor Parijs, maar liefst 

vij ff  koloniale paleizen en een Tunesische soek. Dat Frankrijk zo groots kon uitpakken was echter 

tee danken aan een zeer goed geolied en gecentraliseerd tentoonstellingsapparaat dat verzekerd 

wass van forse regeringssteun. Talma miste, net als de particulieren, een dergelijke structurele 

organisatievormm voor de Nederlandse deelname aan wereldtentoonstellingen.24 

Halff  juli 1908 kwam onder leiding van voormalig minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel,, J.C. De Marez Oyens een voorlopige centrale commissie bijeen, om zich te buigen over 

hett ontwerp voor de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel en de vorming van de 

verschillendee subcommissies. ^ In tegenstelling tot het advies van minister Talma kwam zij tot 

eenn plan voor twee gebouwen: één Nederlands (het grootste) en één koloniaal paviljoen en 

daartussenn een Hollandse tuinbouwtentoonstelling. Het totale perceel nam een oppervlakte van 

51000 m2 in beslag. Voor het eerste zou de al genoemde architect Kromhout het ontwerp maken. 

Voorr het tweede viel de keuze op E. Cuypers, vanwege zijn belangstelling voor Oosterse kunst.26 

Di tt plan, waarvoor Talma een regeringssubsidie aanvroeg van vier ton, werd verworpen. De 

Tweedee Kamer vond het te duur. De Marez Oyens gaf zijn opdracht terug. Volgens een bericht 

inn het Algemeen Handelsbladhadden de ongunstige omstandigheden van de Nederlandse economie, 

werkloosheidd in de bouw en een naderende interpellatie van Troelstra deze afwijzende houding 

inn de hand gewerkt.27 Maar het zal sowieso geen verbazing meer wekken dat er tegenstemmen 

klonkenn tegen een grote som geld voor een zaak, die in de Kamer altijd al als een particuliere 

aangelegenheidd werd beschouwd. Het debat hierover is slechts interessant omdat voor het eerst 

dee plaats van de koloniën in het geheel van de Nederlandse vertegenwoordiging ter discussie 

stond.. Moesten de Nederlandse en de koloniale inzendingen als één geheel worden gezien of als 

tweee afzonderlijke vertegenwoordigingen met ieder een eigen budget? 

Hett beleid hierover was in ieder geval onduidelijk. Onafhankelijk van de subsidieaanvraag van 

Talmaa had de minister van Koloniën A.W.F Idenburg een bedrag van twee ton gereserveerd op 

dee Indische begroting voor de Nederlandse koloniale vertegenwoordiging te Brussel. Zoveel leek 

nodigg "om groot-Nederland, Nederland en Indië te zamen, een goed figuur op die 

tentoonstellingg te doen maken", aldus Idenburg. Het kamerlid Plate rekende voor dat de regering 

zess ton beschikbaar wilde stellen voor de Brusselse tentoonstelling, en dat dat maar liefst één ton 

meerr was dan voor de Parijse tentoonstelling was aangevraagd. Voor hem was dat te veel.28 

Talmaa stelde daarentegen dat de koloniale afdeling een verhaal apartvrzs. De genoemde Parijse 

deelnamee was daarvan juist het beste bewijs: "Ieder, die denkt aan de gelegenheden waarbij 

Nederlandd in het buitenland behoorlijk is uitgekomen, denkt aan Parijs, maar dan ook alleen aan 

hett gebouw van onze koloniën. Het overige van Nederland is vergeten; de 3 ton voor Nederland 

beschikbaarr gesteld hebben dat niet verhinderd." Daarmee suggereerde hij dat Nederland nu zelf 
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5.22 Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Brussel 1910. Ontwerp W. Kromhout 
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maarr eens moest laten zien wat het in zijn mars had. Nederland moest uit de schaduw van zijn 

koloniënn komen. Wat Talma betreft deed het niet ter zake hoe de koloniën in dit geheel pasten. 

Hijj  kon zich zelfs voorstellen dat de Kamer zijn voorstel zou verwerpen terwijl zij dat van de 

ministerr van Koloniën wel zou aannemen: "Wat baat het nu voor Nederland, of de minister van 

Koloniënn voor zijn afdeeling 2,4 of 5 ton krijgt?" zo vroeg hij zich retorisch af.29 

Hoezeerr Nederland en koloniën voor de regering in deze zaak uiteindelijk juist wel met elkaar 

verwevenn waren, bleek toen de minister van Koloniën zijn wetsvoorstel terugnam om ƒ. 

200.000,-- op de Indische begroting te reserveren voor de koloniale afdeling te Brussel omdat de 

Tweedee Kamer de aanvraag van Talma had afgestemd. Nu het voorstel van Talma niet 

aangenomenn was, meende hij dat ook hij die beslissing moest eerbiedigen. "Het belang van Indië 

motiveertt wel een deelneming, gepaard met een deelneming door Nederland, maar niet een 

zelfstandige,, die natuurlijk ook veel duurder zou zijn."30 

Opp 22 december 1908 ging de Tweede Kamer akkoord met een nieuw plan: Nederland en zijn 

koloniënn zouden gezamenlijk in één paviljoen exposeren.31 Het budget was verminderd tot f. 

265.000,-- voor de Nederlandse deelname (in plaats van ƒ. 400.000,-) en ƒ. 125.000,- voor de 

koloniënn (in plaats van ƒ. 200.000,-), waarvan ƒ. 95.000,- zouden worden uitgegeven in 

Nederlandd en ƒ. 30.000 ,- in Nederlands-Indië. De meerderheid van de kamer, waaronder Van 

Deventerr en IJzerman, verenigde zich met het plan. Alleen Van Kol stemde tegen, "om ten laste 

vann den inboorling over ƒ. 125.000,- te beschikken, buiten hem om, zonder hem en tegen zijn 

belang."322 Het idee voor een afzonderlijk koloniaal paviljoen, laat staan voor een kampong, was 

hiermeee van de baan. Alléén het ontwerp van Kromhout zou in Brussel gestalte krijgen. Architect 

Cuyperss bleef echter aan de tentoonstelling verbonden, als ontwerper van de Hollandse tuin, 

decorateurr van de koloniale afdeling in het Hollandse huis, en bouwmeester van de pendopo. 

[Bijj  Afbeelding 5.3: Hoe ver Cuypers al met zijn plannen voor een koloniaal paviljoen gevorderd was is 
niett duidelijk.33 In 1913 plaatste het door Cuypers zelf uitgegeven tijdschrift Het Huis. Ouden Nieuw een 
fotoo van een maquette van het koloniale paviljoen, die een plaats zou hebben gekregen in de Nederlandse 
kolonialee afdeling te Brussel. De redactie van Het Huis. Oud en Nieuw stelde in een toelichting bij de plaat, 
datt het de bedoeling was "om, zonder een Indisch gebouw te copieeren, toch een decoratief 
tentoonstellingsgebouww te ontwerpen, dat door zijn ornamentele vormen aan de Indische cultuur zou 
herinnerenn en geen storende tegenstelling vormen met het uit de Indische inzendingen samengestelde 
interieur."344 Het is een merkwaardig ontwerp. Net zo weinigg eigentijds als het Oudhollandse huis van 
Kromhout.. Het frontaangezicht, met laag middenstuk en monumentale entree, aan weerszijden 
geflankeerdd door hoge torens, doet zowel denken aan een kathedraal als aan het koloniale paleis van 1883. 
Inn de stupa-vormige torenkappen, is met enige moeite het bovenste deel van de Parijse Candi Sari te 
herkennen.. Op de voorgrond van deze monumentale kathedraal postten Hindoe-Javaanse beelden; de 
ornamentiekk en verdere afronding lijken ook geïnspireerd door Hindoe-Javaanse bouwvormen.35 

Eveneenss herinnerend aan een kerk, troonde ten slotte hoog op het middendeel (buiten in plaats van 
binnen)) de spiegel van een zeventiende eeuws galjoen, als gedenkteken voor "den tijd der O. en W. Ind. 
Compagniën",, en mogelijk als knipoog naar het Oudhollandse huis van Kromhout] 
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VanVan Hollandse en koloniale commissies 

Inn mei 1909 installeerde de nieuwe minister van Handel en Nijverheid de centrale commissie 

voorr de Nederlandse vertegenwoordiging te Brussel. Omdat de eerder benoemde commissaris-

generaall  E.R.H. Regout in die maand minister van Justitie werd, nam het Tweede Kamerlid 

J.A.G.. baron de Vos van Steenwijk zijn functie over. Prins Hendrik gaf, als erevoorzitter, 

koninklijkee glans aan het geheel. Namens de koloniën zetelden in de centrale commissie behalve 

Vann Deventer, GJ. Fabius (referendaris-titulair bij het departement van koloniën) en de in 

Nederlands-Indiëë werkzame G. Vissering, president-directeur van de Javasche bank te Batavia. 

Dee laatstgenoemde was voorzitter van het Indische tentoonstellingscomité. 

Vann Deventer had in april het aanbod geaccepteerd om de leiding op zich te nemen over de 

organisatiee van de Nederlandse koloniale afdeling te Brussel. Als overtuigd ethicus, had hij 

aanvankelijkk tégen een officiële deelname gestemd omdat "het belang, inzonderheid onze 

koloniënn daarbij zouden hebben, niet groot genoeg [was] om daarvoor zoo belangrijke geldelijke 

offerss te vragen."36 Nu hij niet herkozen was voor de Tweede Kamer was er desalniettemin 

genoegg tijd over om persoonlijke eer te leggen in de Nederlandse vertegenwoordiging. En zolang 

particulierenn meewerkten, kon met weinig regeringsgelden ook iets moois worden neergezet. 

Dee benoemingen en werkzaamheden van de Nederlandse en Indische commissies voor de 

Nederlandsee koloniale afdeling in Brussel verliepen niet synchroon. In Batavia was de Indische 

commissie,, die met slechts acht leden bewust klein was gehouden, op 7 april 1909 officieel 

benoemdd en nog dezelfde maand informeel aan de slag gegaan. De Nederlandse commissie, met 

haarr 29 leden aanzienlijk groter en logger dan de Indische, was in mei voor het eerst 

bijeengekomen,, en zou pas in augustus officieel benoemd worden. Zowel in de Nederlandse als 

inn de Indische tentoonstellingscommissie waren personen vertegenwoordigd uit de particuliere, 

bestuurlijkee en geleerde koloniale elite, onder wie het puikje van de "ethici".37 

Opvallendd genoeg, en voor het eerst in de hier bestudeerde koloniale 

tentoonstellingsgeschiedenis,, kreeg een Javaanse gezagsdrager een plaats in de Indische 

tentoonstellingscommissie:: Raden Toemenggoeng Aria Achmed Djajadiningrat, de regent van 

Serangg (Java, district Bantam). Voor diens benoeming vroeg het departement van Onderwijs wel 

eerstt de instemming van de resident van Serang. Dit terwijl de overige leden direct werden 

uitgenodigd.388 Djajadiningrat was een geslaagd voorbeeld van de onderwijs- en 

associatiedoeleindenn van de ethische politiek, zoals Snouck Hurgronje die voor ogen had. Hij 

behoordee tot de eerste Javaanse priyayi die Nederlands onderwijs had genoten.39 Sinds 1899 was 

hijhij  als regent van Serang ingeschakeld bij het binnenlands bestuur. In de Indische organisatie van 

dee koloniale afdeling te Brussel speelde hij als bemiddelaar een ondergeschikte rol, wat tekenend 

wass voor de manier waarop het koloniale bestuur in Nederlands-Indië werkte. Zo begeleidde hij 

Visseringg en Cuypers op Java, Bali en Lombok in hun speurtocht naar voorwerpen voor de 

Brusselsee tentoonstelling, om het contact met de plaatselijke bevolking te vergemakkelijken.40 
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2.. Aanzien 

2.11 De wereldtentoonstelling te Brussel 

Brussell  trad in 1910 voor de tweede keer op als gastheer van een wereldtentoonstelling. Was de 

internationalee koloniale tentoonstelling te Tervuren van 1897 een persoonlijk prestige project van 

Leopoldd II geweest, het initiatief voor de tentoonstelling van 1910 ging uit van een particuliere 

maatschappij,, die onder leiding stond van Emile de Mot, de burgemeester. De tentoonstelling ter 

vieringg van de Belgische onafhankelijkheid had De Mot aan zijn neus voorbij zien gaan. Dat 

gelukslott viel op de stad Luik, zodat het Brusselse plan werd uitgesteld. Dit kreeg vanaf 1907 

forsee en formele steun van de Belgische regering. Het ministerie van Financiën en Openbare 

Werkenn nam het grootste deel van de organisatie op zich, terwijl het ministerie van Oorlog de 

militairee en koloniale onderdelen verzorgde. Bovendien kreeg koning Albert, die Leopold 

opvolgdee na diens overlijden in 1909, het erevoorzitterschap waardoor deze tentoonstelling 

genoegg nationale en imperiale glans kreeg, om ook door het buitenland serieus genomen te 

worden.41 1 

Voorr de classificatie van de tentoonstelling in 19 hoofdgroepen, had de organisatie het stramien 

gevolgdd van de Exhibition du siècle van 1900. Een belangrijk verschil was dat de deelnemende 

landenn niet per groep zouden exposeren, maar weer (als vanouds eigenlijk) in eigen, afzonderlijke 

ruimtenn voor hun nationale vertegenwoordiging konden zorgen. Onderwijs, als motor van de 

vooruitgang,, stond weer bovenaan, gevolgd door kunst en de middelen tot verbreiding en 

toepassingg daarvan. Op elektriciteit - nu als aparte hoofdgroep - volgden de land- en tuinbouw en 

dee nijverheid De Economie Sociale kreeg ruime aandacht in drie groepen (XVI , XVI I en XVIII) , 

waarinn nu ook een plaats gereserveerd was voor de vrouw. Aparte nadruk kreeg de moderne 

versieringskunst,, waarvoor de Belgische organisatie een afzonderlijke tentoonstelling inrichtte. 

Daarnaastt namen de koloniën, samen met koophandel, als laatste in de reeks een bijzondere 

plaatss in.42 Deze laatste drie onderdelen (sociale zorg, versieringskunst en koloniën) vonden dus 

niett voor niets hun weerslag in het Nederlandse paviljoen. 

Overwicht Overwicht 

Dee Brusselse wereldtentoonstelling bestond uit drie lokaties, door middel van een elektrische 

tramm met elkaar verbonden. Het belangrijkste terrein voor de internationale expositie lag in het 

uiterstee zuidoosten van Brussel, in de nieuwe wijk bij avenue Louise, ingeklemd tussen het 

Solbosch-parkk en het Kamererbos. De twee overige expositieonderdelen waren - op de 

rubbertentoonstellingg na - Belgisch: in het Palais du Cinquantaire, bij het Rond-point rue de la 

loi,, was een tentoonstelling te bezichtigen van Belgische en Hollandse kunst van de achttiende en 

negentiendee eeuw (hier waren ook de Nederlandse inzendingen voor Groep II ondergebracht). 
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Inn Tervuren was naast de internationale rubberexpositie de Belgische koloniale afdeling (de 

Kongo-tentoonstelling)) te bezichtigen. Deze was één van de belangrijke troeven van de 

wereldtentoonstellingg maar viel door zijn afgelegen locatie enigszins buiten de boot. Zo kon het 

gebeurenn dat de Franse koloniale afdeling - wél gelegen op het tentoonstellingsterrein - door 

sommigee bezoekers beschouwd werd als 'de koloniale tuin' van de tentoonstelling.43 De keuze 

vann Tervuren hing samen met de opening van het Kongo-museum aldaar - de eindelijk voltooide 

droomm van Leopold II . (Die zou dit overigens niet meer meemaken. Een jaar voordat hij stierf 

hadd de Belgische regering Kongo bovendien van hem overgenomen.) Omdat het terrein voor de 

kolonialee afdeling zo afgelegen was trachtte de organisatie de aantrekkingskracht van Tervuren te 

vergroten.. Er waren nu geen levende Kongolezen meer te zien, zoals in 1897, maar 

sportwedstrijden.. En deze brachten de massa op de been, zoals blijk t uit de bezoekerscijfers.44 

Aann de tentoonstelling namen vijfentwintig landen deel waarvan twintig officieel.45 Vij f 

kandidatenn zonden slechts een particuliere inzending. Buiten Nederland, waren Duitsland, 

Engelandd en Italië voor het eerst officieel vertegenwoordigd op een Belgische 

wereldtentoonstelling.. Van de deelnemende landen bouwden er veertien een afzonderlijk 

paviljoen.. Duitsland en Frankrijk hadden er zelfs meerdere. De rest, waaronder Engeland, stelde 

zichh op in de grote algemene hallen die de Belgische tentoonstellingsmaatschappij ter beschikking 

hadd gesteld: de Nijverheidshal, de Machinehal en de Spoorweghal. Frankrijk nam van alle 

buitenlandsee deelnemers de grootste ruimte in beslag. Vooral het arsenaal aan koloniale 

paviljoenss maakte indruk. Duitsland gooide hoge ogen met zijn moderne gebouwen, waaronder 

hett paviljoen van de nationale wapenfabrieken te Herstal. 

[[  Tekst bij [Afbeelding 5.4 (plattegrond)]:De oriëntatiepunten van de tentoonstelling waren twee 
groenee hoofdpleinen, waaromheen zich de andere paviljoens schakeerden. Via de hoofdingang aan de 
Emilee de Motlaan, in de zuidwestelijke hoek van het terrein, bereikte de bezoeker direct het eerste plein, 
gevormdd door de Brusselse tuin, die zich uitstrekte voor het gebouw van België. Hier sproeide een grote 
fonteinn met beeldengroep: een vierspan gemend door de Vooruitgang en zijn hulpen Handel en 
Nijverheid.. Een weg tussen deze tuin en het paviljoen van Antwerpen voerde noordwaarts langs de 
paviljoenss van Brussel, Gent en Spanje, naar het tweede hoofdplein, dat gevormd werd door de tuinen 
vann de stad Parijs en de Hollandse tuin. De enorme Franse nijverheidsafdeling, links daarvan, ging over in 
dee internationale Nijverheidshal. De nijverheidshal sloot aan op de machinegalerij. Vandaar konden 
bezoekerss oversteken naar de Spoorweghal. In het noordoostelijk gelegen Solboschpark wachtten de 
ColoniesColonies ouvrières, naar Frans voorbeeld gericht op de Economie Sociale. Het Solboschplein, achter het 
Nederlandsee paviljoen, gaf toegang tot een klein pretpark met onder meer een Wild West-show, Dip the 
Dip'' en een aquarium. In het uiterste westen van het terrein, boven de hoofdingang, gaf de Brusselse 
kermiss ten slotte nog meer vertier.] 

Kenmerktee de Exhibition du siècle zich door haar barokke fantasiepaleizen van wit gips, de 

architectuurr op de Brusselse tentoonstelling was overwegend historistisch. Het kolossale 

Belgischee hoofdgebouw had bijvoorbeeld een monumentaal klassiek aanzien door het 

voorportaall  in de vorm van een arcade. Hierachter ging de salie d' honneur schuil, voorafgegaan 

doorr een ruime vestibule met aangrenzende zuilengalerijen. Hoog op het paleis troonde de 

beeldengroepp 'Brussel', die, met Arbeid en Wetenschap aan haar voeten, en met wijd uitgestrekte 
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5.44 Plattegrond van de wereldtentoonstelling te Brussel 1910 





armen,, de wereld verwelkomde. De Belgische steden (Antwerpen, Gent en Luik) ter rechterzijde 

vann het hoofdgebouw hadden ieder voor historische herkenbaarheid gekozen. Met name de 

reproductiee van het Rubenshuis, waarmee Antwerpen zich presenteerde, kreeg hiervan veel lof. 

Gentt en Luik kwamen met pittoresk bedoelde paviljoens van berg- en baksteen, zoals die ter 

plaatsee voorkwamen. Veel buitenlandse deelnemers hadden voor hun presentatie geput uit hun 

nationalee bouwkundige verleden. Het Nederlandse paviljoen viel hier dus zeker niet op door zijn 

originaliteit,, ook al waren er, die meenden dat het juist door zijn typisch Nederlandse karakter in 

hett oog sprong.46 Na de Belgische steden volgde Spanje met een reproductie van een deel van het 

Alhambra,, "de architectuur van de ongelovige overheersers", zoals de Opmerker met ambivalente 

verwonderingg constateerde.47 Italië verscheen met een veertiende eeuws paviljoen; in de 

Nijverheidshall  had Griekenland een Ionische gevel; de entree van Perzië was een reconstructie 

vann een portiek te Persepolis uit het tijdperk van Xerxes. Opvallend ook waren de Zuid-

Amerikaansee paviljoens met, een zichtbare neiging naar Franse historische bouwstijlen 

(Dominicaa kwam met een "coquet paviljoen in Louis XV" , Brazilië met een facade in stijl van 

Louiss XVI")* 

PleinPlein der contrasten 

Inn tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland betoonde Engeland zich bescheiden: geen eigen 

paviljoenn en nauwelijks noemenswaardige imperiale praal. Engeland had in het buitenland 

duidelijkk minder behoefte aan bevestiging en had bovendien net een grote nationale 

tentoonstellingg achter de rug en er één voor de boeg. Frankrijk pakte traditioneel flink uit. Buiten 

dee zes ha aan eigen paviljoens (van de stad Parijs, met aangrenzende galerie Franfaise) namen de 

Fransee inzendingen meer dan de helft van de Nijverheidshal in beslag. Het grootste was de 

Fransee koloniale afdeling, in het oosten van het tentoonstellingsterrein. Naar de opzet van de 

kolonialee afdeling te Parijs in 1900 waren hier in een mengeling van helle kleuren de verschillende 

exotischee bouwstijlen te herkennen in de paviljoens van Tunis, Algiers, Frans West-Afrika en 

Indo-China.. Er was opnieuw een apart paviljoentje voor Madagascar, een koloniaal gebouw voor 

dee kleinere Franse protectoraten en een paviljoen voor de koloniale pers. De koloniale paviljoens 

toondenn voornamelijk de economische voorspoed en de beschaving die de Franse overheersing 

inn de verschillende koloniën zou hebben gebracht, bewijzen van de Franse versie van de ethische 

politiek,, de 'mission civilicatrice'. De bazaar was er ook weer, met misschien wel echte Afrikaanse 

verkopers.49 9 

Niettegenstaandee het Franse spectacle leken de ogen in 1910 vooral gericht op de industriële 

verschijningg van Duitsland, net als in Parijs in 1900. Temidden van al het historisme viel de 

Duitsee afdeling op door zijn nadrukkelijk moderne presentatie: een combinatie van gebouwen 

vann eigentijdse materiaal en vormen. Hiervan viel vooral het paviljoen van de nationale 

wapenfabriekenn te Herstal op: "[...] weliswaar is er iets martiaals, iets, dat aan een oorlogsschip 
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doett denken, maar dat is hier volstrekt niet misplaatst, want het gebouw bevat uitsluitend 

vuurwapenenn en onderdeden daarvan", aldus de Opmerker.M De aandacht voor het Duitse 

wapenvertoonn duidt op de grimmige spanning die aanwezig was in dit presentatie-spel.51 

Nederland,, nota bene gelegen aan het centrale plein tegenover Duitsland, profiteerde van de 

aandachtt voor het modernistische machtsvertoon van Duitsland, juist ook door de tegenstelling 

diee hier zichtbaar was: "Geen groter contrast tussen het Nederlandse paviljoen en het Duitse 

paviljoen""  aldus de Opmerker, die dit deel van de tentoonstelling omdoopte tot "het plein der 

contrasten"/**  Even leek Nederland weer mee te tellen in het spel der groten van Europa. 

2.22 De Nederlandse afdeling 

Waarr zou Nederland beter thuis zijn dan aan een dijk? Het was één van de argumenten geweest, 

waarmeee de Nederlandse centrale commissie haar terreinkeuze had bepaald. Door het uitgraven 

vann het centrale plein op de tentoonstelling ten behoeve van de grote siertuinen, was een dijk 

ontstaann van ruim zeven meter hoog. Hierboven moest het Hollandse huis uitsteken. Het was 

duss hoog en ruim (grondoppervlakte ca. 3000 m2), en het had twee hoofdingangen, één voor de 

beganee grond, en één die vanaf de dijk direct toegang verschafte tot de eerste verdieping. Buiten 

ditt nationale superhuis beschikten de Nederlandse machine fabrikanten over 1750 m2 in de 

Machinehal.533 Rechts van de hoofdingang van het Hollandse huis, aan de zijde van de dijk, 

bevondd zich nog een afzonderlijk paviljoentje (200 m2) voor "Groot Nederland". De 

Nederlandsee koloniale afdeling bestond uit de al genoemde linkerhelft van de benedenverdieping 

inn het Hollandse huis (1000 m2), én uit een Indische leeszaal in het paviljoen "Groot Nederland". 

Voorr een blik op de uitgebreide rubberinzending uit Oost- en West-Indië moest de 

ondernemendee bezoeker zich begeven naar de internationale expositie in Tervuren. 

Inn het Hollandse huis was de koloniale afdeling door haar ligging en eigen aankleding duidelijk 

tee onderscheiden van de Nederlandse.54 Cuypers had de koloniale afdeling voorzien van een rode 

verflaagg en verguld houtsnijwerk. Het rood was volgens een ontevreden Kromhout veel te fel: 

zelfss de Indische sarongs en hoofddoeken kreunden ervan. Zoveel ogen, zoveel kleuren, want 

hoee rood dit rood was bleek omstreden.55 In elk geval had Cuypers hiermee voor een duidelijke 

afbakeningg gezorgd. Als punt van herkenning hing boven de koloniale afdeling een groot paneel 

vann J. Sluijters [Afbeelding 5.5],56 Zowel de Nederlandse als de koloniale afdeling leken in 

hoofdzaakk een industriële en handelstentoonstelling, waarin wat ruimte was gelaten voor het 

ontwikkelingsbeleidd van de regering. Onderwijs was daarbij in de verdrukking geraakt.57 Op beide 

afdelingenn kreeg kunstnijverheid juist een ereplaats, als pronkjuweel én als handelsproduct. Op de 

kolonialee afdeling speelde hier sterker dan op de Nederlandse het motief van ontwikkeling. De 

Nederlandsee kunstnijverheid op de Nederlandse afdeling was op zichzelf vooruitstrevend. 
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5.55 Ontwerp voor een wandschildering in het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling te 
Brussell  (1910) door Jan Sluijters 





Dee Nederlandse koloniale afdeling te Brussel leek logisch opgezet, gezien de officiële ordening 

enn de plattegrond. [Afbeelding 5.6]. Ook de bijbehorende catalogus was qua beknoptheid en 

helderheidd verbeterd.58 Hoewel de organisatie er wederom in was geslaagd om een overdadige 

opeenstapelingg van koloniale waar bijeen te brengen die veel te druk oogde, is in vergelijking met 

voorgaandee exposities toch een rationelere manier van presenteren te zien. Het was in onze ogen 

waarschijnlijkk te vol, maar ondanks die volheid was het verhaal overzichtelijk. Dit verhaal hield 

zichh inn grote lijnen aan het driedelige grondpatroon dat PJ. Veth in 1883 had geleverd voor de 

internationalee koloniale tentoonstelling te Amsterdam: 1. het gebied en zijn bevolking, 2. het 

materiaall  van de inheemse bevolking, 3. de ontginnings- en ontwikkelingsactiviteiten van 

particulierr en koloniaal gouvernementeel beleid. Duidelijker dan voorheen was echter een 

spanningg zichtbaar: enerzijds was er vertoon van economische, en zelfs taalkundige 

ontwikkelingsdrangg (assimilatie), door de inzendingen van de cultuurondernemingen en 

staatsbedrijvenn respectievelijk het ANV in het paviljoen "Groot Nederland. Anderzijds was er 

eenn opvallend eerbetoon aan de culturele uitingen van de inheemse bevolking van Nederlands-

Indiëë (associatie) door de centrale levende ambachtsshow. 

"Groot"Groot Nederland" en de koloniën 

"Groott Nederland" was ironisch genoeg gevestigd in een klein houten paviljoentje. Het ANV 

verkondigdee hier samen met een aantal van haar Vlaamse leden de betekenis van de Nederlandse 

taall  en de Nederlandse stam. Als bestuurslid van het ANV leidde Van Deventer ook deze 

tentoonstelling.599 Nederlands-Indië kreeg hier een dubbelzinnige plaats: als object van studie én 

alss object van taalassimilatie. De inzendingen van het ANV waren hier verdeeld over twee 

ruimtes.. De Nederlandse boekhandel nam ongeveer 2/3 in beslag van de resterende ruimte. Wat 

overbleeff  was toebedeeld aan de Indische leeszaal. Om de verbreiding van de Nederlandse taal te 

onderstrepenn was hier onder meer een complete verzameling Nederlandstalige Indische kranten 

inn te zien. De rechterwand van het zaaltje van de Nederlandse boekhandel was bovendien 

behangenn met de afgesneden titels van de Nederlandstalige dag- en weekbladen die buiten 

Nederlandd verschenen. Honderd titels vertegenwoordigden Nederlands-Indië.60 Hiertegenover 

hingg een grafische voorstelling van het stijgende aantal leden van het ANV. Kaarten waarop de 

doorr Nederlanders ontdekte landen waren aangegeven moesten duiden op de wereldbetekenis 

vann de Nederlandse stam.61 

Doorr het rood geverfde houtwerk was de Indische leeszaal herkenbaar als onderdeel van de 

kolonialee afdeling in het hoofdgebouw. Een grote wandkast bewaarde hier de uitgaven van het 

Bataviaaschh Genootschap en het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van 

Nederlands-Indië,, enige losse publicaties op Indologisch, economisch, en natuurwetenschappelijk 

gebied,, woordenboeken, en een grote selectie uitgaven van het Java suiker-archief. Op een smalle 

tafell  aan de overzijde van deze wand lagen enkele studies opengeslagen. Twee luxe plaatwerken 
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pronktenn op afzonderlijke leesstandaarden: de Wajang Poerm van L. Serrurier en het recente 

fotowerkfotowerk van de Boroboedoer van Th. Van Erp. Aan de grote tafel in het midden kon de 

bezoeker,, in gemakkelijke leunstoelen, de vrijwel volledige verzameling Indische kranten 

raadplegen.. Ze werden, volgens de zendingen van de Indische uitgevers, regelmatig ververst door 

dee Brusselse vertegenwoordigers van het ANV . Schilderijen van Indische landschappen en 

binnenhuizen,, en foto's, vervaardigd en ingezonden door de regent van Demak, sierden de 

wanden.. Vanaf juli 1910 was hier een kleine expositie te zien over Nieuw Guinea: foto's en een 

grotee kaart, afgestaan door de Maatschappij tot Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek in 

Nederlands-Indië,, vestigden de aandacht op "een der belangrijkste en roemvolste feiten, die zich 

inn de laatste tijd in Indië voordeden: de ontdekking en bestijging van het sneeuwgebergte."62 

Onderr de vleugels van het ANV was de boodschap van deze koloniale vertoningen duidelijk: zo 

groott was Nederland dus. 

DeDe kolomen in het Hollandse huis 

Voorr de koloniale tentoonstelling in het Hollandse huis was het algemene ordenende principe het 

economischee en geestelijke nut van ontwikkelingsgericht beleid. Levend bewijs hiervan was de 

ambachtsshoww in het midden van de ruimte. Bezoekers die binnenkwamen via de ingang op de 

beganee grond, en de gewenste looproute aanhielden, sloegen linksaf, om direct te belanden bij de 

Indischee cultures en grondstoffen. Zó bezien hadden de ondernemingsschatten van Nederlands-

Indië,, als de eersten van de tentoonstelling, een voorkeursbehandeling gekregen: de nissen aan de 

eerstee lange zijde van de rondgang waren achtereenvolgens bestemd voor de inzendingen van de 

tabakscultuurr (afdeling I), de bergcultures (afdeling IQ en de petroleumindustrie (afdeling III) . In 

dee vierde grotere nis maakte de bezoeker kennis met de officiële inzending van het departement 

vann landbouw (afdeling IV.A) , en, als deel van 'de Inlandsche bevolking'(TV.B), de etnografica uit 

Zuid-Celebes.. In de grote achterruimte stonden de gouvernementsbedrijven opgesteld (afdeling 

V),, het omvangrijkste deel van de 'officiële inzending'. Hier schaarden zich de modellen, foto's, 

grafischee voorstellingen en tekeningen, die een beeld moesten geven van "de krachtige 

werkzaamheidd van het N.I. gouvernement op industrieel gebied", opgesplitst in een achttal 

groepen:: verschillende bedrijven; de gouvernementsspoorwegen op Java en Sumatra; de 

postspaarbank,, het zoutmonopolie en de zoutbricettenfabrikatie; de opiumbereiding en 

bestrijdingg van de smokkelhandel; de landsdrukkerij; het mijnwezen; de tinwinning op Banka; en 

dee exploitatie van de Ombilin-steenkolenvelden. 

Dee gouvernementsbedrijven gaven toegang tot de zaal voor 'de Amerikaanse koloniën', 

Surinamee en Curacao, die in het geheel van de koloniale afdeling een aparte plaats in nam, met 

eenn eigen voorzitter. Ondanks de met zorg ingerichte, eigen ruimte bleef West-Indië het 

ondergeschovenn kindje op de koloniale afdeling. Een verplicht nummer dat wel mee moest tellen 

maarr te klein was om echte sier mee te maken. Bij de verdeling van de regeringssubsidie was dat 
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all  zonneklaar.63 De rest van de rondtocht leidde dan ook weer terug naar de Oostindische 

afdeling,, waar in de eerstvolgende nis (afdeling VI. De Particuliere spoor- en tramwegen) foto's 

enn modellen van de particuliere treinen en spoorlijnen de modernisering van de infrastructuur 

illustreerden.[Afbeeldingg 5.7] Een kapokboom in één van de hoeken stond er voor de sier maar 

ookk als drager van de telegraaf- en telefoonlijnen. 

Wegenss ruimtegebrek, zo vertelt het Verslag van Van Deventer, waren in de volgende nis 

(afdelingg Vil ) drie weinig met elkaar samenhangende onderdelen van het maatschappelijk leven 

samengebracht.. Vanuit ethisch perspectief waren dit, opmerkelijk genoeg, niet de minst 

belangrijke:: Onderwijs en beschaving; Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W.) en Het Boswezen. 

B.O.W.. zond kaarten, plannen en foto's van verschillende bouwwerken, Het Boswezen 

houtmonsters,, jaarverslagen en een album. Onderwijs en beschaving namen de gehele rechter 

zijwandd in beslag. In het midden toonde een met houtsnijwerk versierde glazen vitrine 

verschillendee handschriften op lontarbladeren en andere voorwerpen van cultuur-historische 

betekenis,, ingezonden door de vereniging Widya-poestaka.64 Drie stenen Hindoe-Javaans e 

beeldenn sierden dit geheel Links hiervan werd een beeld gegeven van het onderwijs aan de 

inheemsee bevolking, én (door een eenvoudig boekenrek) van de studie der inheemse talen: foto's, 

overr de gehele breedte in de wandbetimmering opgenomen, gaven een kijkje in de scholen tot 

opleidingg van inlandsche geneesheren (de dokter Djawa-school te Weltevreden, en de STOVIA 

tee Batavia). Hieronder de directe resultaten: preparaten en anatomisch boetseerwerk van de 

leerlingenn van de dokter Djawa-school, zelf getekende kaarten en cahiers, "met keurig geschreven 

opstellen""  van leerlingen van de lagere inlandse scholen. Rechts van de gnostische vitrine 

toondenn exemplaren van de Heilige Schrift, in Boeginees, Soendanees en andere inheemse talen, 

dee werkzaamheden van de Protestantse zending. Daarnaast werd de Nederlands-Indische 

filantropiefilantropie gerepresenteerd door handwerk van de patiënten van het Blindeninstituut te 

Bandoeng,, en foto's van de verpleegkundigen aldaar.65 [Afbeelding 5.8] 

Hett volgende vertrek was aan de Topografische dienst en de Artillerie-constructiewinkel (VILA . 

enn B.), met kaarten van de topografische dienst van Batavia en velduitrusting. Belangwekkend 

wass de inzending van de suikerindustrie (afdeling DC) in de ruimte ernaast: het syndicaat van 

suikerfabrikantenn gaf hier een overzicht van de cultuur en bewerking van suiker. Het proefstation 

vann de Java-suikerindustrie te Pasoeroean toonde verschillende soorten riet en rietziekten. 

Pronkstukk was het model van de suikerfabriek te Poerwaredjo in Kedoe, ingestuurd door 

"vriendenn van de Java-suiker-industrie". In de laatste ruimte stelde de scheepvaart (afdeling X) 

zichh op, met modellen van stoomschepen66, foto's, reisgidsen, en zeevaartkundige instrumenten 

vann de Maatschappij Nederland, de Rotterdamse Loyd en de KPM. De vereniging 

toeristenverkeerr Batavia vulde de wanden hier (en elders) op met muurschilderingen en foto's 

vann de Nederlands-Indische attracties. B.O.W. had hier bovendien nog enkele plannen en 

afbeeldingenn van Indische havens aan toegevoegd;pièce de resistance was hier, namens het Indische 
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departementt van Marine, een drie meter hoog model van de lichttoren aan de Diamantpunt 

(noordpuntt van Atjeh). 

Etnografischh materiaal - in het officiële verslag samengevat als T>e inlandsche bevolking' - nam 

inn het geheel van de koloniale afdeling opvallend veel ruimte in beslag, in tegenspraak met de 

aanvankelijkee bedoeling: op de plattegrond afdeling IV.B, XI en XIII . T)e inlandsche bevolking' 

wass een breed begrip; hieronder vielen het inheemse bedrijf (visserij en jacht, landbouw, veeteelt 

enn nijverheid) en voorwerpen uit het dagelijkse leven (gebruiksvoorwerpen, kleding, sieraden, 

afgodsbeelden).. Er was bijzonder veel aandacht voor Celebes omdat dit gewest korte tijd geleden 

onderr rechtstreeks gezag was geplaatst, en de inheemse bevolking zich "zoodoende" nog op een 

primitieff  standpunt bevond, aldus de Catalogus.**1 De grote etnografische inzending van de 

gouverneurr van Celebes en onderhorigheden A.J. baron Quarles van Ufford was wegens 

ruimtegebrekk terecht gekomen in het vertrek van het departement van Landbouw. Inheemse 

gebruiksvoorwerpenn - vlechtwerk, potten, sieraden, weefsels en wajang - vlochten zich hief ook 

vanwegee hun decoratieve waarde, tussen de gtote kaarten, foto's, botanische platen, sierzaden en 

eenn volledige verzameling inheemse geneeskrachtige kruiden en producten, afkomstig uit het 

zincografischh atelier, en het museum voor technische en handelsbotanie te Buitenzorg. Tegen de 

achterwandd schitterde onder glazen vitrines een uitgebreide schelpenverzameling.68 Een 

particulieree inzending van inheemse scheepsmodellen en een visnet aan het plafond zetten dit 

tochh al drukke geheel luister bij. 

Hett meest in het oog springende onderdeel van de koloniale afdeling was de inheemse 

nijverheid,, zowel onderdeel van klasse 118 (koloniaal materiaal) als van klasse 119 

(uitvoerproducten).. Zij kreeg vorm in de pendopo in het midden van de ruimte, met het werk-in-

uitvoeringg van de Indonesische ambachtslieden, en in de uitstalling van kunstnijverheids-

productenn daaromheen. Eigenlijk kon dit open halletje, naar een ontwerp van Cuypers, geen 

pendopoo genoemd worden, zoals de Javaan Noto Soeroto terecht opmerkte. [Afbeelding 5.9] 

Daarvoorr was het podium te rechthoekig, waren de pilaren te kort, en was de merkwaardige 

twee-tredigee fantasiebekapping te plat en te open. Dit geheel was voorzien van dezelfde rode 

teint,, met hetzelfde vergulde houtsnijwerk als versiering, die de gehele koloniale afdeling 

kenmerkte.. Tussen de dode getuigenissen van "het groote werk van Nederland in de koloniën" 

wass hier "een miniatuur industrieele maatschappij" in werking gezet.69 

Hett verband tussen ontwikkeling en verovering/gezagsvoering werd in 1910 opnieuw niet 

expliciett getoond. Van de laatste militaire veroveringen was op de Nederlandse koloniale afdeling 

zelfss geen spoor te bekennen. Wel bleek de expansie uit de kaarten, de havens, de zich 

uitbreidendee infrastructuur en de groei van de economische activiteiten, alsook uit de bijzondere 

aandachtt voor nieuwe, direct bestuurde regio's, zoals midden Celebes. Maar de harde strijd die 

daarvoorr vaak gevoerd was kwam niet in beeld. De stilte hierover mag een reactie lijken op het 
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ongemakk over de wijze waarop sommige veroveringen zich voltrokken, zoals bijvoorbeeld de 

ptfputanptfputan (lett. beëindiging; zelfdoding) van de Zuid-Balinese vorsten en hun volgelingen in 1906 

enn 1908 - dezen liepen recht in het kogelvuur van het koloniale leger, om aan hun onderwerping 

tee ontkomen; of op de opnieuw opgelaaide kritiek op de Atjeh-oorlog (naar aanleiding van de 

gewelddadigee ontsporingen van militaire expedities in de Gaj o-landen onder leiding van 

luitenant-kolonell  Van Daalen).70Toch kan hier de verklaring niet liggen voor de afwezigheid van 

oorlogsroem.. De gedachte dat de militaire kant van koloniale ondernemingen als Icwaad' 

vanzelfsprekendd verhuld zou worden ligt nu voor de hand, maar is een anachronisme: de strijd 

opp zichzelf diende een eervol doel, in ogen van tijdgenoten. Tijdens de kamerdebatten over deze 

kwestiee behoorde Van Deventer tot degenen die zich gematigd opstelden ten aanzien van de 

kritiekk op Van Heutsz en diens luitenant-kolonel.71 Van Heutsz' positie werd weliswaar met 

groeiendee ambivalentie beoordeeld, maar hij gaf wel ceremoniële luister aan de ontmoeting 

tussenn de inheemse ambachtslieden en koningin Wilhelmina in Artis. Werd binnenlands dus wel 

geparadeerdd met koloniaal-militaire heldenroem, voor de buitenwereld verschafte het Haagse 

Vredespaleiss Nederland een passender imago. Het gebrek aan wapenvertoon in Brussel vertelt 

vermoedelijkk meer over Nederlands machtspositie in de wereld - die immers steunde op een 

neutraliteitspolitiekk - dan over de wijze waarop de strijd in Nederlands-Indië gevoerd werd. 

Vann wat er wel te zien was in Brussel bleef het meest opvallende onderdeel, het kloppend hart 

vann het geheel, de levende ambachtsshow. Wat was nu precies de bedoeling van deze vertoning? 

3.. De inheemse nijverheid als clou 

HetHet geestelijke en het materiële nut 

Opp haar eerste bijeenkomst in mei 1909 had de Nederlandse commissie de centrale gedachte van 

dee tentoonstelling geformuleerd: zij zou afstand nemen van "de banale uitstalling, die vooral 

reclamee beoogt en dadelijk winstbejag" en streven naar een totaalindruk, "die belangstelling 

wakkerr roept en eerbied afdwingt". Het beeld van de Nederlandse koloniën in Brussel moest 

tweeledigg zijn. De bezoeker zou enerzijds een denkbeeld moeten kunnen vormen over " het 

geestelijke",, de stand van onderwijs, wetenschap en kunst, en anderzijds over " het materiële", de 

landbouw,, de nijverheid, de handelsbeweging, de gouvernementsbedrijven, de irrigatie, de 

particulieree spoor- en tramwegen , de stoomvaart en het vreemdelingenverkeer.72 

DaarbijDaarbij was de Nederlandse koloniale commissie net als IJzerman in 1900 van mening dat er 

minderr ruimte gevuld moest worden met etnografisch materiaal. Vanuit het ethische 

ontwikkelingsperspectieff  lijk t een etnografische vertoning, zoals die in Amsterdam (1883) en 

Parijss (1889) op de voorgrond stonden, ook niet zo relevant, en misschien zelfs moeilijk te 

verantwoorden.. Het ethische doel was immers de inheemse bevolking op te heffen, te 

ontwikkelen,, te veranderen dus. In dit kader lijk t het logischer om juist de middelen daartoe te 
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tonen,, of de behaalde successen daarin dan de gewoonten en gebruiken van de bevolking zelf. 

Dee Nederlandse organisatie bracht echter hoofdzakelijk financiële argumenten naar voren om 

minderr etnografie te tonen: zij wilde het economisch belang op de voorgrond stellen, opdat op 

particulieree belanghebbenden kon worden gerekend. Deze zouden dan bij voorkeur voor een 

collectievee inzending moeten zorgen. Voor het etnografisch onderdeel zou de commissie gebruik 

makenn van bestaande collecties in Nederland. De conclusie van deze redenering was dat de 

Indischee commissie hierdoor voldoende zou hebben aan een budget van ƒ. 30.000,-, veel minder 

duss dan de ƒ. 52.000,- die de Nederlands-Indische organisatie voor de wereldtentoonstelling in 

Parijss was toegekend.73 

Zoalss we hebben gezien was in Brussel echter opnieuw veel etnografisch materiaal uit 

Nederlands-Indiëë te zien. Stralend middelpunt was bovendien de inheemse ambachtsshow, op de 

keperr beschouwd toch een veredelde versie van de levende dorpen in Amsterdam en Parijs. Hoe 

kwamm dat? 

HetHet monsterverbond 

Hett tweeslachtige aangezicht van de Nederlandse koloniale afdeling in Brussel was het product 

vann een moeizame samenwerking tussen de Nederlandse en de Indische commissie. Ieder hield 

err zijn eigen ideeën op na over wat belangrijk was om van Nederlands-Indië te laten zien. Door 

hett ongelijke en het aanvankelijk gescheiden handelen van beide commissies, ontstond wrijving, 

juistt op het moment dat de gezamenlijke organisatie voor de koloniale afdeling in juli 1909 van 

startt kon gaan. De Indische commissie stelde zich daarbij onafhankelijker op en wilde meer eigen 

inbrengg dan haar voorgangers. Dat lijk t symptomatisch voor de emancipatie van de Nederlands-

Indischee staat die in deze periode op gang kwam. 

Vann meet afwas de Indische organisatie ontevreden over de verdeling van het 

tentoonstellingsbudget.. Medio mei waren haar plannen al zover gevorderd dat zij per 

regeringsmissivee liet weten dat de haar toegekende gelden (inmiddels gereduceerd tot 

ƒ.. 20.000,-) onvoldoende waren. Eind mei stuurde ze haar werkschema naar Nederland waarna 

zijj  in overleg trad met de grote particuliere ondernemers, met de gouvernementsbureaus, en met 

architectt Cuypers over de verdeling en indeling van de beschikbare ruimte. Eind juli ontving zij 

uitt Nederland de notulen van de eerste vergadering van de Nederlandse commissie (van 15 juni). 

Daaruitt bleek duidelijk waar volgens de Nederlandse commissie het zwaartepunt van de 

vertegenwoordigingg van Nederlands-Indië lag: in Nederland. 

Opp de genoemde Nederlandse vergadering was behalve de inhoudelijke kant van de 

tentoonstellingg ook de werkverhouding met de Indische commissie aan de orde gekomen, en in 

détaill  op papier gezet. Een aantal personen bleek weinig vertrouwen te hebben in de bijdrage van 

dee Indische commissie. Zo meende de verantwoordelijke voor de sectie 'tram- en spoorwegen' 

J.Th.. Gerlings dat beter niet op de plannen van Indië gewacht moest worden: de particuliere 
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spoorwegondernemingenn hadden hun vertegenwoordigers in Nederland, en Indië kon naar zijn 

ideee toch geen modellen maken. De directeur van het Koloniaal Museum M. Greshoff 

onderschreeff  de laatste gedachte met het betweterige advies om "Indië den raad te geven niet te 

veell  modellen te maken, waartoe men daar te lande niet in de gunstige omstandigheden verkeert. 

Inn den regel laat de uitvoering te wensen over [...]. Indië moet ons liever voorzien van 

voortreffelijkee foto's, die nooit liegen (sic, MB) [...]". Greshoff achtte Indië echter wel "actief 

enn vond het daarom voldoende "als wij adviseerend en concipieerend optreden. Wij moeten 

handlangerss bij de uitvoering te Brussel zijn, omdat Indië daar niet heen kan gaan." Al met al 

gavenn de notulen genoeg aanleiding tot boosheid van de Indische commissie.74 

Perr omgaande eiste de Indische commissie dat de Nederlandse organisatie zich moest beperken 

"tott adviseerend en bijstand verleenend lichaam en dat de leiding in geheel moet berusten in 

handenn van de Indische commissie", met steun van de Indische regering en de minister van 

Koloniënn (inmiddels De Waal Malefijt). De algemene secretarie liet in Indië een circulaire 

rondgaan,, die de chefs der departementen van algemeen bestuur aanmaande alleen acht te slaan 

opp verzoeken van de Indische commissie, en die van de Nederlandse te negeren. De Waal 

Malefijtt ondersteunde dit, en verzocht de commissaris-generaal "het daarheen te leiden, dat de 

bijzonderee commissie hare taak beperkt tot hetgeen in Nederland te doen valt en voorts zooveel 

mogelijkk samenwerkt met de Indische commissie, doch zich onthoudt van elk zelfstandig 

optredenn in Nederlandsch-Indië".75 

TonenTonen wie Indië nodig heeft 

Hett grondplan dat de Nederlandse commissie desondanks in grove lijnen al had ingevuld kende 

eenn duidelijke taakverdeling.76 Afgezien van de spoor- en tramwegen werd de particuliere 

vertegenwoordigingg daarbij een afzonderlijke particuliere zaak, waarvoor de kosten buiten het 

budgett van de commissie werden gehouden. Hieronder vielen de 'suikerindustrie', de 'particuliere 

mijnbouw'' en de rubber ('caoutchouc*).77 Het lid KH.H. Bennekom werkte het plan uit voor een 

bureauu voor de handelsinlichtingen, "om de tentoonstelling dienstbaar te maken aan de reclame". 

Tenn opzichte van voorgaande tentoonstellingsorganisaties leek het bewustzijn gegroeid van de 

waardee en het effect van bepaalde tentoonstellingsmiddelen. Verschillende malen ontspon zich 

opp de bovengenoemde vergadering een discussie over het lioe te verbeelden'. Voor onderwijs 

dachtt Abendanon bijvoorbeeld aan foto's en modellen van de verschillende soorten scholen in 

Nederlands-Indiëë (hij noemde het gymnasium Willem III , verschillende H.B.S-scholen, Europese 

scholen,, een inlandse school en ambachts-, artsen,- en normaalscholen). Hierop ontstond een 

meningsverschill  over de vraag wat beter was: lichtbeelden, projecties, foto's, kaarten of 

schoolboeken.. Abendanon meende dat kaarten, die nu eenmaal dagelijks werden bijgewerkt, het 

bestee zouden zijn. Greshoff pleitte in het algemeen voor zoveel mogelijk foto's "die nooit 

liegen".. Onderwerp van discussie waren ten slotte ook "cinematografische voorstellingen, die in 
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dee smaak vallen bij het groote publiek" - dit naar aanleiding van het plan om voor 'stoomvaart en 

tourisme'' een cinematograaf-théatre op te richten, waar films vertoond zouden worden van 

reizenn over Java.78 

Bijj  de vraag naar de beste voorstellingswijze speelde ook het gezichtspunt van de koloniale 

politiekk een belangrijke rol. Algemene instemming kreeg bijvoorbeeld het voorstel van het lid CJ. 

Hasselmann (oud inspecteur der landrente en persoonlijke diensten, verantwoordelijk voor 

'bestuursinrichting*)) om "de intensiteit van ons gezag" aanschouwelijk te maken, door middel van 

kaartenn die in drie kleuren onafhankelijk gebied, inheems zelfbestuur en rechtstreeks gezag 

zoudenn aanduiden. Nota bene maakte hij zich naar aanleiding van de sectie 'onderwijs' zorgen dat 

bijj  al te grote publiciteit de gebreken van het koloniaal beleid op dit gebied aan het licht zouden 

komen.. Van Deventer stelde hem gerust met het plan om vooral de aandacht te vestigen op de 

organisatie.799 Daarentegen wilde J.R. Couperus (samen met Van Zuylen Tromp verantwoordelijk 

voorr Inlandse nijverheid') niet alleen het schone tonen, maar ook "wat men nodig heeft". Dit 

ideee kreeg bijval van Abendanon, die voorstelde om in deze sectie gebrekkige werktuigen te laten 

zien,, en van Regout, met een plan om de node gemiste waren te tonen, die binnen het 

koopbereikk van de inheemse bevolking lagen. De boodschap laat zich gemakkelijk lezen: door op 

koloniaall  bestuurlijk niveau alleen het goede en vooral de goeddoeningen te tonen, en van de 

inheemsee bevolking behalve het achtenswaardige ook de mankementen te laten zien, zo toonde 

zichh de noodzakelijkheid van de ethische politiek. 

TonenTonen wat Indië vermag 

Dee inlandse nijverheids show in de pendopo, clou van de Nederlandse koloniale afdeling te 

Brussel,, was ontsproten uit het brein van de Indische tentoonstellingsorganisatie. De vrucht van 

overlegg tussen de Indische commissie en architect Cuypers, en gedragen door particuliere 

geldschieters,, bestond het idee uit een mengsel van particulier economische, ethische en 

esthetisch-commerciëlee motieven. Cuypers zorgde voor de laatste inbreng. Hij was door de 

Nederlandsee organisatie gevraagd om als bemiddelaar op te treden, gedurende zijn toch al 

geplandee verblijf in Nederlands-Indië in mei 1909.80 Met de nijverheidsshow wilde de Indische 

commissie,, na de Hindoe-Javaanse oudheden in Parijs (1900), nu het eigentijdse Indonesisch 

handwerkk in Europa bekend maken - en dan met name de sierkunst -, in de hoop aldus (indirect) 

dee markt hiervoor te vergroten. Passend in het ethische denkklimaat verbond zij dit economische 

motieff  vooral aan het welzijn van de inheemse bevolking. 

Voorr de financiering van de Indische plannen zochten secretaris Van Hinloopen-Labberton en 

voorzitterr Vissering steun bij de Indische regering. Als argument voerden zij aan dat bij de 

beramingg van het budget voor de representatie van Nederlands-Indië te Brussel geen rekening 

gehoudenn was met de aankoop van voorwerpen. Zij stelden daarom de vraag - voor het eerst in 

dee Nederlands-Indische tentoonstellingsgeschiedenis - hoe de inheemse bevolking dan in Brussel 
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vertegenwoordigdd moest worden? Niet alles toch was van particuliere zijde los te peuteren. "Met 

namee moest dit het geval zijn, waar het artikelen betreft door leden der Inlandsche bevolking 

geproduceerd,, aangezien deze niet kapitaalkrachtig genoeg is om zendingen bijeen te brengen en 

gedurendee langeren tijd onverkocht ter expositie te laten". Eén van de onderdelen, die daardoor 

opp de achtergrond dreigde te raken, was de inheemse nijverheid, en dan met name de "zeer 

bijzonderee Indonesische sierkunst, toegepast op gebruiksvoorwerpen".81 Volgens Vissering en 

Hinloopen-Labbertonn was het nog de vraag of deze kunstnijverheid in Europa en Amerika 

toekomstt had, "doch als algemeen vaststaande worden beschouwd, dat, bijaldien dit het geval 

zouu zijn, zulks van groote oeconomische beteekenis voor de Inlandsche bevolking zoude kunnen 

worden,, daar het talent tot het vervaardigen van Indonesisch ornament onder deze bevolking 

algemeenn is, en zij ook overigens de eigenschappen bezit, welke eene productie op ruime schaal 

mogenn doen verwachten van bepaalde voorwerpen, welke in den Europeeschen smaak mochten 

blijkenn te vallen. Mocht het mogelijk blijken om in Europa de belangstelling te wekken in 

Indonesischh handwerk dan zouden hiermee rijke bronnen van inkomsten kunnen worden 

geopend."82 2 

Voorr haar plan had de Indische commissie zelf een beginkapitaal vergaard van / /. 17.500,-,. De 

particulieree geldschieters hadden hieraan de voorwaarde verbonden dat de expositie van 

kunstvoorwerpenn gepaard zou gaan met "de lecon de chose, gelegen in het aan het werk zien der 

nijverenn zelf." Aldus ontstond het idee om een twaalftal inheemse ambachtslieden naar Brussel 

uitt te zenden, om zes van de nijverheidsbedrijven live ten uitvoer te brengen. Hiervoor stelde de 

Indischee commissie een begroting op van ƒ. 28.000,-, waarin ook een bediende een post had 

gekregen,, voor de bereiding van voedsel, "terwijl het geleide en voortdurend toezicht noodig 

zoudee zijn van een Hollandsen sprekend Inlandsen prijaji van lageren rang." Bij de Indische 

regeringg diende zij het verzoek in om het resterende benodigde bedrag van ƒ. 10.500,- aan te 

vullen.. De algemene secretaris (G.V, Bisschop) stak de Indische commissie een hart onder de 

riem,, door in een begeleidend briefje zijn ergernis uit te spreken over de verdeling van het 

tentoonstellingsbudget.. Hij verweet de Nederlandse regering en de tentoonstellingscommissie 

gebrekk aan deskundigheid, als het ging om de vertegenwoordiging van Nederlands-Indië te 

Brussel.. "In Nederland, waar men het tentoonstellingsgebouw ontworpen heeft, heeft men aan 

datt gebouw bijzonder veel, ml ie veel ten koste gelegd. Als men nu in een prachtig gebouw met 

eenn onvolledige tentoonstelling voor den dag komt, slaat men een mal figuur en dat verdient 

Indiëë zeer zeker niet. Met den directeur van O.E. en W. [Koster, MB] en met de commissie ben 

ikk van oordeel dat de Indische kunstnijverheid succes zal hebben als op het gedane voorstel 

wordtt ingegaan. In Nederland is men niet deskundig, de 2 kamer is dat niet, de Nederlandsche 

commissiee is dat ook niet. Daarom zal de Indische regering verstandig doen zich aan de Indische 

commissiee te houden en inzake geldverstrekking het vereischte initiatief te nemen."83 
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Ookk al stemde de Raad van Indië in met de aanvraag van de Indische commissie - officieel 

vanwegee het economische motief - uiteindelijk kwamen de extra gelden niet. Uit Nederland 

kwamm het bericht dat het budget absoluut niet overschreden mocht worden. Het bleef dus 

duidelijkk waar zich de beslissende macht bevond. Overigens bestonden in Nederland ethische 

bezwarenn tegen de Indische plannen. Met name Van Deventer nam een ambivalente houding aan 

tenn aanzien van de levende ambachtsshow. In 1889 had hij nog zijn bezorgdheid geuit over het 

lott van de inwoners van ü village Javanais op de Parijse wereldtentoonstelling. Hij was daardoor 

maarr matig ingenomen met het Indische plan om Indonesiërs ter tentoonstelling naar Brussel uit 

tee zenden. Nog afgezien van de hoge kosten die hij hieraan verbonden achtte, vroeg hij zich 

(achteraf)) af of dit nu werkelijk in hun belang was: "Zou, zoo vraagde ik mij af, het gevaar, dat 

dezee menschen, te midden van allerlei gevaren en verleiding geplaatst, er niet beter op werden, 

niett heel groot zijn?" - een paternalistische vrees voor bederf die in 1889 ook al te horen was naar 

aanleidingg van de verandering van moeurs die aan de Javaanse danseresjes werd toegeschreven. 

Inn Nederlands-Indië was de zaak echter al beklonken: dankzij het particuliere kapitaal kon het 

plann voor de nijverheidsshow in licht vereenvoudigde vorm doorgaan. Eenmaal gesteld voor een 

faitfait accompli ontfermde Van Deventer zich samen met zijn echtgenote over de Indonesische 

ambachtsliedenn samen met een Indonesische leider "een Inlander van meerdere ontwikkeling": 

dee heer Raden Brata di Widjaja, de djaksa van Soemedang. Zo leek de nijverheidsshow de 

associatiepolitiekk in een notendop: een schijnbaar gelijkwaardige samenwerking, onder westerse 

paternalistischee leiding. 

Overr de verontwaardiging van de Indische commissie haalde Van Deventer naderhand zijn 

schouderss op.84 Achteraf bezien lijk t het ook veel gedoe (tot in de Tweede Kamer) om weinig. 

Tochh leek er iets belangrijks aan de hand te zijn: wanneer we afgaan op het eindresultaat van de 

kolonialee vertoning in Brussel dan had de Indische commissie een opvallend grote inbreng. 

Tegenn de wensen van de Nederlandse commissie in was er een overvloed aan voorwerpen voor 

dee afdeling 'Materiaal van de inlandsche bevolking'. Daaronder vielen zowel voorwerpen die te 

makenn hadden met jacht, visserij en landbouw, als (kunst)nijverheidsproducten. Onder een ander 

kopjee was etnografie zodoende toch weer ruim vertegenwoordigd. De sterkere inbreng van de 

Indischee commissie in de gehele organisatie lijk t een teken van de luider klinkende wens in Indië, 

ookk bij de Europese bevolking, voor meer zelfstandigheid en vrijheid van handelen: bij 

Nederlandsee particulieren en ambtenaren in Nederlands-Indië groeide het besef dat Indië beter 

tentoongesteldd zou worden, wanneer Indië dat zelf zou doen, dan wanneer Nederland daarvoor 

zouu zorgen. De samenwerking tussen de Nederlandse en Indische commissie had duidelijker dan 

voorheenn de vorm van concurrentie gekregen - een symbolisch begin van de emancipatie van de 

kolonialee staat ten opzichte van het moederland. 
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4.. Tot oefening van bekwaamheid en smaak: de 'inlandsche kunstnijverheid' 

Opp de wereldtentoonstelling in Brussel zou de nijverheid van de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indiëë voor het eerst doelbewust als kunstvorm aan het grote publiek worden 

gepresenteerd.. Om dit initiatief op zijn waarde te schatten is een terugblik op de waardering van 

dee inheemse nijverheidsproducten uit Nederlands-Indië hier op zijn plaats. De (h)erkenning van 

dee kunstwaarde van deze producten was in 1910 geen nieuwe ontwikkeling meer, noch in 

Nederland,, noch in Nederlands-Indië. Tot nog toe was serieuze belangstelling voor Indische 

kunstnijverheid,, hoewel groeiende, echter beperkt gebleven tot een beschavingsgezinde 

(dames)elitee en een kleine groep ondernemende persoonlijkheden en kunstenaars in Nederland 

enn Nederlands-Indië. In Brussel bereikte de Indische kunstnijverheid de Europese menigte. 

Dee hier gehanteerde benaming Indische kunstnijverheid' is problematisch. Ten eerste vanwege 

dee term Indisch'. Sinds het einde van de negentiende eeuw diende deze naast 'inlands' om (onder 

meer)) de nijverheid van de inheemse bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië te duiden. 

Tegenwoordigg wordt Indisch' vooral gebruikt voor Nederlands-Indische aangelegenheden, of de 

Indischee wereld in Den Haag. Het alternatief 'inheems' heeft in de Nederlandse en Europese 

contextt een merkwaardige connotatie en is eigenlijk alleen in koloniale of Nederlands-Indische 

contextt zinvol. 'Indonesisch' raakte in de jaren 1910 ook in gebruik, maar was nogal ruim 

genomenn - het ging hier toch grotendeels over de nijverheid uit Java, Madoera en Sumatra - en 

doett nu anachronistisch aan. Het feit dat Nederlanders destijds Indisch, inlands én Indonesisch 

doorr elkaar gebruikten voor hetzelfde verschijnsel, duidt enerzijds op het bewustzijn van een 

inheemse,, Indisch of Indonesisch te noemen entiteit. Anderzijds geeft het aan dat Indische, 

inlandsee of Indonesische kunstnijverheid behalve een inlandse, vooral ook een Nederlandse 

creatiee was. Hier zullen zowel 'inheems' als Indisch' dienen om het 'inlandse' van de nijverheid 

enn kunstnijverheid aan te geven.85 

Tenn tweede vraagt het begrip kunstnijverheid om toelichting. Om wat voor soort kunst ging het 

hierr precies? Het leek enerzijds een ambachtelijke, toegepaste kunstvorm (kunstnijverheid) en 

anderzijdss een (veronderstelde) volkskunst die de tentoonstellingsorganisatoren in Brussel voor 

hett voetlicht wilden brengen. De belangstelling voor toegepaste kunst uit andere werelddelen 

maaktee in Europa opgang sinds de tweede helft van de negentiende eeuw (in Nederland iets later) 

omm zowel artistieke als sociaal opvoedkundige redenen (ontwikkeling van smaak en morele 

waarden).. De achtergronden hiervan zijn in hoofdstuk 2 al aan de orde geweest: de 

wereldtentoonstellingg van 1851 had in ogen van Britse critici bewezen dat de eigen nijverheid 

onvoldoendee wist in te haken op de technische ontwikkelingen die massaproductie mogelijk 

maakten.. In de industriële producten van eigen makelij constateerden zij gebrek aan samenhang, 

smakeloosheidd en karakterverlies. Daarentegen bewonderden zij de ambachtelijk vervaardigde 

gebruiksvoorwerpenn uit India, omdat deze op juiste wijze vorm (abstracte ornamentiek) en 
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functiee verenigden. Een en ander leidde tot de oprichting van de kunstnijverheidsschool in 

South-Kensington,, waar onderricht in ornamental art centraal stond. In Nederland kreeg deze 

schooll  navolging in de het Museum van Kunstnijverheid in Haarlem, waaraan sinds 1877 een 

tekenschooll  verbonden was, en in de Rijksnormaalschool en de Rijksschool voor kunstnijverheid 

(1880).86 6 

Ambachtelijkee kunst als volkskunst of gemeenschapskunst werd met andere maatstaven 

beoordeeld,, dan die, die sinds het begin van de negentiende eeuw golden voor klassieke westerse 

kunstuitingen.. Terwijl de hogere kunst zich Het kenmerken als een unieke uiting van individuele 

scheppingskracht,, had de ambachtelijke kunst waarde als product van een gemeenschap, die 

traditionelee of natuurlijke vaardigheden deelde (of behoorde te delen). In de context van de 

kolonialee onderneming is de bewondering voor de inheemse nijverheid als volkskunst 

ambivalent.. Aan de ene kant is sprake van een positieve, groeiende waardering voor een aspect 

vann de veronderstelde cultuur van de inheemse bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië. Aan de 

anderee kant was deze nogal eenzijdig en waren het bovendien buitenlandse of koloniale 

deskundigenn die aan deze bevolkingsgroepen een oorspronkelijke kunstzin oplegden, en 

bepaaldenn wat de eigenlijke waarde van hun producten was, of behoorde te zijn. Dit leidde 

enerzijdss tot de bevestiging van de koloniale hiërarchie87, maar •wakkerde anderzijds, onbedoeld, 

eenn nationaal bewustzijn aan bij de producenten van deze voorwerpen. Een uiting hiervan was de 

zogenaamdee Swadeshi, een inheemse verzetsbeweging die zich aan het begin van de twintigste 

eeuww zou gaan inzetten voor boycot van buitenlandse producten en promotie van de nijverheid 

vann de inheemse bevolking in de koloniën. Swadeshi kwam als eerste op in Brits-India en was daar 

sterkerr dan in Nederlands-Indië - vermoedelijk doordat de Britse koloniale overheid veel meer 

ondernamm op het gebied van kunst- en ambachtelijk onderwijs aan de Indiase bevolking. De 

bovengenoemdee South-Kensington-methode was al vroeg het model voor de eerste koloniale 

ambachtsscholenn in Brits-India (in Calcutta (1858), Bombay (1864) en Madras (1852), 

kunstscholenn die overigens alle drie het resultaat waren van eerdere particuliere initiatieven).88 

Hett besluit om in Brussel de inheemse nijverheid centraal te stellen kan begrepen worden tegen 

dee achtergrond van twee met elkaar samenhangende typisch ethische bijdragen aan de koloniale 

politiek:: het zogenaamde onderzoek naar de mindere welvaart en de pogingen het koloniale 

onderwijss voor de inheemse bevolking beter in te richten. Aan het eerstgenoemde had Van 

Deventerr zelf een bijdrage geleverd. In opdracht van de minister van Koloniën Idenburg schreef 

hijj in 1904 een rapport over de economische toestand van de inheemse bevolking van Java en 

Madoeraa op basis van de koloniale verslagen in Den Haag.89 Dit was in feite een aanvulling op 

hett werk van de welvaartscommissie, die in 1902 was ingesteld om in Nederlands-Indië 

onderzoekk te doen naar de oorzaken van de mindere welvaart der bevolking van Java en 

Madoera.. Uit het aanhangsel in Van Deventers rapport - een overzicht van TDe voornaamste 

industriënn der inlandsche bevolking van Java en Madoera', van de hand van G.P. Rouffaer - werd 
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regelmatigg geciteerd in de toelichtingen op de levende ambachtsshow te Brussel. Ook 

Djajadiningrat,, het Javaanse lid van de Indischee tentoonstellingscommissie, had een rol gespeeld 

inn het onderzoek naar de mindert welvaart van de inlandsche bevolking, als lid van de welvaartscommissie 

(1902)) verrichte hij onderzoek naar de oorzaken van verval in de industrie te Bantam. In dit 

kaderr nam hij bovendien het moderne initiatief tot tentoonstellen: voor het nijverheidsonderzoek 

vann Abendanon, toen directeur van onderwijs, eredienst en nijverheid, liet hij in 1904 op het erf 

vann zijn kabocpaten enkele loodsen inrichten met verschillende nijverheidsproducten uit Bantam. 

Ambachtsliedenn uit Serang demonstreerden daar hun werkmethode. Ook was Djajadiningrat 

betrokkenn bij de organisatie van de Pasar Gambir te Bataviaa in 1904, die voor het eerst het 

karakterr zou krijgen van een jaarmarkt-tentoonstelling. De 'nijveren' die aldaar hun werk en 

productenn vertoonden waren vrijwel uitsluitend afkomstig uit Bantam.90 

Inn Nederlands-Indië is het koloniale onderwijs voor de inheemse bevolking nooit echt goed van 

dee grond gekomen, ondanks de pogingen daartoe ten tijde van de vroege ethische politiek. 

Inn deze periode was de scholing van de inheemse elite intellectueel, op westerse leest geschoeid, 

enn gericht op haar inschakeling bij het koloniaal bestuur. Ten aanzien van het onderwijs aan de 

lageree bevolkingsgroepen was het aanvankelijke streven van de regering (in de persoon van 

minsterr van koloniën Fock) om dit toe te spitsen op de "behoeften van het volk". Voor de 

uitbreidingg en reorganisatie van het 'inlandsche onderwijs' die in 1905 van start ging, waren er 

plannenn en adviezen genoeg, maar werd weinig tot stand gebracht dat van substantiële waarde 

wass - misschien wel omdat de meningen over de behoeften én de capaciteiten van het volk 

verschilden.. Regeringsadviseur Snouck Hurgronje was uitermate cynisch over de in 1905 

getoondee regeringswens "de bedoelde behoeften van het volk te determineeren [..] omdat het 

volkk kinderachtig, onmondig, zichzelf van die behoeften generlei rekenschap geeft, veel minder 

zichh daarover uit." Van het voorgestelde ambachtsonderwijs verwachtte hij weinig: "Men late 

zichh niet misleiden door de op sommige plaatsen van Java nog levend gebleven resten eener 

industriee van vroeger eeuwen, welker beteekenis in den laatsten tijd door half-zaakkundigen vaak 

zeerr overdreven is voorgesteld. Dit zijn rudimenten en niet meer [...] uit economisch oogpunt 

beschouwdd zijn die sporadische overblijfselen van luttele waarde."91 

Opp het gebied van ambachtelijk onderwijs voor de inheemse bevolking bestond er overigens 

eenn klein aantal zendingsscholen. Maar de door de overheid gesubsidieerde huisvlijtscholen in 

Ngawi,, een initiatief van de plaatselijke regent R.M.T. Oetoyo in (1904), dienden als een eerste 

officiëlee proeve van nuttig ambachtelijk onderwijs, ter verbreiding van de handvaardigheid onder 

dee Javaanse bevolking. Het onderwijsaanbod bestond uit hout- en bamboebewerking, vlechtwerk 

enn de vervaardiging van meubels. In 1907 was van deze scholen nog maar één over gebleven. 

Eenn in 1905 verricht regeringsonderzoek door controleur Jasper naar de onderwijsbehoeften van 

dee bevolking in Oost-Java, leidde tot de instelling van ambachtsscholen in Semarang, Batavia en 

Soerabajaa in 1909 en 1910. Technisch onderwijs, toegespitst op het verkrijgen van geschoolde 
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werkkrachtenn in het koloniale bestuurs- en bedrijfsleven, was hier het oogmerk. Kunstzinnig 

vormendd onderwijs kreeg geen prioriteit en zou in Nederlands-Indië pas in de jaren 1920 

serieuzeree aandacht krijgen van koloniale en inheemse nationalistische onderwijshervormers.92 

DegwteDegwte nijverheidstentoonstellingen in Nederlands-Indië 

Niettegenstaandee de negatieve uitlatingen van koloniale overheidsambtenaren als Snouck 

Hurgronjee over de zogenaamde kunstwaarde van Indische nijverheidsproducten, was bij een 

kleinee groep geïnteresseerden de belangstelling hiervoor gegroeid. Tentoonstellingen zijn 

daarvoorr van belang geweest, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. De veranderende 

waarderingg van Indische nijverheid naar kunstnijverheid, zoals die hieronder geschetst zal 

worden,, laat zich kenmerken door een problematische spanning die in de inleiding over de 

ethischee politiek al kort is aangestipt: enerzijds de uit respect geboren wens tot behoud van een 

'ontdekte',, statisch bevonden traditie, en anderzijds de drang deze uit haar verval te redden, en 

zelfss te verbeteren of aanpassen aan westerse smaak. Beide houdingen vormen een aspect van het 

probleemm van beschaving. 

Inn Nederlands-Indië waren de nijverheidstentoonstellingen te Batavia van belang voor het 

opwekkenn van interesse voor de inheemse nijverheid. Onder het bestuur van Graaf De Bus de 

Cisigniess deed de eerste haar intrede in 1829.93 Na dit eenmalige en kleinschalige initiatief 

volgdenn in de tweede helft van de negentiende eeuw dee 'groote' nijverheidstentoonstellingen te 

Bataviaa van 1853, 1865 en 1893. Deze waren expliciet geïnspireerd door de nationale 

nijverheidstentoonstellingenn en de wereldtentoonstellingen in Europa, en daarmee een heel 

'modern'' verschijnsel in de koloniën. Ze hadden bovendien een - zij het kortstondig -

gemeenschaps-- of staatsvormend effect, door de regionale organisatie en de betrokkenheid die zij 

opp gang brachten.94 Op hun beurt waren ze zelf ook weer het voorbeeld van een groot aantal 

kleineree tentoonstellingen elders gehouden in Nederlands-Indië. 

Dee Tentoonstelling van producten der natuur en der industrie van den Indischen archipel' van 

18533 was een initiatief van de jonge natuurkundige vereniging (opgericht in 1850), en 

aanvankelijkk slechts bedoeld om de voorwerpen te tonen die naar de nijverheidstentoonstelling te 

Arnhemm zouden worden ingezonden.95 Di t idee groeide uit tot een groots en modern project. 

Nadatt het voorbereidend comité toestemming had verkregen van het Indische gouvernement, 

werdenn in Semarang, Soerabaja, Padang en Makassar subcommissies gevormd om voorwerpen 

aann te kopen, te verzamelen en in te zenden. Voor de overige gewesten zouden de hoofden van 

bestuurr deze taak op zich nemen. Naast de indeling per regio, waren de gevraagde voorwerpen 

geordendd volgens de tweedeling 1. voortbrengselen der natuur (grondstoffen voor de industrie) 

enn 2. voortbrengselen der industrie, waarvan de laatste weer waren opgesplitst in a. voorwerpen 

vann weelde; b. werktuigen; o modellen; d. meubelen, aardewerk, vlecht en mandwerk; e. geweven 

stoffen,, kledingstukken, tuigen; touwwerk en papier; en f. samengestelde verfstoffen.96 
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Hoewell  de voorwerpen van weelde dicht in de buurt zullen komen, was het woord 

te/Aiijverheidte/Aiijverheid in de catalogus van de tentoonstelling van 1853 nog niet van toepassing voor de 

letterss b. d. en e. Ook de tentoonstelling van 1865 - de Tentoonstelling van grondstoffen en 

nijverheidsvoortbrengselenn uit den Indischen archipel tot bevordering van landbouw en 

nijverheidd in Indië dienstig' - mett een vergelijkbare, maar rijkelijk uitgedijde organisatie in 70 

regionalee subcommissies, sprak nog van 'Volksvlijt" . Deze tentoonstelling, naar een idee van de 

gouvernementssecretariss H.D. Levyssohn Norman, ging uit van de Nederlands-Indische 

Maatschappijj  van Nijverheid en Landbouw, en richtte zich op de vermeerdering van de kennis 

vann de stand van "de volksvlijt" van verschillende gewesten van Nederlands-Indië. Zowel 

Europesee ingezetenen, als de inheemse bevolking en Vreemde Oosterlingen werden 

aangemoedigdd hiertoe in te zenden. In aantal en kwaliteit van de voorwerpen wilde deze 

tentoonstellingg de vooruitgang bewijzen sinds de voorgaande tentoonstelling. De 

Tentoonstellingg van landbouw, veeteelt en nijverheid' van 1893 bewees nog meer verbetering ten 

opzichtee van de "meer primitieve" van 1853, aldus de Encyclopedie van Nederlandsch-Indië, ijkmeester 

vann de vooruitgang van Nederlands-Indië.97 Inmiddels waren in het Tijdschrift van de Nederlandsch-

IndischeIndische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw ook al enige nota's gepubliceerd over de 

"inlandschee kunstnijverheid".98 Deze waren een gevolg van de groeiende waardering hiervoor in 

Nederland. . 

KolonialeKoloniale tentoonstellingen in Nederland en Europa 

Inn Nederland werd de aandacht voor de kunstwaarde van de 'inlandsche nijverheid' van 

Nederlands-Indiëë met name aangewakkerd door de internationale koloniale tentoonstelling te 

Amsterdamm in 1883, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven.99 In de jaren 1880-1890 begonnen 

kunstenaarss als CA. Iion Cachet (op de rijksnormaalschool een leerling van De Kruyff) en Johan 

Thornn Prikker te experimenteren met batiktechniek. Daarvoor bestudeerden zij de collecties in 

hett Rijks Etnografisch Museum te Leiden. Hadden laatstgenoemden vooral artistiek-technische 

motieven,, de aandacht van museumdirecteur lindon Serrurier voor de ornamentiek van Indische 

gebruiksvoorwerpenn was vooral ingegeven door zijn etnografische belangstelling.100 

Dee Nederlandse belangstelling voor de Indische kunstnijverheid beperkte zich niet tot de 

toepassingg ervan in de eigen kunst, of tot de wens het smaakgevoel in Nederland op te vijzelen. 

Zee bevorderde ook de aandacht voor en het onderzoek naar de Indische (kunstnijverheid in 

Nederlands-Indië.. Door tussenkomst van de Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid (via 

haarr secretaris Van Eeden) werd in 1884 de aanzet gegeven tot een eerste inventariserend 

onderzoekk "naar den toestand der Inlandsche kunstvlijt en de middelen om die kunstvlijt aan te 

moedigenn en voor verval te behoeden." In zijn verzoek hiertoe aan het Bataviaasch Genootschap 

hadd Van Eeden gewezen op "de menigmaal geuite klacht dat de oorspronkelijke kunstzin der 

inlanderss van Nederlands-Indië, die zooveel uitmuntends heeft voortgebracht, allengs dreigt te 
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verdwijnenn door den invloed van Europesche fabrieksgoederen". Sommige producten van 

inheemsee kunst- en huisvlijt zouden echter grote waarde hebben, ook voor Europa. Van Eeden 

doeldee hier op luxe goederen, zoals "de weefsels met goud- en zilverdraad, de voorwerpen van 

fijnfijn  bewerkt goud en zilver, het lakwerk en het snijwerk in hout, ivoor en parelmoer." Voor de 

gewenstee ontwikkeling van de inheemse nijverheid deed hij ten slotte een aantal suggesties: 

"Wellichtt zou door gepaste maatregelen, hetzij tentoonstellingen en wedstrijden, of door 

vestigingg van verzamelingen op grote plaatsen, veel ten goede kunnen worden gegeven."101 

Hett verzoek van Van Eeden mondde uit in het Resumé van gewestelijke rapporten over de 

kunstnijverheidkunstnijverheid in Nederlandsch-Indiè\ onder redactie van P.H. van der Kemp (ca. 1889). Voorlopig 

zouu het hier ook bij blijven. Het resumé was formeel het gevolg van een regeringsopdracht van 

1888,, aan de Nederlands-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw (via de directeur 

vann landbouw, nijverheid en handel). Grondslag vormde het onderzoek dat verschillende 

hoofdenn van gewestelijk bestuur in 1885, 1886 en 1887 in hun regio op aanmoediging van het 

Bataviaaschh Genootschap hadden verricht naar "wat de toestand der kunstnijverheid geweest 

was,, wat er van geworden is, en wat verricht kan worden om die nijverheid aan te moedigen". 

Hoewell  enkele van deze onderzoeken een plaats kregen in het Tijdschrift van de Neder/andsch-Indische 

MaatschappijMaatschappij van Nijverheiden Landbouw (onder meer over de hoedenfabricage onder Franse leiding 

inn Tangerang), blijk t uit het resumé ózX. niet iedereen zijn taak even serieus had opgevat, of het 

belangg ervan onderschreef. Sommige onderzoekers gaven kortweg aan dat in hun gewest geen 

spoorr te bespeuren viel van kunstnijverheid. Zo die wel gezien werd vonden anderen "dat deze 

opp een betrekkelijk zeer lagen trap" stond of zeer weinig te beduiden had. Als interessante 

bedrijvenn van de inheemse bevolking passeerde vooral het batikken veelvuldig de revue, naast het 

wevenn van kleedjes, het met goud- en zilverdraad doorweven van stoffen, het vlechten van 

mandenn en andere voorwerpen; het bewerken van dierlijke producten, houtsnijwerk, goud- en 

zilverwerk.. Al s gebieden van belang kwamen Blora (residentie Rembang) en Banjoemas 

(residentiee Kediri) naar voren, vanwege hun bijzondere gebatikte en geweven stoffen". 

Opp de vraag welke factoren de vooruitgang van de kunstnijverheid belemmerden kwamen 

verschillendee antwoorden: de invoer en invloed van de Europese gedrukte stoffen werd 

genoemd,, al meende de verslaggever uit Benkoelen (Sumatra) dat "de inlander" hier ook 

voordeell  aan had, omdat hij bij goedkope Europese producten extra tijd over hield voor 

landbouww en veeteelt. Bovendien zouden Europese industriëlen zich al veel richten op de smaak 

vann de inheemse bevolking. In combinatie hiermee kwam geldtekort aan de orde, en, als teken 

vann de veronderstelde lage ontwikkelingsgraad van de inheemse bevolking, het gebrek aan 

voorbeelden.. Andersom zou de vooruitgang in de inheemse nijverheid te danken zijn aan de 

invoerr van Europese werktuigen, waarnaast een verslaggever echter de kanttekening plaatste dat 

goud-- en zilversmeedwerk hierdoor minder fijn was. Interessant zijn ten slotte de voorstellen die 

dee verslaggevers doen ter verbetering van de situatie. Zeer algemeen klinkt dan de roep tot 
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ophelderingg van de economische en maatschappelijke toestanden. Eén hoofd stelde voor om een 

overkoepelendee onderneming in te stellen voor de verschillende industrieën, "waarbij goede 

smaakk en kunstzin vereischt worden". Bekering werd voorgesteld, "aangezien de 

Mohamedaanschee godsdienst met zijn dorren ritus een hinderpaal is voor de ontwikkeling van 

kunstt en smaak". Theoretisch en praktisch ambachtsonderwijs, naar het voorbeeld van Brits 

Indiaa en ten slotte "tentoonstellingen en wedstrijden, zoomede het oprichten van musea."102 

Watt betreft regeringsinitiatieven ten aanzien van de bevordering van de Indische nijverheid, 

bleeff  het, zoals gezegd, voorlopig bij dit rapport. Hiervoor was een merkwaardige omweg nodig 

geweest,, zo leek het, die des te meer de wijd reikende invloed van de Europese 

wereldtentoonstellingenn lijk t te onderschrijven. Niet alleen de Amsterdamse koloniale 

wereldtentoonstellingg had de gemoederen in Nederlands-Indië eventjes wakker geschud (zij het 

dann indirect). In zijn rapport haalde Van der Kemp ook de verslagen aan die Van Eeden en 

Serrurierr geschreven hadden, naar aanleiding van hun bezoek aan de internationale koloniale 

tentoonstellingg te Londen in 1886.103 Deze waren overgenomen in het Bataviaasch Nieuwsblad (31 

meii  1887) en de Indische Opmerker (23 juni 1887). Met name Serrurier had zich daarin negatief 

uitgelatenn over Java's armoede op het gebied van kunst", in vergelijking met de pracht en praal 

vann hindoeïstische kunstnijverheid uit Brits India te Londen. Op de Amsterdamse tentoonstelling 

hadd hij ook al geconcludeerd "[..] op hoeveel hooger trap de kunstnijverheid bij den Hindu dan 

bijj  den Maleier en den Javaan in onze koloniën" stond. De vitrines in het Rijksmuseum 

bewaardenn voorwerpenn uit het South-Kensington museum die "met Oostersche versiering het 

bruikbaree en het schoone in zich vereenigen", en die daardoor ook voor de Europese markt 

geschiktt waren. Op dat gebied viel er, naar zijn idee, in de Nederlandse koloniën nog veel te 

leren.. In Londen herhaalde Serrurier zichzelf. De met goud doorweven stoffen uit Bali en 

Sumatra,, en het zilverwerk uit Padang telden wat hem betreft nog wel mee, maar voor hem stond 

vastt dat de kunst in Nederlands-Indië in het algemeen achteruit was gegaan, sinds de 

"Mohamedaanschee inval." Ze hoefde echter slechts een stevige aansporing om weer het oude pijl 

vann de monumentenbouwers uit het Hindoe-tijdperk te bereiken.104 

Vann belang voor de waardering van de Indische nijverheid als ambachtelijke kunstvorm in 

Nederlandd (en opnieuw vooral ook bij de kunstenaars) was ten slotte de Indische afdeling op de 

nationalee tentoonstelling van vrouwenarbeid te Den Haag in 1898.105 Daar was een uitgebreide 

collectiee Indische nijverheidsproducten te zien én te koop. Centraal stond de batikkunst, die in 

Nederlands-Indiëë nu eenmaal bedreven werd door vrouwen, en die in Den Haag ook weer de 

aandachtt trok van Lion Cachet en Thorn Prikker. De maaksters van deze tentoonstelling, 

waaronderr mevrouw van Zuylen Tromp hoopten hiermee een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkelingg en het behoud van de inheemse kunstnijverheid in Nederlands-Indië. Zij bouwden 

daarbijj  voort op de doelstellingen van de vrouwenvereniging Arbeid Adelt en Tesselschade, die 

zichh richtten op het behoud en de ontwikkeling van kunstvaardigheid en -zin in de 
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vrouwenhandwerken,, ter verbetering van de positie van de vrouw. Van Zuylen Tromp was ook 

geïnspireerdd door de wijze waarop de eerder genoemde Levyssohn Norman, broer van één van 

dee organisatrices, zich in Nederlands-Indië had geijverd voor het onderzoek naar en de 

ontwikkelingg van de inheemse nijverheid.106 Een direct gevolg van de tentoonstelling van 

vrouwenarbeidd was de oprichting van de vereniging Oost en West (1899) en haar dochter 

Boeatan,, beide in Den Haag.107 

EthischEthisch reveil 

Tott nog toe bleven de pogingen tot bevordering van de Indische kunstnijverheid beperkt tot een 

kleinee koloniale kring. Dit zou, volgens de canoniek van boekbinder-batikkunstenaar J.A. Loeber, 

veranderenn door de artikelen die hijzelf, naar aanleiding van de vrouwententoonstelling, voor de 

NRCNRC zou schrijven in de rubriek TCunst en letteren' over de artistieke waarde van Indische 

kunst.1088 In hetzelfde jaar zou G.P. Rouffaer de eerste resultaten publiceren van zijn onderzoek 

naarr de batikkunst in het bulletin van het Koloniaal Museum, voorloper van het eerste 

standaardwerk,, tevens luxe plaatwerk van Rouffaer en Juynbol (1899-1905) over de geschiedenis, 

enn de economische, technische en artistieke betekenis van de batikkunst in Nederlands-Indië. Het 

verscheenn onder het motto: "recht te doen wedervaren aan die belangwekkenden kunstnijverheid 

inn enkele delen van Nederlandsch-Indië, vooral op het sinds oudsher meest ontwikkelde eiland 

Java".. Tot studiemateriaal diende aanvankelijk de bestaande batik-collecties in Nederland, 

waaronderr die van de vrouwententoonstelling en de verschillende koloniale en etnografische 

musea.. Op basis hiervan kwamen de schrijvers tot de conclusie dat de Javaanse batikkunst 

technischh aartsconservatief was, maar oerdegelijk, dat de islamisering van Java sinds ca. 1500 haar 

bevorderdd had, dat zij voor Java economisch van groot belang was, en dat zij artistiek een 

hoogstaandd verschijnsel was. 

Datt de Islam een positieve invloed had op de Javaanse kunstvorm was een opvallende 

constateringg van Juynbol en Rouffaer. Deze ging dwars in tegen heersende vooroordelen over de 

vernietigendee uitwerking van de Islam op de Hindoe-Javaanse beschaving. Over de westerse 

invloedd op de Indische kunstnijverheid waren Juynbol en Rouffaer minder eenduidig. Enerzijds 

wezenn zij op het gevaar van de "egaliseerende verbreiding van de Europeesche beschaving." 

Volgenss hen was de Indische nijverheid het best te bevorderen "door haar als 

nijverheid... ..zooveel mogeüjk zichzelf te laten zijn." Anderzijds waren zij van mening dat 

westersee artistieke zin de batikkunst moest behoeden voor verval. In dit kader konden juist ook 

Nederlandsee kunstenaars een bijdrage leveren aan de bewustmaking van het Nederlandse publiek 

vann deze belangrijke kunsttak. Daarbij wezen zij in het bijzonder op J.A. Loeber.109 Het advies 

vann Juynbol en Rouffaer kenmerkte zich daarom door een scherpere spanning tussen de wens tot 

behoudd van het eigene van de batikkunst, naast de oproep tot verbetering ervan door westerse 

deskundigen. . 
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Tegenn de tijd dat Rouffaer en Juynbol hun conclusies neerschreven, had Rouffaer het 

aanhangsell  voltooid bij Van Deventers Overwicht (1904) over T>e voornaamste industriën der 

inlandschee bevolking van Java en Madoera'. Inmiddels had ook het belang van de Nederlandse 

kolonialee afdeling te Parijs in 1900 zich laten gelden. Daar had lion Cachet met zijn 

wanddecoratiess de schoonheid, en toepasbaarheid van de Indische ornamentele kunst 

aanschouwelijkk gemaakt in de Sumatraanse huizen. Dit gebeurde bovendien in relatie met de 

vertoningg van de oude Hindoe-Javaanse tempelkunst, in de replica van Candi Sari. Het idee dat 

alduss in Parijs verbeeld werd was dat in de hedendaagse ornamentele kunstvormen van de 

Indischee bevolking van Nederlands-Indië de restanten zichtbaar waren van die oude hooggeachte 

Hindoe-Javaansee beschaving. 

Rouffaerr had flink aan de weg getimmerd voor de erkenning van de kunstwaarde van de 

Indischee nijverheid, zowel voor de oude - in zijn in hoofdstuk 4 besproken Gids^rtikel T>e 

monumentalee kunst van Java' - als voor de eigentijdse, waarvoor hij een goed woord deed in De 

IndischeIndische Gids.m In beide artikelen laat zich duidelijk zijn nationalistische motief lezen. Zoals de 

Javaansee tempelkunst in de negentiende eeuw tot zijn spijt vooral serieuze buitenlandse 

belangstellingg had gekregen (sinds Raffles), zo was het op het gebied van de levende nijverheid 

opnieuww een vreemdeling geweest, de Oostenrijker A.R. Hein,"die voor het eerst goed en 

duidelijkk heeft gezegd [...] waar ten minste in onze buitenbezittingen aanzienlijke kunst te vinden 

was".1111 Sprekend over "onze Indische kunst" gaf Rouffaer verder scherpe kritiek op de 

"smaakeloosheidd en grofheid" waarmee sommige bestuursambtenaren in het eerder genoemde 

rapportt van Van der Kemp zich hadden uitgelaten over de plaatselijke nijverheid. Voor westerse 

bemoeieniss bij de bevordering van de Indische nijverheid stelde hij als voorwaarde "dat zij zich 

ontwikkelee in eigen richting, omdat zij een eigen Indisch schoon heeft, dat volop waard is te 

leven;; omdat zij [..] een gezonde kiem tot technische ontwikkeling in zichzelve bezit; en omdat de 

eerstee stap tot natuurlijke volksontwikkeling in een zoo overheerschend landbouwend gebied als 

onzee Oost moet zijn de bevordering der huisvlijt, waarbij de landbouwer landman blijf t en het 

gezinn toch in eigen kring een bezigheid vindt tot oefening van bekwaamheid en smaak." Om dit 

mogelijkk te maken was vóór alles nodig dat ook het smaakgevoel van het Nederlandse publiek 

bevorderdd werd, dat de ogen zou moeten openen 'Voor het merkwaardig schoon wat verspreid 

inn ons Indië leeft, en waardoor wij, afstappend van het valsche standpunt onzer ingebeelde 

westerschee voortreffelijkheid, integendeel met eerbied gaan waarnemen wat er méérder-waardig 

iss in onze Oost." Naast deze oproep voor cultuurrelativisme, maande hij aan om ter plaatse, in 

Nederlands-Indië,, "ernstige technische studie te maken van het tot heden toe verwaarloosde 

gebiedd der nijverheid en sierkunst".112 

Inn aansluiting op de aanmaningen van Rouffaer gaf het welvaartsonderzoek van 1904 onder 

meerr gevolg aan een regeringsopdracht aan C.M. Pleyte, om in West-Java onderzoek te doen naar 

dee inlandse nijverheid vanuit sociaal-technologisch gebied. Ongeveer tegelijkertijd werd 
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controleurr J.E. Jasper opgezadeld met de taak om de inheemse nijverheid van de gehele archipel 

tee onderzoeken, vanuit technisch en artistiek oogpunt. Het resultaat van de bevindingen van 

Jasper,, in samenwerking met de Javaanse kunstenaar Mas Pirngadie, was het vijfdelige, rijk 

geïllustreerdee De inlandscke kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië, dat verscheen in de jaren (1912-

1930).. Het werk van Pleyte, verschenen in (1911,1912) was veel beknopter, en pessimistisch 

gestemd.. Hij zag weinig heil in de ontwikkeling van de Indische kunstnijverheid, vanwege de 

onveranderlijkee culturele eigenaardigheden waarin zij volgens hem gebed was. 

Sindss 1903 werkte ook Loeber aan een studie over de techniek en sierkunst in de Indische 

archipel.. Hij begon hieraan in opdracht van Greshoff, directeur van het Koloniaal Museum te 

Haarlem,, die hoopte dat zijn werk voor "onzen Archipel" zou zijn, zoals Art-manufactures of India 

vann T.N. Mukharji (Calcutta 1888) voor Brits India was. Het boek zou ten eerste moeten dienen 

alss hulpmiddel voor ambtenaren, en ten tweede "als waardemeter voor het inlandsen werk in de 

eigenn omgeving." Voor dit eveneens meerdelige werk, dat eindigde met de eerste complete 

bibliografiee van werken over de Indische kunstnijverheid, is Loeber nooit in Indië geweest. 

Loeberr nam, zoals gezegd, ook de 'kunstnijverheid' op zich voor de Encyclopédie van Neder/andsch-

Indië.Indië.nini Had hij in De Gids in 1913 nog gewaarschuwd tegen de pessimistische beschouwingen 

vann Pleyte, in de Encyclopédie was diens werk in waarde gestegen: het zou zelfs tot een geheel 

nieuww studievak hebben geleid, dat Loeber aanduidde met de term 'technologische ethnologie'. 

Inn zekere zin is een rechte lij n te trekken die loopt van Serruriers etnografische belangstelling 

voorr de ornamentiek van gebruiksvoorwerpen van de inheemse bevolkingsgroepen van 

Nederlands-Indië,, naar het onderzoek van Pleyte - die lange tijd conservator was onder Serrurier 

-- naar de etnografische praktijken en achtergronden van de inheemse industrie. Jasper en Loeber 

vertegenwoordigenn de stroom van belangstelling die meer door artistieke en technische motieven 

wass ingegeven. 

Bovenstaandee laat zien hoe op hoger niveau, en in beperkte particuliere kringen in Nederland en 

Nederlands-Indië,, het belang en de kunst van de Indische nijverheid steeds meer erkend werd. 

Hoewell  de belangstelling in diepgang en intentie serieuzer leek te worden, veranderde zij niet 

wezenlijkk van thematiek: vaste onderdelen zijn de constatering van de statische, conservatieve 

aardd van de inheemse nijverheid enerzijds, en die van haar 'toestand van verval' anderzijds. 

Daarnaastt worstelde men met de vraag in hoeverre en in welke zin westerse bemoeienis kan 

bijdragenn aan haar ontwikkeling. Na 1900 zou de inheemse nijverheid als kunstnijverheid steeds 

meerr in de aandacht worden gebracht bij het bredere, maar nog steeds beschaafde publiek, dat de 

Indischee kunstnijverheidstentoonstellingen bezocht die (onder meer door Boeatan en Oost en 

West)) georganiseerd werden in de verschillende etnografische en koloniale musea, en in het 

stedelijkk museum te Amsterdam (1906). Tegen 1910 leek de Indische kunstnijverheid, mede door 

hett welvaartsonderzoek, serious business geworden. De gang naar de wereldtentoonstelling in 
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Brussell  was een stap verder in haar popularisering. Maar wat was nu het effect van de 

kunstnijverheidsshoww in deze context? 

5.. Receptie. Hollands Glorie, Hollands roeping 

Hoee succesvol de koloniale afdeling ook volgens het officiële relaas was (en wat kan worden 

opgemaaktt uit het grote aantal bezoekers dat hier op afkwam) - zij viel in de pers over het 

algemeenn toch enigszins weg door de Hollandse facade, die de eerste indruk bepaalde, en 

omstredenn was114, en dus eerste en meeste aandacht kreeg. Daarbij kwam dat de koloniale 

afdelingg op de dag van de inwijding nog niet afwas. Desondanks bracht het gezelschap 

hooggeëerdee genodigden, na de officiële toespraken, samen met voorzitter Regout, een bezoek 

aann de Nederlandse afdeling, "met name het gedeelte van Nederlandsch-Indië". Een verslaggever 

vann de NRC liet dit vanwege zijn onvoltooidheid na de publieke opening echter links liggen, ook 

all  meende hij dat dit voor "den leek" waarschijnlijk het interessantste van het hele gebouw zou 

worden.1155 Anderzijds werd de koloniale afdeling wel als iets bijzonders (apart) behandeld, iets 

waarr Nederland toch maar mooi mee uit kon komen, en waarvoor de oud Hollandse facade in 

feitee een ideale introductie was. 

Dee tentoonstelling van Nederlands-Indië werd door Nederlandse verslaggevers gekeurd op de 

wijzee waarop zij de betekenis van "onze koloniën" duidelijk wist te maken. Sommigen van hen 

ergerdenn zich daarom aan de kleine, slecht verlichte nissen. "Vóór alle dingenn is onze 

plaatsruimtee veel te beperkt.", concludeerde bijvoorbeeld het Nieuws van den Dag van Nederlandsch-

Indü',Indü', "Met name voor Indië. Geen vreemdeling die het niet weet, zal op de idéé komen dat het 

hierr een half werelddeel, met een bevolking van veertig millioenen geldt." En daarbij was datgene 

watt wel ruimte had gekregen en opviel niet het juiste. "De ware beteekenis, de belangrijkheid 

onzerr koloniën, worden door het kleurige pendoppotje van den heer Ed. Cuypers verkleind, tot 

ietss kinderachtigs gemaakt."116 

Verslaggeverss van de Nederlands-Indische pers richtten hun aandacht, als de ware deskundigen, 

opp de echtheid en representativiteit van het geheel. Zij waren net als hun voorgangers in 1883 

aanmerkelijkk kritischer dan hun Nederlandse collega's. In een voorbeschouwing van de 

inzendingenn uit Nederlands-Indië, die in februari te bezichtigen waren in Batavia, opperde het 

BataviaaschBataviaasch Nieun/sbladbï)vootbtê.& als bezwaar "[...] dat de bezoekers op de tentoonstelling een 

tee mooi beeld krijgen van Indië als "kultuurland" [...] men zou er toe komen den kultuurarbeid 

vann de Nederlandsche koloniën hier al te hoog aan te slaan - vooral dat "geuren" met zooveel 

scholenn is ietwat verdacht." Diederik Baltzerdt ontstak voor het Nieuws van den Dag van 

Nederümdsch-IndiëNederümdsch-Indië zelfs in een lange jammerklacht. Volgens hem was van Nederlands-Indië in 

Brussell  absoluut geen goed beeld te krijgen. De kinderachtige pendopo, nota bene omringd door 

"Balischee hoofden en heldenbeelden" verhulde bijvoorbeeld "dat dertig millioen menschen op 
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Javaa den islam belijden". In het algemeen had de inrichting van de Indische afdeling volgens 

Baltzerdtt "iets onwaars, iets theatraals, iets önechts, ondanks de blote voeten der Javaantjes. Het 

lijk tt op een decoratie van een derde rangs theater, wat aangaat de getrouwheid, den indruk, de 

stemmingg van het geheel. De pendoppo is te rood, te Chineesch van kleur en van opstelling; de 

nuchteree monsters van delfstoffen en voortbrengselen uit het plantenrijk die men er omheen 

vindt,, doen allergekst in de poppenkasten omgeving. En alles is op en in elkaar gepakt in leelijke 

kasten,, de lompe vitrines van het moederland wedijveren met't rommelige van Indië, in het geven 

vann een onrustigen indruk."117 

VermakelijkeVermakelijke kunsten 

Dee klachten over het kinderachtige geneuzel in de pendopo lijken te maken te hebben met het 

grotee publiek dat op deze vertoning afkwam, waarvoor de serieuze waarnemers hun neus 

ophaalden.. Na de diepe hoogachting, waarmee een toonaangevend, maar select gezelschap zich 

inn 1900 aan de Hindoe-Javaanse oudheid had verbonden, was de Nederlandse koloniale afdeling 

inn Brussel opnieuw object van populair vermaak - en juist dankzij het //W-optreden van inwoners 

vann de koloniën. De show was aan de houtsnijders Karto en Mas Badjoeri uit Java, de 

mattenvlechterss Kiai Mahmoed bin kiai Abdoerask en diens echtgenote Raden Siti van het eiland 

Bawéan,, de hoedenvlechters Atjoel en Léos uit Tanggeran, de weefsters Baènsa en Sawyah uit 

Siloengkangg (Sumatra) en de batiksters Bok Gondoprawiro en Bok Tomosoewito uit Jogyakarta. 

[Afbeeldingg 5.10] In door schotten afgescheiden ruimtes, gedecoreerd met de producten hunner 

makelij,, vertoonden zij in paar hun vaardigheden. [Afbeelding 5.11 & 5.12] 

Dee formule van 1883 en 1889 leek weer opgepakt, zij het gestoken in een nieuwe jas: deze keer 

geenn etnografische poging tot reconstructie van het kampongleven, noch een gamelan- of 

dansoptredenn met bekoorlijke Javaanse vedettes, met alle dubbelzinnige motieven van 

effectbejag.. Niettemin moet het een drukte van jewelste zijn geweest bij de pendopo. "Ware 

menschenmassa'ss hebben vier maanden achtereen eiken namiddag door de middenruimte der 

kolonialee afdeling gegolfd", aldus Van Deventer. Het was er "nooit anders dan stampvol. [...] De 

grootee massa van hen die het paviljoen ingingen keek [..] alleen naar de Inlanders en hun 

werk".1188 Di t publiek was van zodanige gemengde achtergrond en interesse dat de organisatie 

hierr het werkschema van de ambachtslieden op aanpaste.119 Om het opdringen van het publiek te 

voorkomenn werd bovendien de pendopo omgeven door een balustrade van vergulde gaspijpen, 

terwijll  de trappen, waarlangs de Indonesische ambachtslieden hun werkplaatsen bereikten, door 

kettingenn ontoegankelijk werden gemaakt.120 Volgens Van Deventer kregen de leeszaal en andere 

delenn van de tentoonstelling overigens voldoende belangstelling121- maar de levende pendopo 

trokk duidelijk de meeste aandacht. 

Watt maakte deze levende nijverheidsshow nu zo populair? Was het om de redenen die de 

organisatiee er zelf aan had verbonden? Was er nu minder sprake van een exotische curiositeit en 

210 0 



mmmm  WE&tE&P*TZ&£*$$$  L& ~ ' 

&MÊË&>"-£. &MÊË&>"-£. 

||jLL Br!. 'i' * "*'^^*3 i 

^ jj  ' 1 " 

^'-ïjljBj.''~>r--'Sf$-- 7 ^ 

: : ^ ^ ^ 

.. v " 

^!^\L\^!^\L\ «SÉS 

 -"' 'BT 3 

tVV V 
• • ' •• ' ' ' k - - „ , 

11 31 \ 

—i. . 

'ï ï '' 1 

lËÉillli i 

1 1 

# # 

—f"" • « , 

1 1 
S l ^ . . 

•• J» I 

V V 

« < < 

5.111 Javaanse batiksters aan het werk in de pendopo (Brussel 1910) 

5.122 Javaanse houtsnijders aan het werk in de pendopo (Brussel 1910) 



L L 



'aapjess kijken', dan bij de voorgaande etnografische shows? Volgens Van Deventer was deze 

showw heel anders dan "een ijdele kermisvertooning". Daartoe was het schouwspel in zijn ogen te 

weinigg pikant. "De vrouwen hadden haar eerste, een enkele zelfs haar tweede jeugd achter de rug. 

Dee mannen onderscheidden zich noch door titanischen lichaamsbouw, noch door sterk 

sprekendee gelaatstrekken". De grote populariteit van deze show duidde daarom op meer dan 

alleenn nieuwsgierigheid. Van Deventer geloofde dat zij "zoo niet bij allen dan toch bij velen het 

beseff  heeft wakker geroepen dat hier menschen aan het werk waren van een beschaving, anders, 

maarr daarom niet minder dan de onze. (..) Wie voor het einde der 19*  eeuw Insulinde verliet en 

err sedert niet terugkeerde moet bij nadere kennismaking met deze groep van inlanders gevoeld 

hebbenn dat daarginds in dien tijd iets veranderd en ten goede veranderd is. Er is wat meer 

vrijmoedigheid,, wat meer durf in de menschen gekomen. Het zou mij vroeger een onbegonnen 

off  althans een hoogst gevaarlijk werk hebben toegeschenen een groep Inlanders, niet behoorende 

tott het slag der gamelanspelers en der danseressen, maar degelijke nijveren uit verschillende 

deelenn van den archipel, bijeen te lezen en naar Europa over te brengen om daar een viertal 

maandenn werkzaam te zijn."122 

Hett lijk t wishful thinking, J.H. Francois, die als vertegenwoordiger op het bureau voor 

handelsvoorlichtingg vrijwel dagelijks op de koloniale afdeling vertoefde en (naar eigen zeggen) 

eenn goede vriend werd van Raden Brata di Widyaya, voelde plaatsvervangende schaamte over de 

wijzee waarop de bezoekers zich bij de pendopo verdrongen. Nuffig merkte hij op hoe interessant 

zijj  het blijkbaar vonden om te laten merken dat ze Maleis spraken. De ambachtslieden zouden op 

éénn dag heel vaak moeten vertellen waar ze vandaan kwamen, of ze het niet koud hadden, en of 

zee zich al "seneng" voelden. Het batikken trok de meeste aandacht. Als een doffe gong-galm 

doorr het gebouw klonk wist ook het publiek hoe laat het was en haastte zich naar de ruimte voor 

West-Indië,, waar de ambachtslieden "koempoelen". En dan begon weer het aangapen, aldus 

Francois.1233 Wat het grote publiek nu precies zag en ervoer blijf t uiteindelijk moeilijk te 

beantwoorden.. De getuigenissen op schrift zijn, behalve van de verslaggevers van dagbladen, 

populairee pers en specialistische tijdschriften, toch (net als in 1900) weer van hogere kringen, die 

tochh al belangstelling had voor de koloniën in het algemeen, of dit aspect van de Indische cultuur 

inn het bijzonder. 

HollandsHollands roeping 

"Dee verheffing van de inlandse nijverheid vormt derhalve een onderdeel van de opvoedkundige taak die 
inn ons Indië op de overheid rusr" (C.Th. Van Deventer (1910)) 

Dee levende ambachtsshow was niet alleen maar object van populair vermaak. Zij gaf ook 

aanleidingg tot een serieuze discussie in verschillende Nederlandse dag- en weekbladen over de 

waardee van de Indische nijverheid. Daarin stonden twee thema's centraal. Het eerste behelsde de 

toestandd en de middelen ter verbetering van de Indische (kunstnijverheid. Het tweede betrof de 
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kunstvaardigheidd van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië op zichzelf, en de vraag of dit 

eenn aspect was van haar volksaard. Namens de Javaanse adel mengden twee priyayi zich in deze 

discussie:: de al genoemde regent van Serang, Djajadiningrat, en de schrijver-dichter Noto 

Soeroto,, telg uit het huis van de Pakualam te Jogjakarta, die voor een vervolg van zijn in Indië 

gevolgdee westerse opleiding in Nederland vertoefde.124 

I nn de Gids gaf Van Deventer zijn toelichting op de «far van de Nederlandse koloniale afdeling, 

diee tevens een aanmoediging was voor toekomstig regeringsbeleid in Nederlands-Indië. Hij 

verwachttee dat de welwillende, maar kritische bezoeker door hetgeen hij op de tentoonstelling 

zagg doordrongen zou raken van de plicht die Nederland had ten aanzien van de verheffing van 

hett Indische ambacht. "[...] omdat bij een vergelijking van de thans met voorheen verkregen 

voortbrengselenn niets te bespeuren is dat op ontwikkeling wijst. Het is een herhaling van wat 

sedertt eeuwen gedaan werd." Daarmee sneed Van Deventer het tweeslachtige uitgangspunt, dat, 

zoalss hierboven aangegeven, typisch was voor de koloniale waardering van de nijverheid van de 

inheemsee bevolking van Nederlands-Indië: betrokkenen waren het er over eens dat zij, in 

tegenstellingg tot de westerse kunstnijverheid, van nature statisch was, én dat zij achteruitging. Als 

oorzakenn van dat verval noemde Van Deventer niet alleen de snelle en overvloedige invoer van 

productenn van buitenlandse makelij, waardoor de stimulans van zelfvoorziening wegviel, maar 

ookk het ontbreken van een binnenlandse markt in Nederlands-Indië.125 Ter verbetering van de 

huidigee toestand pleitte hij voor de verbreiding van het ambachtsonderwijs onder westerse leiding 

(waartoee de ambachtsschool te Ngawi als illustratie mocht dienen), naast particuliere bemiddeling 

inn de productie en de verkoop, zoals de bestaande verkoopkantoren en werkplaatsen die waren 

opgezett door Boeatan en Oost en West. Daar legden inheemse ambachtslieden zich toe op de 

vervaardigingg van typische (karakteristieke of authentieke) nijverheidsproducten ten behoeve van 

dee westerse markt. 

Dee vraag hoe de inheemse nijverheid te ontwikkelen en te gebruiken ten behoeve van de 

Europesee markt was het hoofdthema van de discussie die naar aanleiding van de levende 

ambachtsshoww in Brussel in 1910 gevoerd werd. Hierin speelden ethisch-opvoedkundige, 

commerciële,, en artistieke motieven een rol. De meningen weken bij de vraag hoevér westerse 

bemoeieniss mocht gaan. Daarin was de genoemde tweeslachtigheid een gegeven: moest deze 

onveranderlijkk en eigen geachte volkskunst door westerse (vreemde) leiding geconserveerd 

worden,, of moest zij worden ontwikkeld en in westerse richting geduwd, waardoor zij haar eigen 

karakterr verloor? En wie was hierin dan de echte deskundige, en dus de aangewezen leider: de 

westersee kunstenaar-ondernemer, de gedetacheerde Oost-Indische ambtenaar, of het inheemse 

volkshoofd?? In wezen ging het hier opnieuw over de wijze waarop de beschouwers Nederland -

off  de roeping van Nederland - zagen of wilden zien. 

Bemoeilijkendee factor in deze discussie was dat de deelnemers de oprechtheid van eikaars 

motievenn aanvochten. De aanleiding was het oktobernummer van Ed. Cuypers' tijdschrift Het 
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Huis.Huis. Oud en Nieuw. Hierin had Cuypers de nijverheidsshow centraal gesteld, om zijn eigen plan te 

lancerenn ter verheffing van de Indische kunstnijverheid: de instelling van werk- en studieateliers 

inn Nederlands-Indië, onder westerse (Europese, Hollandse) artistieke leiding. Talentvolle 

ambachtsliedenn zouden daar werken aan de vervaardiging en versiering van voorwerpen, die in 

vormm en grondontwerp moesten worden toegespitst op westerse smaak. Na een korte inleiding 

vann Cuypers volgde, schijnbaar ter onderbouwing van dit plan "tot meerdere welvaart van het 

indischee volk, tot heil van ons schoon insulinde", van de hand van Noto Soeroto een wijdlopige 

beschrijvingg van de geschiedenis, betekenis en oorzaken van het verval van de "nationale 

volkskunst""  in het algemeen (met een kort commentaar op de pendopo te Brussel), en van J.E. 

Jasperr een bijdrage over de achtergrond en werking van de te Brussel vertegenwoordigde 

bedrijvenn en ambachtslieden in het bijzonder. Beiden gingen in op praktijk en ideeën voor 

westersee bemoeienis bij de verbetering van de productie voor de Europese markt. Praktisch 

ambachtelijkk onderwijs, rationele arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering, en - last but not least -

westersee leiding vormden hiervan de spil. Het nummer bevatte verder korte, min of meer 

ondersteunende,, commentaren op Cuypers plannen van Djajadiningrat, van kunstenaar Piet 

Ducroo,, en van de te Semarang werkzame onderwijzer J.Z. Van Dijck. 

Dee brief die Piet Ducroo voor het themanummer van Het Huis aan Cuypers schreef, werpt licht 

opp de twee botsende praktijken van westerse bemoeienis bij de Indische kunstnijverheid, en de 

argumentenn die hierin worden gehanteerd. Ducroo was in 1908 door Boeatan naar Nederlands-

Indiëë uitgezonden, om, naar een idee van mevrouw Van Zuylen Tromp, zich als deskundige te 

buigenn over de aldaar aanwezige nijverheidsproducten - in zijn geval batik - "om die vervolgens 

tott hoogere ontwikkeling te brengen door haar een afzetgebied te doen verwerven, op de 

Europeschee markt met artikelen, daar gewild en gebruikt, doch overigens geheel vervaardigd en 

versierdd op zuiver Indische manier en met dito motieven." Daarnaast zou hij zich bezig moeten 

houdenn met de bevordering van batiknijverheid als huisvlijt. Deze missie nu was mislukt, aldus 

Ducroo.. Hij had al spoedig vastgesteld dat zijn taak onuitvoerbaar was (waarvoor hij overigens 

geenn toelichting gat). In plaats daarvan was hij zelf gaan experimenteren met de toepassing van 

Indischee versieringsmotieven. Daarbij kwam hij tegemoet aan "onze wijze van zien" en aan 

modernee (westerse) vormgevingseisen, zoals "het principe om een ding te versieren in verband 

mett zijne bestemming," Hoewel zijn werk in Batavia met enthousiasme zou zijn ontvangen, 

keurdee Boeatan het af, volgens Ducroo omdat deze vereniging slechts het typische werk 

verlangdee "zooals eene Javaansche vrouw volgens eigen meening zou maken[...] want zoo 

beweertt Mevr. Van Zuylen: 'het publiek heeft dat het liefst, terwijl men ook meer waardering 

heeftt voor hunne oorspronkelijke wijze van versieren.'" Ducroo verplaatste het meningsverschil 

overr de vorm van het product dus naar de aard van het Europese publiek. Volgens hem wilde dit 

alleenn maar wat goedkoop was. "[...] veeleer, dan dat ik't Europeesche publiek "begrijpen" en 
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dientengevolgee "waarderen" toeken, van deze naieve fïguralisatie, gewend als wij zijn aan een 

naturalistischee en duidelijke voorstelling der dingen."126 

Opp zichzelf erkende Ducroo de bijzondere waarde van Indonesische nijverheidsproducten, 

namelijkk als "waar" en "zonder jacht naar effect (...) soms vorstelijk van kleur en in verscheidene 

gevallenn zoo juist opgelost dat het onze bewondering afdwingt, en zeer zeker de strijd aan kan 

bindenn tegen veel blufferigs en zinledig lawaaierigs, wat ten onzent gemaakt wordt". Hij meende 

echterr ook dat zij "heusch" nog wel wat verbetering behoefde, "vooral als wij het een 

beteekenendee plaats toe willen kennen in onze samenleving, waar dan toch in tegenstelling met 

dezee traditioneele werkers (waarbij de "jongen" zingen als de "ouden"), een veel intenser leven 

waargenomenn wordt, waar elk individu min of meer slagende zichzelf geeft.127 

Inn hun mening over de kunstwaarde van de "authentieke" Indische nijverheid verschilden 

Boeatann en Ducroo (c.q. Cuypers) niet eens zoveel. Het twistpunt was de vraag in hoeverre de 

"authentieke""  kunstnijverheid onaangetast moest blijven, en in hoeverre westerse beïnvloeding 

hierinn verbetering (Ducroo, Cuypers) dan wel bederf (Boeatan) aan zou brengen. Terwijl Ducroo 

dee kwaliteit van het Europese publiek ter discussie stelde, was voor hem de grotere 

deskundigheidd van de moderne kunstenaar ten opzichte van die van de Indische ambachtsman 

onbetwistbaar. . 

Opp de hand van Boeatan trok het Haagse Vaderland de motieven van Cuypers in twijfel. Cuypers 

zouu het onderwerp uitsluitend vanuit een economisch (koopmans) standpunt bezien, terwijl hij 

dee esdietische kant slechts zijdelings, en dan ook nog oppervlakkig, behandelde. Hij ging voorbij 

aann de belangrijke vraag "welke invloed op de esthetische waarde en beteekenis der inlandsche 

kunstnijverheidd eventueele Europeesche bemoeiing zal hebben [..]. Het is toch een kwestie van 

meerr dan gewoon belang, wat er overblijven zal van een traditie, zooals die nog voortleeft in de 

kunstnijverheidd in Indië, en die er de waarde aan geeft, wanneer die kunstnijverheid vanuit 

Europaa met commerciële doeleinden zal worden geëxploiteerd." Uit de wijze waarop de 

Europesee industriële vormgeving de Indische kunstnijverheid binnendrong bleek te vaak hoe 

schadelijkk dit was voor de Indische kunstnijverheid en haar kunstwaarde. Zorgwekkend 

voorbeeldd was de door Boeatan gehouden tentoonstelling van Indische batiks, die gemaakt waren 

volgenss de aanwijzingen van Piet Ducroo. Hoewel zich onder deze batiks enkele exemplaren 

bevondenn van bijzondere kwaliteit, stond voor het Vaderland vast "dat het eigen karakter was 

verdwenen,, dat de oude traditie volkomen was teloor gegaan." Dit zou in veel grotere mate 

gebeurenn als de plannen van Cuypers doorgang zouden krijgen. "Er is waarlijk al slappe en 

ruggegraadoozee "kunst" genoeg in dezen tijd, dat wij de restjes traditie en stijl, die er dan nog hier 

enn daar op de wereld bestaan, opzettelijk mogen gaan vernietigen."128 

Dee NRC trok nog harder van leer tegen Cuypers, daarin bijgevallen door Het Koloniaal Weekblad, 

Laatstgenoemdd orgaan van de vereniging Oost en West had gewezen op de hinderlijke 

concurrentiee in initiatieven tot ontplooiing van de Indische kunstnijverheid, waar het beter was 
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dee krachten te bundelen.129 Net als overigens het Vaderland deed de NRC schamper over het 

reisjee naar Nederlands-Indië dat Cuypers blijkbaar nodig had gehad om de kunstzinnigheid van 

dee inheemse nijverheid te ontdekken, terwijl in Nederland sinds jaren uitgebreide literatuur 

hieroverr te vinden was in kranten, tijdschriften en afzonderlijke uitgaven, en tentoonstellingen 

gehoudenn werden - zelfs in zijn eigen woonplaats - "waar menig fragment van Indonesisch 

kunstvermogenn te zien is geweest." De krant las in Cuypers motto 'Verheffing van de inkndsche 

kunstnijverheid""  dan ook liever "aanbeveling van een plan-Cuypers". Na de vergelijking te 

hebbenn getrokken met Japan, waar de overgang van huisvlijt naar industrie verkregen zou zijn, 

tenn koste van kinderarbeid in de fabrieken en verlies van de aloude kunstkwaliteit, verwierp de 

NRCC het plan-Cuypers met een commercieel argument. Had hij, behalve over de Indische 

productie,, wel goed nagedacht over de regeling van de verkoop, en de smaak van het publiek in 

Europa?1300 Bovenal moest duidelijk zijn dat meer tijd en onderzoek nodig was alvorens te 

handelen.. "Vóór we krachtiger de Indische kunstnijverheid kunnen ondersteunen, moeten we 

haarr eerst kennen. En dat niet alleen: breedere kringen moeten haar kennen en waardeeren. [...] 

Hett kennen, het zuivere willen is voorlopig de hoofdzaak." Als voorbeeld van geslaagd beleid 

weess de NRC op de regeringsopdracht tot bestudering van de inheemse kunstnijverheid in 

Nederlands-Indië,, waarmee Jasper was opgezadeld, en op twee werken die van 

gouvernementswegee zouden worden uitgegeven (waarmee zij waarschijnlijk duidde op dat van 

Pleyte).131 1 

DeDe Indische nijverheid als volkskunst 

Inn de besproken kritieken valt een gedeelde bewondering te lezen voor het kunstzinnige van de 

Indischee nijverheidsproducten. De erkende kunstwaarde lag bij wat Ducroo puur, direct en 

krachtigg noemde, hetgeen een contrast vormde met de namaak, overdaad en slapte van wat zou 

overheersenn in de westerse kunst. Deze waardering hing dus samen met het beeld dat 

betrokkenenn kennelijk hadden van de smaak en cultuur van de eigen, westerse samenleving. 

Daarbijj  hoorde een overtuiging van het verschil in de westerse en de Indonesische (Javaanse) 

cultuurr of volksaard, die tot uitdrukking zou komen in bedrijfsvoering, vormgeving en 

wereldbeeld.. De inheemse bevolking van Nederlands-Indië beschikte in dit beeld over een 

origineell  scheppend vermogen. Daarmee werd deze kunst ook object van de etnografische vraag 

off  zij gezien moest worden als een overblijfsel van een hogere beschaving (de oude Hindoe-

Javaanse)) of als de beginselen van een natuurvolk in zijn ontwikkelingsstadium. Als blijk van de 

veranderdee koloniale verhouding koos de theosoof Van Hinloopen-Labberton in een lezing over 

Inkndschee huisvlijt op de Inlandsche volksschool' te Scheveningen voor de eerste optie, waarbij 

hijj  het criterium hanteerde dat de Indische ornamentiek geen primitieve nabootsing van de 

natuurr was, maar een religieuze betekenis had en dus het niveau van abstractie had.132 Op 

kunstzinnigg gebied was er volgens hem dus geen vanzelfsprekende hiërarchie meer. 
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Dee Javaanse priyayi-zoon Noto Soeroto haakte in Het Huis. Oud en Nieuw impliciet in op 

bovenstaandd vraagstuk, met een breedvoerige verhandeling over de Javaanse volksaard. Hierin 

verwoorddee hij het onduikende Javaans aristocratische nationalisme, dat in deze periode vooral 

cultureell  van aard was, en dat onder meer tot uitdrukking was gekomen in de stichting van Boedi 

Oetomoo in 1908.133 De vader van Noto Soeroto was één van de grondleggers. Volgens Noto 

Soerotoo was "de intellectueele en moreele verwording van het volk, dat zijn tijdperk van 

grootheidd heeft gehad [..]" één van de belangrijke oorzaken van het verval van de inheemse kunst 

vann Nederlands-Indië (die hij soms aanduidde met '^avaansche" en soms met "nationale".) Met 

hett verlies van de liefde voor de nationale kunst groeide bovendien de ingenomenheid met het 

vreemde.. En hierin nu lag volgens Noto Soeroto een verantwoordelijke rol bij de Javaanse adel. 

Wass het ooit de taak van de Javaanse hoven om "de nationale kunst" in ere te houden, deze 

tijdenn waren nu geheel voorbij. "Ook hier liet zich de geestelijke dommeling gelden, waarin de 

Javanenn sinds jaar en dag verzonken zijn. De belangstelling en liefde voor de nationale kunst 

ledenn onder de algemeene slapte, welke in het volk gevaren is." Alleen prins Pakoe Alam (aan wie 

Notoo Soeroto verwant was) en de rijksbestuurder van Soerakarta, Raden Adipati Sosrodiningrat, 

zoudenn pogingen doen om "de kunst te doen herleven en de oude traditie voort te zetten."134 

Inn Het Vaderlandgaf Noto Soeroto zijn idee van Javaans leiderschap of voorhoede een holistisch 

(haastt communistisch klinkend) accent: "Er moet hier naar gestreefd worden, dat het nationale 

kunstbewustzijnn van de menigte als het ware een controle uitoefent op het artistieke in de 

voortbrengselen".. Het oorspronkelijke nationale (Javaanse) kunstgevoel was er naar zijn idee dus 

nogg wel, maar het moest aangewakkerd worden - door Javaans leiderschap. In reactie op de 

eerderr geuite kritiek van Het Vaderland op het plan-Cuypers wist Noto Soeroto te melden dat het 

niett Cuypers bedoeling was om het esthetische gedeelte uitsluitend onder Europese leiding te 

planten:: naast de Europeaan zou een inheemse leider geplaatst worden - "zoo mogelijk een 

artistiekk ontwikkelden" - die onder landgenoten belangstelling moest opwekken voor de eigen 

volkskunst.135 5 

Heell  wat negatiever over 'de' Javaanse kunstvaardigheid was Djajadiningrat. Zijn bijdrage aan 

dezee discussie beperkte zich tot zijn Tcorte aanteekeningen nopens de opheffing der 

kunstnijverheidd onder de inlanders op Java en Madoera', in Het Huis. Ouden Nieuw (ogenschijnlijk 

eenn verkorte weergave van de nota die hij voor Rouffaers 'aanhangsel' had 

geschreven).136Oorspronkelijkk Javaans kunstgevoel of scheppingskracht kwam bij hem niet ter 

sprake.. In zijn 'aanteekeningen' stelde hij slechts vast dat de kunstnijverheid van de bevolking 

vann Java en Madoera "in alle opzichten steeds achteruitging". Hij had wel hoop op verbetering, 

ondankss zijn negatieve beeld van 'de Javaan'. Volgens Djajadiningrat was de Javaan kortzichtig, 

warss van nieuwigheid en onontwikkeld en bovendien geneigd om werk te verrichten, waarin geen 

voortdurendee inspanning en controle nodig was, zoals die in de westerse bedrijfsvoering gewenst 

was.. Ter ontwikkeling van de "volkskunstnijverheid" pleitte hij ervoor de exportproductie te 
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bevorderen,, en te concurreren met de buitenlandse nijverheid. Daartoe moest zij niet langer als 

huisvlijtt uitgeoefend worden, maar als "industrie". Hierop gaf hij een eigen invulling aan Cuypers 

plann voor werkateliers: deze zouden tevens als vakscholen moeten dienen en hoofdzakelijk 

aanschouwelijkk onderwijs moeten bieden, met de nadruk op "de netheid in alles en op de 

nauwkeurigee afwerking van alle voorwerpen". Ze zouden bij voorkeur opgericht moeten worden 

inn bevolkingscentra, waar van oudsher bekwame ambachtslieden worden gevonden, en waar de 

bouwgrondd (als alternatieve bron van inkomsten) schaars was. Leerling-ambachtslieden zouden 

daarr in vaste loondienst werken, en niet volgens stukloon, "want, indien zulks het geval is, zullen 

zij,, voornamelijk door hun weinig begrip van werkverdeeling, niet loonend kunnen werken." De 

onontbeerlijkee Europese leider, die op de hoogte zou zijn van de Europese vraag, en zich 

verdieptt had in de inheemse kunstnijverheid, had recht op een maandsalaris van ƒ. 500,- per 

maandd minstens, meer dan tien keer zoveel als zijn leerlingen.137 In de toekomst, wanneer er 

genoegg vaardige ambachtslieden zouden zijn, kon de leiding in handen komen van "eenen 

ontwikkeldenn Javaan".138 Daarmee lijk t Djajadiningrat een duidelijker voorstander van de 

associatiegedachtee dan Noto Soeroto. Waar Noto Soeroto het Javaanse leiderschap in de 

kunstnijverheidd legde bij l iet gevoel' of 'de ziel', vroeg Djajadiningrat het voor de praktische 

organisatiee - zij het dan ook pas "wanneer het zover was". 

6.. Koloniale glorie, Indische kunstnijverheid en nationaal besef 

'Wraagtt men mij nu wat ik achteraf beschouw als de voorname beteekenis van onze koloniale 
tentoonstellingg te Brussel, dan meen ik het antwoord te moeten samenvatten in twee woorden: koloniale 
propaganda.propaganda. Tegenover het buitenland heeft Nederland met deze tentoonstelling zijn aanzien als koloniale 
mogendheidd ongetwijfeld verhoogd. Voor ons zelven is zij geweest een spiegel van wat onze koloniën 
voorr ons ĵr», maar ook van wat zij zijn moeten".139 

Dee koloniale afdeling te Brussel was van zoveel waarde dat zij inspireerde tot het plan om 

tegelijkertijdd met de opening van het internationale Vredespaleis te Den Haag in 1913 een grote 

kolonialee tentoonstelling te organiseren in Amsterdam, opdat Nederland zich als koloniale 

mogendheidd aan de wereld zou doen kennen. Van Heutsz was enthousiast, Jasper zag er ook heil 

in,1400 maar het bleef bij een plan. In Den Haag stond voor dat jaar al een grote 

landbouwtentoonstellingg op het programma, "gewijd dus aan de werken bij uitmuntendheid des 

vredes",, aldus de NRG Bovenal was er al iets anders in voorbereiding ter verwezenlijking van 

"hett sympathieke denkbeeld [..] de wereld eerbied in te boezemen voor het kleine land, dat in 

Oostt en West een zoo ontzaglijk gebied van werkzaamheid omvademt en op dat gebied met eer 

zichh handhaaft": het Koloniaal Instituut te Amsterdam, waarvoor een voorbereidend comité één 

miljoenn als eerste gift bijeen had gebracht. De NRC stelde daarom voor de koloniale 

tentoonstellingsplannenn te verdagen "Vooreerst hebben wij onze krachten samen te bundelen op 

dee grootsche stichting, waarmede een schuld is af te doen van dankbaarheid voor wat onze natie 
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zichh verplicht te rekening heeft aan glorie die sinds eeuwen uit de landen van overzee op haar is 

afgestraald."141 1 

Mett het besluit tot de oprichting van het Koloniaal Instituut leek de betekenis van de koloniale 

ondernemingg in 1910 grootser dan ooit voor Nederland. De koloniale vertoning in Brussel gaf 

eenn voorbeeld hoe deze gedachte uitgebeeld kon worden. Zij wilde bewijzen dat de Nederlandse 

bemoeienissenn in Nederlands-Indië noodzakelijk waren, door niet alleen de behoeftigheid van de 

inheemsee bevolking te laten zien, maar ook haar levende potenties. Daarnaast wilde zij laten zien 

welkee koloniale middelen tot economische en geestelijke vooruitgang leidden. Dat de ethische 

organisatorenn wisten welke dat waren - onderwijs, ontginning, industrialisering, afzetmarkten 

creërenn - rechtvaardigde genoeg. Uiteraard was de koloniale praktijk niet altijd even succesvol, en 

duss de uitbeelding daarvan problematisch - zo bleek uit de opstelling over het onderwijs aan de 

inheemsee bevolking van Nederlands-Indië. De mankementen hierin kwamen niet aan bod. Dit 

gegevenn is niet zozeer interessant als een vorm van bedrog, maar als een weergave van het feit dat 

inn Nederland eigenlijk niet één beleidsgedachte bestond op dit gebied, en betrokkenen er niet uit 

warenn hoe dit het beste ingericht kon worden. Dat juist het westerse onderwijs aan de inheemse 

elitee in beeld kwam, weerspiegelt het ethische associatie-streven. Hoe dan ook kenmerkte het 

ethischee denken zich in deze periode door een optimistisch en nogal zelfingenomen geloof in de 

maakbaarheid,, en dus de vooruitgang van de koloniale wereld. Daardoor leek het hoofdverhaal, 

datt op de koloniale afdeling te Brussel te lezen viel uiteindelijk toch erg veel op de voorgaande 

deelnamen:: een overschot aan particuliere en staatkundige economische successen en erg veel 

voorwerpenn van de inheemse bevolking, tegenover een minder open en helder beeld van de 

praktijkk van koloniaal beleid. 

Tegenn de bedoeling van de Nederlandse organisatie in nam etnografie in Brussel opnieuw een 

bijzonderr grote plaats in beslag. De aanvankelijke wens tot vermindering van de ruimte voor 

etnograficaa ging gepaard met de verruiming van het begrip 'inheemse nijverheid'. Di t stond niet 

meerr alleen voor typische gebruiken die soms aardige decoratieve alsook economische waarde 

hadden,, en die vanouds een plaats kregen in de categorie 'etnografie'. In Brussel werd inheemse 

nijverheidd óók als toegepaste kunstvorm of volkskunst naar voren geschoven. De ontdekking van 

dee kunstwaarde van inheemse nijverheidsproducten verhoogde hun economische waarde, en 

brachtt bij betrokkenen de wens te weeg deze te bewaren/ conserveren, óf, vanuit ethisch 

superioriteitsbesef,, te redden uit het verval (te ontwikkelen, te verbeteren en dus te veranderen). 

Inn dat opzicht ging het gevormde beeld weer over de manier waarop de beschouwers zichzelf of 

Nederlandd zagen. 

Dee waardering van de inheemse nijverheid was van invloed op de belangstelling voor en de 

studiee van de inheemse culturen van Nederlands-Indië. In de vroege jaren van de ethische 

politiekk kreeg de Indische nijverheid serieuzere aandacht dan voorheen. Het onderzoek hiernaar 

richttee zich zowel op artistiek technische aspecten (Jasper, Loeber), als op de culturele, sociale en 
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economischee achtergronden (Pleyte). Blijkens de oproep van de NRQ tot "het kennen, het 

zuiveree willen" gaf de Nederlandse koloniale afdeling in Brussel aldus een beeld van een 

veranderendee belangstelling voor de inheemse cultuur van Nederlands-Indië: deze verlevendigde 

inn deze periode en zij leek te democratiseren: zij verplaatste zich van de verleden hogere 

beschavingg van de Hindoe-Javaanse oudheid naar de eigentijdse kunstnijverheid, en van de 

aristocratiee (of aristocratische kunst) naar het volk (of volkskunst). Onder het bindende ethische 

mottoo van ontwikkeling speelden hier opvoedkundige, commerciële, artistieke, én nationalistische 

motievenn een rol. 

Inn de context van de wereldtentoonstelling zette de populaire kunstnijverheidsshow bovenal 

Groott Nederland op de kaart De verzameling weefsels die Jasper opstuurde naar de 

wereldtentoonstellingg te Brussel besloeg niet voor niets bijna geheel Nederlands-Indië. De 

ethischee verantwoordingen van de levende ambachtsshow gaven daarbij voeding aan nationale 

trotss en een besef van roeping. In dit kader was het eerbetoon van de twaalf ambachtslieden aan 

koninginn Wilhelmina in Artis de bezegeling van de band tussen Nederland en zijn koloniën. De 

aanblikk hiervan kon bij het Nederlandse publiek een gevoel oproepen van ethische verplichting, 

énn als illustratie dienen van de dank der hier getoonde Indonesiërs voor de noodzakelijke 

Nederlandsee leiding in de ontwikkeling van Nederlands-Indië. Anderzijds zouden de verzameling 

enn tentoonstelling van inheemse (kunst) nijverheidsproducten in Nederlands-Indië, alsook de zorg 

enn ontwikkeling ervan (onderwijs, bedrij f svorming) in de toekomst een nevenmiddel worden 

voorr de ontwikkeling van een Indonesisch (of Javaans) identiteitsbesef. Noto Soeroto sprak in 

19100 al van nationale (of Javaanse) volkskunst, en riep op tot haar ontwikkeling onder bezielend 

leiderschapp van de Javaanse adel - een oproep die vooruitloopt op de Javaanse variant van 

Swadeshi.Swadeshi.ulul En tot op de dag van vandaag gelden batik- en houtsnijwerk als de typisch Javaanse 

(khass Java) verkoopproducten.143 Hoe weinig ruimte er echter in de Nederlandse koloniale 

ondernemingg voor Javaanse emancipatie was - laat staan Indonesische - zou blijken op de 

volgendee koloniale wereldtentoonstelling in Parijs in 1931. Hollands glorie stond hier op het spel. 
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HOOFDSTUKK 6 

Sprookjess van koloniale moderniteit 

Parijss (1931) 

"Oosterschee kunstzin en westersche techniek hebben samengespannen om ons een sprookje te bieden, 
zooo rijk en kleurig en gaaf, dat het nimmer uit ons bewustzijn zal kunnen verdwijnen."1 

Vann 6 mei tot 6 november 1931 sprankelde in het Bots de Vincennes, ten oosten van Parijs, de 

ExpositionExposition Coloniak Internationale. De sprookjesachtige exotische paleizen rondom het Lac 

DaumesnilenDaumesnilen de uitgestrektheid van het terrein verhulden het bescheiden internationaal karakter 

vann deze tentoonstelling. Naast Frankrijk waren hier nog vij f Europese staten neergestreken met 

nationalee koloniale paviljoens: Denemarken, België, Nederland, Italië en Portugal. Samen met de 

Verenigdee Staten verbeeldden zij de internationale solidariteit en de voortgang van de westerse 

beschavingg in de koloniën. Spanje en vooral Engeland, erkend als tweede koloniale mogendheid, 

schitterdenn door afwezigheid. 

Pronkstukk van de Nederlandse koloniale afdeling was het 110 meter brede hoofdpaviljoen met 

zijnn bijzondere combinatie van modern westerse architectuur en elementen van verschillende 

Indonesischee bouwstijlen. De bootvormige dakkap, bedekt met ijzerhouten sirappen (leien) uit 

Borneo,, was geïnspireerd op Minangkabause huizen, de puntvormige opbouw in het midden 

herinnerdee aan een moskee, hoofdportaal en ornamentiek van de graniet-grijzen voorgevel waren 

afgietselss van Balinese tempels. Door zijn 50 meter hoge, meru-achtige daktorens (naar de 

godenschrijnenn in Balinese tempels) trok dit gebouw van veraf al de aandacht. Voor de kenners 

werdd Nederlands grootheid hierdoor subtiel geaccentueerd: de meru's telden het hoogste aantal 

(elf)) daktreden, waardoor het Nederlandse paviljoen volgens de regels van de Balinese 

architectuurr de status kreeg van een tempel met veel aanzien. [Afbeelding 6.1.] Het Balinese 

karakterr van de Nederlandse koloniale afdeling werd ook versterkt door het optreden van de 

vijfti gg Balinezen, die met hun dagelijkse muziek- en dansvoorstellingen een succesfou waren in 

Parijs,, misschien wel even populair als Josephine Baker die in dezelfde tijd in haar bananenrok 

hett publiek van de Parijse revues bekoorde. De gelaagde betekenis van dit succesverhaal en de 

nasleepp ervan in Bali vormen de epiloog van deze studie. Hier staan we stil bij de betekenis van 

hett paviljoen voor betrokkenen in Nederland en Nederlands-Indië. Waarover ging deze 

vertoning? ? 

Hett is verleidelijk om in deze wereldse tempel, dit amalgaam van westerse en Indonesische 

bouwstijlen,, de verbeelding te zien van de éénheid van Nederland en Nederlands-Indië, 

gebondenn door associatie (van verschillende bouwstijlen) én assimilatie (samengevoegd tot een 

nieuwee architectuur).2 Tegen de achtergrond van het gespannen koloniaal politieke klimaat van 

dee jaren twintig wordt de Nederlandse deelname aan de Internationale koloniale tentoonstelling 
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6.11 Het Nederlands paviljoen op de Internationale koloniale tentoonstelling in Parijs. Ontwerp W.J.G. Zweedijk (1931) 
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6.22 Plattegrond van de IKTP (1931) 





tee Parijs (hierna: IKTP) aldus een tamelijk krampachtige poging om de schone schijn van de 

kolonialee band op te houden, alsook een arrogant en naïef gebaar - typerend voor het 

Nederlandsee koloniale beleid ten aanzien van het Indonesische onafhankelijkheidsstreven in deze 

periode.. Maar dit is een gemakkelijke interpretatie achteraf. Als we naar de organisatie, en de 

motievenn voor deelname gaan kijken, dan blijkt het Nederlandse koloniale paviljoen zeer 

tegenstrijdigee belangen bijeen te brengen, verenigd in gebonden concurrentie. Deze koloniale 

presentatiee was bovendien niet zo voor de hand liggend als zij nu wel lijkt . Het ministerie van 

Koloniënn was in de naoorlogse periode in het geheel niet toeschietelijk geweest als het ging om 

kolonialee propaganda in binnen- en buitenland3 Een wereldtentoonstelling was daarbij noch het 

goedkoopste,, noch het efficiëntste middel voor koloniale propaganda. Voeg hieraan toe de 

internationalee economische crisis, waarvan de gevolgen in Nederland en Nederlands-Indië na 

19299 scherp voelbaar werden, dan wordt het des te verwonderlijker dat met zoveel kosten (bijna 

tweee en een half miljoen gulden) te Parijs een idyllische éénheidsdroom van Nederland en 

Nederlands-Indiëë kon worden neergezet. 

Inn hoeverre legt deze vertoning ook aspecten van het probleem van beschaving bloot? Eerder 

zagenn we al dat de verondersteld eigen cultuur van de inheemse bevolkingsgroepen ambivalente 

gevoelenss opriep bij vertegenwoordigers van de koloniale onderneming. Hierin beconcurreerden 

ontwikkelingsdrangg en behoudzucht elkaar. Deze ambivalentie kwam tot uitdrukking in de wijze 

waaropp opeenvolgende tentoonstellingsorganisatoren gestalte gaven aan koloniaal 

ondernemerschapp enerzijds en de cultuur van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië 

anderzijds.. Dit weerspiegelde bovendien het beeld dat organisatoren hadden van de eigen 

Nederlandsee beschaving en het Nederlandse ondernemend vermogen. In de eerste decennia van 

dee twintigste eeuw werd de koloniale houding ten aanzien van de inheemse cultuur ingewikkelder 

doordatt het Indonesische vooruitgangsstreven in Nederlands-Indië duidelijker zichtbaar en feller 

werd.. In de jaren twintig kreeg conserveringsdrang in het koloniale beleid de overhand. Aan 

Snouckk Hurgronjes progressieve associatiebegrip werd een conservatieve draai gegeven4: niet 

langerr was onderwijs op westerse leest het streven, maar de conservering van als traditioneel 

bestempeldee elementen van de inheemse cultuur en maatschappij. De achterliggende gedachte 

wass dat hiermee al te progressief bevonden invloeden van buiten konden worden 

tegengehouden,, en de koloniale band behouden. Valt het Nederlands-Indische paviljoen, 

blikvangerr van de Nederlandse koloniale afdeling op de IKTP, tegen deze achtergrond te 

begrijpen? ? 

Inn vergelijking met de eerdere Nederlandse (koloniale) hoofdpaviljoens op de 

wereldtentoonstellingenn was dat van 1931 in vorm en interieur vernieuwend bedoeld. Waar 

Nederlandd in 1883 het koloniale reclameerde door de kampong en een oosters, quasi islamitisch 

fantasie-paleis,, en in 1900 door de replica's van de Candi Sari en de Minangkabause huizen, had 

dee organisatie nu, voor het eerst, een welbewuste poging gedaan om inheemse (vooral Balinese) 
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architectuurelementenn te verbinden aan westerse ("rationele" en "moderne") bouwprincipes, die 

gezamenlijkk uit moesten monden in een modern tentoonstellingsgebouw. Het Nederlandse 

kolonialee paviljoen representeerde daarmee ook de zoektocht van een groep Nederlandse 

architecten,, in de jaren twintig werkzaam in Nederlands-Indië, naar een architectonische vorm 

diee nieuw was en tegelijkertijd paste in het koloniale klimaat. Over hoe die er uit moest zien 

verschildenn de meningen. Sommige architecten probeerden daarbij een houding te formuleren 

tenn aanzien van de verschillende inheemse bouwstijlen die zij om zich heen zagen, of daarvan 

zelfss elementen op te nemen. De confrontatie met de bouwkundige vormen van de inheemse 

beschavingg informeerde hen over hun eigen bouwkundige vragen en problemen. Hun zoektocht 

draaidee dus ook om de betekenis van het anders-zijn van die inheemse beschaving. Dat bracht de 

vraagg met zich mee wat daarvan te behouden en wat te veranderen. Binnen het conservatieve 

koloniaall  politieke klimaat was dit echter een minder een open vraag dan voorheen. In de derde 

paragraaff  van dit hoofdstuk wordt deze zoektocht belicht, als achtergrond van de 

ontwerpgeschiedeniss van het Nederlandse koloniale paviljoen. Daaraan voorafgaan de 

ontstaansgeschiedeniss van de tentoonstelling zelf, en een analyse van de wijze waarop Nederland 

enn Nederlands-Indië inhaakten op dit initiatief. In hoeverre waren de koloniaal politieke 

spanningenn van invloed op deze deelname? 

1.. Imperialistische vorming en burgerschap 

Dee IKT P was in essentie een Franse tentoonstelling. Internationaal bij de gratie van de 

buitenlandsee deelnemers, fixeerde de expositie zich op het nationale opvoedingswerk, dat vooral 

bijj  het jongere Franse publiek een imperialistische mentaliteit moest aankweken. Onomwonden 

noemdee de Franse minister van Koloniën Paul Reynaud in zijn openingsrede het officiële doel 

"[... ]]  de donner aux Francais conscience de leur empire [...] il faut que chacun de nous se sente 

citoyenn de la Grande France."5 

Dee IKT P verrees in 1931, de plannen hiervoor waren echter ouder. Uit een oorspronkelijk 

nationaall  initiatief voor een oosters kunstzinnig paleizenpark in Parijs smeedde Louis Brunet, 

actieff  lid van de 'parti colonial', in 1910 een prestigieus internationaal project: een tentoonstelling 

diee in 1916 aan de Fransen de balans van het Franse én het Europese kolonisatiewerk zou 

moetenn laten zien. Als permanent bestanddeel zou een koloniaal museum worden opgericht, naar 

hett voorbeeld van het Belgische koloniale museum in Tervueren en het Britse 'Imperial 

Institute'.66 De stad Marseille, die als politiek en economisch centrum van het Franse overzeese 

imperiumm een traditie had opgebouwd als dé plaats voor (nationale) koloniale tentoonstellingen, 

gingg de strijd aan met Parijs om dit project binnen haar muren te krijgen. Als compromis besloot 

dee Franse regering echter dat Marseille in 1916 een nationale koloniale tentoonstelling zou 

222 2 



krijgen,, en dat Parijs in 1920 de standplaats zou worden van de internationale koloniale 

tentoonstelling. . 

Dee Eerste Wereldoorlog zorgde voor uitstel van alle plannen. Tegelijkertijd maakte zij deze 

actueel,, doordat zij het belang van de Franse koloniale troepen bevestigde, en daarmee dat van de 

Fransee koloniën. Eind 1918 stelde de Parijse gemeenteraad een exposition coloniale interalüée voor, 

gerichtt tegen de inmiddels verslagen en buiten de beschaving geplaatste vijand Duitsland. Dit 

plann mondde uit in een wetsvoorstel voor een manifestatie van de Franse koloniale macht, die 

aann de wereld zou tonen wat 25 jaar inheemse politiek tot stand had gebracht in de Franse 

koloniën.. Deze wet van maart 1920 voorzag voor 1925 in een geallieerde koloniale expositie in 

Parijs,, waarbij de beoogde balans van 1910 vervangen was door "de levende apotheose" van de 

kolonialee inspanningen van Frankrijk, en van de andere deelnemende naties, allen gegrepen door 

hetzelfdee ideaal van vooruitgang en humaniteit Commissaris-generaal van dit project werd G. 

Angoulvant,, de voormalige gouverneur-generaal van Equatoriaal en Occidentaal Frans-Afidka. 

Vanwegee de eerder geplande Exposition internationale des arts décoratifs moest de tentoonstelling 

opnieuww worden uitgesteld naar 1928. Intussen groeide het besef dat het prestige en solidaire 

karakterr van de tentoonstelling zou stijgen als de neutrale koloniale mogendheden, waaronder 

Nederland,, Spanje en Portugal, ook deel zouden nemen. Omdat Engeland openlijk zijn 

bedenkingenn bleef houden ten aanzien van een officiële Britse vertegenwoordiging, verruimde de 

Fransee organisatie het internationale karakter van de tentoonstelling, door haar om te dopen in 

ExpositionExposition Coloniak Internationale. Vanaf dat moment kon ook het neutrale Nederland, erkend als 

derdee koloniale macht, deelnemen.7 

Inn 1927 werd commissaris Angoulvant - vanwege zijn verkiezing als gedeputeerde van Frans-

India88 - opgevolgd door Hubert Lyautey, de gevierde maarschalk van Madagascar en Marokko. 

Dezee gaf op zijn beurt een nieuwe draai aan de plannen. Hij ruimde meer plaats in voor de 

Fransee missie. Daarnaast wilde hij dat de tentoonstelling als een koloniale werkplaats werd, waar 

bezoekerss praktische en economische lessen konden leren over de verschillende koloniale 

gebieden.. In het beoogde permanente koloniale museum plande hij bovendien een retrospectieve 

tentoonstellingg die zich niet beperkte tot de Franse Republiek, maar die de Franse koloniserende 

enn beschavende werken het zien vanaf het tijdperk der Kruistochten. Zich nadrukkelijk richtend 

tegenn het gevreesde communisme - in en buiten de koloniën - vulde hij ten slotte het 

internationalee karakter van de tentoonstelling nader in: zij moest laten zien dat het westen van 

Europaa nog steeds hetzelfde oude beschavingsideaal najoeg, ook overzee. Dit was met name te 

tonenn aan de hand van onderwijs en gezondheidszorg.9 

Err zaten haken en ogen aan dit streven naar internationale solidariteit en beschaafd kolonialisme. 

Tenn eerste bleef het solidaire karakter van deze tentoonstelling beperkt, doordat de grootste 

kolonialee mogendheid wegviel: de pogingen van Lyautey om zich te verzekeren van de Britse 

deelnamee waren tevergeefs. Groot-Brittannië had altijd al weinig behoefte getoond, en had nu net 
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eenn eigen groots en kostbaar koloniaal spektakel achter de rug in Wembley (1924 en 1925).10 Ten 

tweedee keerde het tij zich tegen een dergelijke viering van de vooruitgang van de westerse 

beschavingg in de wereld. Aanvankelijk opgezet als een bindende reactie op het oorlogsgeweld in 

Europaa en een eerbetoon aan koloniale troepen, zou de EKTP zich uiteindelijk ook expliciet 

richtenn tegen het gevreesde (eveneens internationale) communisme en radicale 

onafhankelijkheidsbewegingen.. Andersom grepen anti-imperialistische groeperingen in Europa 

juistt de IKT P aan als een forum voor anti-koloniale propaganda. 

SmettenSmetten op het blazoen: de anti-koloniale tentoonstelling 

Eindd jaren twintig werd het onafhankelijkheidsstreven in de verschillende koloniën en hun 

zogenaamdee moederlanden steeds duidelijker zichtbaar en hoorbaar. Symptomen waren de anti-

imperialistischee verzetsacties die in de schaduw van de IKT P plaatsvonden. In wezen waren dit 

slechtss irriterende speldenprikjes vergeleken bij de koloniale praalvertoning in Vincennes, maar 

dee Franse Préfecture de Police hield ze nauwlettend in de gaten. In vorm en reikwijdte liepen de 

verzetsdadenn behoorlijk uiteen. Zo circuleerden voor en tijdens de IKT P in Marseille en Parijs 

papillonspapillons die het kapitalisme veroordeelden en de onafhankelijkheid van Indo-China 

proclameerden.. Volgens de Franse politie gingen ze uit van het secretariaat van de 

communistischee partij in Marseille. In maart 1931 protesteerde Tchong-Sin, het orgaan van de 

partijj  van Kuomintang in Parijs, tegen depousse-pomse, het vervoermiddel dat geduwd door 

'authentieke'' Indo-Chinezen traditie was geworden op de Parijse wereldtentoonstellingen. Verder 

deedd tijdens de IKT P het gerucht van een ludieke actie de ronde. Indo-Chinese studenten zouden 

hett standbeeld van keizer Khai Dinh bij het paviljoen van Annam van zijn voetstuk stoten, om 

dee onvrede van de bevolking van Annam uit te drukken. Ten slotte kon het publiek vanaf juli 

19311 op de anti-koloniale tentoonstelling 'de waarheid' leren over de wanpraktijken van koloniale 

regimess in Azië en Afrika, over de armoede en ellende van de inheemse bevolking, over de 

actuelee onafhankelijkheidsstrijd, en over de hoogwaardige inheemse 'primitieve' kunst uit Afrika, 

Oceanië,, Maleisië en Nederlands-Indië. 

Dee anti-koloniale tentoonstelling was een initiatief van de in 1927 opgerichte internationale 

' l igaa tegen imperialistische onderdrukking en voor koloniale onafhankelijkheid' (hierna: Liga), 

eenn orgaan van de Comintern. In januari 1929, toen de IKT P nog op de agenda stond voor 

datzelfdee jaar, verspreidde de Liga een universele oproep. De geplande anti-koloniale expositie 

zouu gelijktijdig met de IKT P gehouden worden in Parijs. Later zou ze naar Berlijn verhuizen, 

waarr het hoofdkantoor van de Liga zetelde. Haar appel eindigde met een verlanglijstje van 

voorwerpenn voor de expositie, zoals foto's van de verovering van de verschillende 

gekoloniseerdee gebieden, van onrechtvaardigheden en laakbare feiten verricht door het koloniale 

regime,, van leiders en koloniale bestuurders, van protestacties tegen het imperialisme, van de 

armoedee en ellende van de inheemse bevolking, van (anti-)imperialistische verdragen, kranten, 
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verslagen,, kaarten en statistieken. Lange tijd werd niets meer over dit plan vernomen, tot in april 

19311 een tweede oproep van de liga volgde. Een Franse politie-ambtenaar noteerde bovendien 

datt de anti-koloniale tentoonstelling ergens in Montparnasse geïnaugureerd zou worden, 

tegelijkertijdd met de opening van de IKTP (toen nog gepland op 8 mei). Eveneens in april 

verscheenn Le veritable Guide de /'Exposition Colomak. UOeum civiüsatrice de ia France magnifiie en 

qutlquespages.qutlquespages. Hierop werd de beschaving van Indo-China uitgebeeld door Pascjuier, de 

gouverneur-generaall  van Indo-China, die een plateau presenteert waarop vijf Indo-Chinezen 

bloeden.. Het pamflet was gedrukt in een oplage van 500.000.11 

Inn mei was van een anti-koloniale tentoonstelling nog steeds geen teken zichtbaar. Wel rolde 

aann de vooravond van de opening van de IKTP een manifest van de drukpers, getiteld Ne visite^ 

paspas {Exposition Coloniaie. Ondertekenaars waren twaalf surrealisten, Andre Breton, Louis Aragon, 

Paull  Eluard, Benjamin Péret, Georges Sadoul, Pierre Unik, André Thirion, René Char, Maxime 

Alexandre,, Yves Tanguy en Georges Malkine. Zij openden met het bericht van de arrestatie van 

dee Indo-Chinese student Tao door de Franse politie op 1 mei, volgens hen een symbool van de 

algehelee bedwinging van Indo-China. Daarbij wezen zij op het bloedvergieten en de dwangarbeid 

inn de Franse koloniën, waarover in het "Luna-park de Vincennes" niets te zien was.12 

Opp 22 juni berichtte opnieuw een Franse ambtenaar dat de opening van de anti-koloniale 

tentoonstellingg nu gepland was op de veelbetekende datum van 14 juli, in het bijgebouw van het 

Maisonn des syndicats aan de avenue Mathurin Moreau, en in één van de zalen van het Soviet-

paviljoen,, dat nog was overgebleven van de internationale tentoonstelling voor decoratieve kunst 

vann 1925. Twee politie-ambtenaren bezochten in oktober en november deze tentoonstelling. 

Beidenn deden haar af als een 'Veritable fiasco". Op de dag van de opening bestond het publiek 

uitt slechts veertien personen. In totaal telde de politie 3280 bezoekers.13 De historicus Ageron 

schatt het aantal weliswaar hoger (5000), maar acht het effect van deze tentoonstelling gering, ook 

opp het beoogde publiek van militante communisten of socialistische arbeiders.14 Ook Hodeir en 

Pierree constateren de stilte rond deze tentoonstelling. En Louis Aragon herinnerde zich later van 

hett geheel alleen nog het door hem zelf ingerichte zaaltje dat gewijd was aan primitieve kunst.15 

Dee aandacht van de pers voor de anti-imperialistische protestacties stond in geen verhouding 

mett de positieve reclame voor de IKTP. Desondanks laat het georganiseerde verzet hiertegen 

zienn hoe een giga-propagandamiddel als deze wereldtentoonstelling, zich ook leende voor contra-

productievee en revolutionaire propaganda. Volgens een voorman van de Afrikaans-islamitische 

onafhankelijkheidsbewegingg UEtoik du Non/riep de IKTP bij deze groep juist hernieuwd of 

nieuww verzet op.16 Vanuit dat perspectief bezien is het de vraag of de IKTP, als weergave van de 

apotheosee van Groter Frankrijk en van het Europese imperialisme, haar eigen doel niet 

ondergroef. . 
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KoloniaalKoloniaal Vincennes in vogelvlucht [Afbeelding 6.2] 

Inn zes maanden bezochten ruim 33 miljoen geregistreerde personen het exotische sprookjesland 

inn Vincennes. De Franse organisatie berekende op grond hiervan dat circa 8 miljoen individuen 

dee tentoonstelling één of meermalen bezichtigden, waarvan 4 miljoen uit Parijs, 3 miljoen uit de 

provinciess en 1 miljoen uit het buitenland.17Zi j hadden daarvoor gebruik gemaakt van 

aanbiedingenn van de Franse spoorlijnen. Vanaf de Place de l'Opéra bereikten zij met de nieuwe 

verlengdee oost-west metrolijn de Porte Doréey "daar waar de Avenue Daumesnil eindigt en de 

Portee d'Honneur van de tentoonstelling begint", aldus De Hollandsche Revue die haar lezers de 

routee wees.18 Een circulerend treintje bracht de bezoekers ten slotte naar de verschillende 

paviljoens,, zodat zij in één dag zoveel mogelijk van de wereld konden zien 

Hett Franse pronkstuk verhief zich boven alle gebouwen aan de grande avenue des Colonies 

Franfaises,Franfaises, ten zuiden van het meer en tussen de zogenoemde Afrikaanse "negerpaleizen" en de 

oostersee paviljoens van de Franse koloniën en mandaatgebieden. De immense kopie van (het 

middengedeeltee van) de tempel van Angkor Wat uit Cambodja was aanwezig op de eerder 

genoemdee nationale koloniale tentoonstelling te Marseille (1922). Op foto's, en detail en verlicht, 

vormdee deze tempel een geliefde achtergrond voor officieel bezoekende staatshoofden en 

vorsten,, steevast begeleid door Lyautey en een erewacht van Indo-Chinese parasoldragers.19 

Beginpuntt van de tentoonstelling was het statige Palais permanent des colonies naast de ingang van 

dee tentoonstelling. In een strak geometrisch kader beeldde de ornamentiek van dit gebouw de 

voortgangg van de westerse beschaving uit, naast taferelen van het inheemse leven in de koloniën. 

Di tt paleis was niet alleen bedoeld als permanent museum (en is als zodanig nog steeds te 

bezoekenn als het musée des arts Ajricaines et Oceaniques), maar ook als permanent parlement van de 

koloniën.. In de grote ontvangsthal vonden de openingsceremonieën van de tentoonstelling 

plaats,, omringd door grote muurschilderingen, waarop de allegorieën van 'Arbeid en Industrie' en 

'Handell  en Scheepvaart' aan de ene kant, en die van 'Vrijheid', 'Gelijkheid' en 'Broederschap' aan 

dee andere kant, samenkwamen in een paradij selijk woud. In het midden symboliseerde een 

donkerr ogende vrouw Frankrijk, als archetype van de Vrede en als middelpunt van de Franse 

overzeesee gebieden: links Azië en rechts Afrika. Tegen twee bomen op de voorgrond vleiden 

zichh links en rehts 'La technique' en Ta modernité'. Het enorme moderne gebouw van de Cité des 

informationsinformations ter rechterzijde van de ingang, aardser en praktischer van inhoud, bood de bezoekers 

economischee informatie en films over de tentoongestelde landen en koloniën, waaronder - hier 

well  - ook die van Engeland. Zij die zich wilden verstrooien moesten zich even buiten het 

officiëlee terrein begeven, naar het amusementspark ten zuidwesten, of de grote dierentuin ten 

zuidoostenn van het terrein. Daarmee werd de combinatie van lering en vermaak op deze 

wereldtentoonstellingg slechts in schijn gescheiden. Er bleef genoeg te zien en te doen voor pure 

ontspanningg binnen het terrein. 
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Naastt de paviljoens van de Frans-Afrikaanse koloniën prijkte nog het Belgische Congopaleis, 

volgenss De Hollandscbe Rtvue eerder een reeks van losstaande gebouwen, "opgetrokken in den 

meerr typischen Congostijl, herinnerende aan een overigens welvarend negerdorp."20 De overige 

buitenlandsee deelnemers, Italië, Nederland, Denemarken en Portugal, waren, in deze volgorde, 

rondomm de noord-oostelijke kant van het meer gegroepeerd Amerika compenseerde de 

opvallendee Britse afwezigheid door zijn isolationistisch standpunt te doorbreken met een replica 

vann Mount Vernon. Achter deze facade van de koloniale wereld van 18de eeuws Amerika, 

gingen,, ondanks eerdere protesten van inheemse volksvertegenwoordigers in Puerto Rico en de 

Philipijnen,, exposities schuil over de Amerikaanse heerschappij in deze gebieden, in Hawaii, 

Alaskaa en de Virgïnia-eilanden, over koloniale hygiëne en over Indianen, die ook Uve aanwezig 

warenn met een muziekband.21 

ColoniakColoniak moderne 

Hett amalgaam van exotische en westerse bouw- en kunststijlen, zichtbaar op de IKTP als geheel l 

enn in de verschillende paviljoens afzonderlijk, wekte de indruk van een geheel nieuwe vorm die in 

recentee literatuur over deze tentoonstelling is aangeduid als coloniak moderne. De historici R. Rydell 

enn H. Lebovics vatten dit begrip niet alleen architectonisch op. Rydell duidt hiermee niet zozeer 

opp vorm alleen, maar ook op een "practice", die de IKTP van eerdere (koloniale) 

wereldtentoonstellingenn zou onderscheiden. Coloniak modere is dan zowel een stijl als een 

gedachtegoed.. Het samenvoegsel van modernistische architectuur en exposities die de 

weidoeningenn van koloniaal beleid benadrukten, zou volgens Rydell ontwikkeld zijn uit de 

behoeftee van de Europese politiek, "to decant the old wine of imperialism into new bottles 

bearingg the modernistic designs of the interwar years". Aldus zouden de westerse mogendheden 

opp de IKTP een verwoede poging doen om een modernistisch droombeeld vast te smeden aan 

handhavinghandhaving en vergroting van het koloniale rijk.22 

Ookk Lebovics licht het 'koloniale moderne' uit als meest betekenisvol kenmerk van de IKTP. 

Dee toepassing van gemengde stijlen in de tentoonstellingsarchitectuur duidt hij aan als "wrapping 

[...]]  to incorporate and at the same time to give a new meaning": op de IKTP zouden de inheem-

see culturen gewikkeld worden in de hogere cultuur van Europees Frankrijk.23 De IKTP gaf aldus 

eenn esthetische en politieke leidraad voor de vorming van een "imperial culture", en daarmee een 

legitimeringg van de Franse koloniale onderneming. Modern zijn in Frankrijk betekende nu dat je 

eenn koloniale visie moest najagen in kunst en literatuur. Ter illustratie haalt Lebovics de Franse 

schrijverr A. Maurois aan, die de muurschilderingen in het paviljoen van Nieuw Caledonië modern 

noemdee dankzij hun primitiviteit. Voor Maurois verbonden zij het vindingrijke van de Europese 

cultuurr aan het primitieve van de Afrikanen en Aziaten. Elders spreekt Lebovics van de twee 

gezichtenn van de tentoonstelling: in veel representaties van de koloniën werd vooral de 

droomwereld,, het exotische benadrukt. Daarnaast werd het Franse/westerse vertegenwoordigd 
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doorr "het nut". Het effect van deze tweeslachtigheid was dat bezoekers leerden wat economische 

moderniseringg weldeed in Tropisch Frankrijk, terwijl zij er tegelijkertijd aan herinnerd werden 

watt het gedaan had voor hun eigen voorouders en hoe bevoorrecht zij waren als burgers van een 

modernee Europese staat. 

Doorr een al te generaliserende nadruk op het uiterlijke eindresultaat krijgen deze interpretaties 

ietss van de schone schijn die op de tentoonstelling getoond werd. Ze vertellen weinig over de 

achterliggendee motieven, noch over de mogelijkheden waarover deelnemende landen beschikten 

enn de keuzen die zij maakten, of moesten maken, om zich als moderne koloniale mogendheid in 

Frankrijkk te profileren. Een dergelijke interpretatie gaat bovendien voorbij aan het feit dat 

kolonialee vertoningen het product waren van een monsterverbond: verschillende Nederlandse, 

Nederlands-Indischee en Indonesische belangen, persoonlijk en institutioneel, van politiek 

culturele,, artistieke en economische aard hadden in concurrentie samengewerkt in de 

totstandkomingg van de Nederlandse koloniale afdeling. Achter het eindresultaat schuilen dus 

meerderee verhalen. Het blijf t daarnaast de vraag of het hoofdverhaal hier wel ging over 

handhavingg van het imperium, anders gezegd, of deze tentoonstelling gezien moet worden als 

eenn conservatieve reactie op de ontwikkelingen in Nederlands-Indië. 

2.. Schone schijn 

VooruitgangsstrevenVooruitgangsstreven versus behoudzucht 

Juistt ten tijde van de organisatie van de deelname aan de IKT P stond de relatie tussen Nederland 

enn Nederlands-Indië, en tussen het Nederlandse koloniale bestuur en Indonesische 

(nationalistische)) emancipatiebewegingen onder hoge spanning. Sinds gouverneur-generaal Van 

Limburgg Stirum in de zogenaamde novemberbeloften (1918) aan de Volksraad gelijkwaardiger 

verhoudingenn had beloofd in de bestuurlijke bevoegdheden van Europeanen en Indonesiërs, was 

hett koloniale beleid ten aanzien van deze kwestie veranderd van ethisch progressiefin behoorlijk 

conservatief.. In de jaren na 1910 was het dankzij de gecombineerde invloed van ethisch denken 

enn gunstige economische resultaten nog grotendeels gericht geweest op ontwikkeling van het 

landd en de bevolking van Nederlands-Indië en associatie aan Nederland. Volgens de in dit beleid 

beslotenn voogdijgedachte zou onderwijs op westerse leest toekomstige ontvoogding mogelijk 

maken.. De instelling van de Volksraad - na veel vooruitschuiven in 1918 bewerkstelligd - paste in 

dezee gedachte. In dit semi-parlementaire adviesorgaan hadden Nederlanders én Indonesiërs 

zitting,, de laatste groep sinds 1931 zelfs in meerderheid. In het conservatiever wordende getij 

kreegg de Volksraad meer en meer het karakter van een schijnparlement.24 

Hett relatief progressieve beleid van verheffing en toenadering werd getemperd door de 

ongunstigee economische situatie begin jaren twintig, en door de Indonesische pergerakan, die in 

dezee jaren scherpere vormen kreeg. Het begrip pergerakan, het best te vertalen door 
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vooruitgangsbeweging,, duidt hier op de Indonesische volksbeweging die vanaf het begin van de 

twintigstee eeuw zichtbaar werd en die onder invloed van een veranderend wereldbeeld 2ocht naar 

nieuwee uitdrukkingsvormen en middelen om de eigen Indonesische wereld te verbeteren.25 Deze 

pergerakanpergerakan uitte zich in de partijen, verenigingen, studieclubs, kranten, stakingen, bijeenkomsten, 

vakbonden,, romans, liederen, theaters en opstanden van deze periode. In dit samenstel van zaken 

enn gebeurtenissen namen de deelnemers verschillende houdingen aan ten aanzien van het 

koloniaall  bestuur. Hun opstelling veranderde bovendien naarmate het koloniaal beleid 

conservatieverr werd Zo streefde de Javaans-aristocratische vereniging Boedi Oetomo (1908) -

formeell  de eerste nationalistische vereniging van Indonesië - aanvankelijk naar samenwerking. De 

oprichterss waren allen/v^ayz-leerlingen van de doktersschool te Batavia (de STOVIA). Hun doel 

wass culturele verheffing en onderrichting van het Javaanse volk. Vooraanstaande ethici 

bejegendenn dit initiatief welwillend als een product van ethisch ontwikkelingsbeleid.26 De Sarekat 

Islam,Islam, die in 1913 werd opgericht ter bevordering van de algemene vooruitgang van de inheemse 

bevolkingg en spoedig uitgroeide tot de eerste massabeweging in Nederlands-Indië, veroorzaakte 

achterdochtt In de verenigings- en partijvorming van de latere jaren 1910 en 1920 was een 

radicalerr onafhankelijkheidsstreven te zien, uitmondend in non-coöperatisme. Zo waren er de 

PerhimpoenanPerhimpoenan Indonesia (1922), een Indonesische studentenvereniging in Nederland, die haar 

doelstellingg onomwonden verwoordde in haar orgaan Indonesia Merdeka, de communistische Parted 

KommunisKommunis Indonesia (1920), een overwegend Indonesisch uitvloeisel van Henk Sneevliets Indische 

Sociaal-DemocratischeSociaal-Democratische Vereniging uit 1914, de Perserikatan Nasional Indonesia van Soekamo (1927) en 

dee wijdvertakte jongerenorganisatie Pemoeda Indonesia (1927).27 

Eindd 1926 en begin 1927 braken communistische opstanden uit op Java en Sumatra. Als gevolg 

hiervann verhardde het regeringsbeleid ten aanzien van de pergerakan aanzienlijk, in eerste instantie 

doorr verscherpte politiecontrole en ingrijpende maatregelen, zoals de massale verbanningen en 

dee vele interneringen van (vermeende) communistische opstandelingen. In Nederland 

verspreiddee de regering een circulaire die lidmaatschap van Perhimpoenan Indonesiaverbood. Deze 

werdd verdacht van banden met de Comintern en betrokkenheid bij de opstanden. In juni 1927 

vondenn huiszoekingen plaats bij Indonesische studenten in Den Haag en Leiden. Eind september 

volgdenn de arrestaties van Mohammed Hatta, Ali Sostroamidjojo, Abdul Madjid en Natsir 

Pamuntjak,, op aanklacht dat zij in Indonesia Merdeka tot gewelddadig protest hadden opgeroepen. 

Dezee veroordelingen veroorzaakten veel ophef, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. Met 

dee vrijspraak van de studenten in maart 1928 verloor het openbaar ministerie in dubbele zin: het 

hadd van de Indonesische studenten martelaren gemaakt en ze een forum verschaft voor anti-

kolonialee propaganda.28 

Eindd jaren twintig waren de tekenen ernaar dat de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-

Indiëë dus niet meer zo vanzelfsprekend was als zij ooit had geleken. Zij bevorderden een 

conservatieff  politiek klimaat ten aanzien van de kolonie. Tegenover de ethische 
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ontvoogdingsgedachtee rezen stemmen voor het versterken van de band tussen Nederland en 

Nederlands-Indiëë onder Nederlandse leiding — onder meer tot uitdrukking komend in de 

zogenaamdee Rijkseenheidgedachte. Deze was te horen in koloniale bedrijfskringen, die sinds 

19211 in Nederland een vertegenwoordigend orgaan hadden in De Ondernemersraad, met een 

pendantt in Nederlands-Indië: De Ondernemersbond29 Vanuit deze kringen werd in 1925, in 

reactiee op het al te progressief bevonden ethisch gedachtegoed van de Leidse indologenfaculteit, 

dee Utrechtse indologenfaculteit opgericht en gefinancierd. Deze zou in haar leerprogramma voor 

toekomstigee bestuursambtenaren meer aandacht besteden aan het economisch belang van Indië 

voorr Nederland. In 1927 verscheen het eerste nummer van het Politiek Economisch Weekblad, in 

19300 omgedoopt tot De BJjkseenheid, bedoeld als spreekbuis van de Utrechtse indologenfaculteit. 

Inn Nederlands-Indië vertegenwoordigde de 'Vaderlandse club' (1927) het conservatieve koloniale 

gedachtegoed.. 30 De Rijkseenheidgedachte was evenwel een overwegend Nederlandse zaak, te 

vindenn bij verenigingen en instellingen die aanvankelijk vanuit een ethische 

ontwikkelingsgedachtee waren opgezet. Zo zou de vereniging Oost en West (opgericht in 1899) in 

19300 het "Oost en West en Nederland, krachtig door het rijksverband" als haar officiële 

lijfspreukk aannemen. Het Koloniaal Instituut, mede vanuit bedrijfskringen gesticht in 1910, komt 

alss organisator van de Nederlandse koloniale afdeling op de IKTP hieronder uitvoerig aan de 

orde.31 1 

Nederland,Nederland, Nederlands-Indië en de IKTP 

Zowell  in Nederland als in Nederlands-Indië was de belangstelling van particulieren en regering 

voorr een Nederlandse deelname aan de IKTP eigenlijk opvallend, gezien de ongunstige 

economischee en politieke omstandigheden in Nederlands-Indië. In de jaren twintig en dertig 

steldee het ministerie van Koloniën zich steevast terughoudend op ten aanzien van buitenlandse 

propaganda:: initiatieven tot koloniale voorlichting kwamen vooral van particuliere zijde, die de 

regeringg vervolgens schoorvoetend steunde. Totdat in 1934 de Rijkspersdienst werd ingesteld, 

zouu bij de Nederlandse overheid het idee overheersen dat officiële overheidsvoorlichting bij 

voorbaatt verdacht was.32 Maar op de IKTP had Nederland een officieel door het ministerie van 

Koloniënn gesteunde vertegenwoordiging. Minister van Koloniën Koningsberger, die zijn 

ministerschapp beëindigde in augustus 1929, ging zelfs een actieve rol spelen als lid van het 

Nederlandsee organiserend comité. Zo terughoudend was het ministerie van Koloniën ten aanzien 

vann koloniale voorlichting uiteindelijk dus niet. Het lijk t er op dat zij, conform de analyse van 

historicuss Bob de Graaff en zoals bij voorgaande deelnamen, door particulieren over de streep 

werdd getrokken, maar zonder tegenzin. 

All  in 1920 was de Nederlandse regering op de hoogte van de Parijse plannen. Destijds wilde zij 

echterr geen deelname overwegen zolang de koloniale tentoonstelling een geallieerd karakter 

had.333 Dat motief viel weg door de naamsverandering van de tentoonstelling. De officiële 
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uitnodigingg tot deelname aan de IKTP (toen gepland voor 1929) ontving de Nederlandse 

regeringg in april 1927. Ogenschijnlijk scherp getimed ̂20 kort na de communistische opstanden -

maarr het plan voor de IKTP was dus al ouder. Het ministerie van Arbeid, Nijverheid en Handel 

adviseerdee in beginsel "een 200 goed mogelijke vertegenwoordiging van Nederland en Indië." De 

verantwoordelijkheidd over het definitieve besluit tot deelname was aan het ministerie van 

Koloniën. . 

Eenn maand eerder had minister Koningsberger via het ministerie van Buitenlandse Zaken al om 

inlichtingenn gevraagd over de IKTP. Kort daarop meldden zich bij hem onafhankelijk van elkaar 

tweee personen met grote belangstelling voor (een rol in) de Nederlandse deelname. Aan L. Le 

Cosquinoo de Bussy, de directeur van de afdeling handelsmuseum van het Koloniaal Instituut, en 

hoogleraarr Tropische Staathuishoudkunde aan de Utrechtse indologenfaculteit, beloofde 

Koningsbergerr op 19 maart dat het Koloniaal Instituut een leidinggevende rol zou krijgen in de 

organisatie,, als de deelname door 20U gaan. De kunstenaar en architect P.A.J. Moojen, die 2ich 

opp 23 maart bij Koningsberger vervoegde, kondigde aan vóór terugkeer naar zijn woon- en 

werkplaatss in Nederlands-Indië een bezoek aan Parijs te brengen om inlichtingen te verzamelen 

overr doel en aard van de IKTP. Hij kreeg van Koningsberger een introductiebrief mee.34 

Toenn in september bekend werd dat Engeland wegviel was de "in beginsel" besloten deelname 

all  zo ver op gang gebracht dat opschorting moeilijk werd.35 Koningsberger had al memorieposten 

opp laten nemen op de Indische begroting, de voorzitter benoemd van de algemene commissie -

dee voormalige gouverneur-generaal en minister van Koloniën D. Fock - en een commissaris-

generaall  en secretaris-generaal van het voorlopige uitvoerend comité: respectievelijk A.G.N. 

Swartt en E. de Kruyff. Deze personen gaven het startcomité een koloniaal conservatieve kleur. 

Swartt was voorzitter van de Internationale Vereniging voor de Rubbercultuur en lid van het 

curatoriumm van de conservatieve Utrechtse indologenfaculteit; De Kruyff was voormalig hoofd 

vann de afdeling handel van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in 

Nederlands-Indië,, en inmiddels verbonden aan het Koloniaal Instituut. 

Inn Nederlands-Indië was gouverneur-generaal A.C.D. De Graeff niet minder doortastend 

geweestt hij had in augustus de voorzitters aangewezen van een erecomité en een werkcomité, 

respectievelijkk LJ.A. Trip (de president-directeur van de Javasche bank) en N. van Zalinge 

(president-directeurr van de KPM). Dit was in de ogen van de eerder benoemde Nederlandse 

commissieledenn overhaast.36 Na overleg met Swart en De Kruyff seinde Koningsberger op 9 

septemberr aan De Graeff om verdere benoemingen op te schorten totdat de Indische begroting 

wass goedgekeurd door de Tweede Kamer. De Graeff antwoordde dat hij met Trip al in 

besprekingg was over de samenstelling van de commissies. Tenzij er dringende redenen voor 

warenn vond hij het be2waarlijk om de benoemingen op te schorten. De deelname was hiermee 

eenn feit.37 
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HetHet monsterverbond 

Dee Nederlandse koloniale afdeling in Parijs was - opnieuw - het resultaat van een samenwerking 

inn concurrentie van verschillende partijen, personen en belangen in Nederland en in Nederlands-

Indië.. Deze keer leken de verschillen binnen de organisatie scherper en problematischer dan bij 

dee voorgaande koloniale deelnamen aan de wereldtentoonstellingen. Vooral de Nederlands-Indische 

inbrengg lijk t sterker en nadrukkelijker, een illustratie van de gedachte dat internationale koloniale 

tentoonstellingenn ook een middel konden zijn voor de opwekking van een Nederlands-Indisch of 

Indonesischh nationaal bewustzijn. De vraag in hoeverre dat in 1931 het geval was vormt een 

leidraadd voor het resterende deel van deze paragraaf, waarin de verschillende partijen en hun 

belangenn en motieven in kaart worden gebracht.38 

Dee Nederlandse deelname aan de IKT P was verzekerd van de steun van het ministerie van 

Koloniën.. Het hoofd van de vierde afdeling LJ. Van der Waals was als secretaris van de 

Nederlandsee uitvoerende commissie een goede bemiddelaar, die verschillende belangen aan 

elkaarr wist te weven.39 Inhoudelijke voorstellen kwamen vooral van particuliere zijde. In 

Nederlandd wilde het Koloniaal Instituut, als tentoonstellingsdeskundige, zich vanzelfsprekend 

bemoeienn met de organisatie van dit prestigieuze Parijse project. De belangen van deze instelling 

warenn verweven met die van Indische bedrijfskringen, die door middel van belangrijke 

startdonatiess bijgedragen hadden aan haar oprichting. Sinds de vestiging in 1926 in het nieuwe 

gebouww aan de Mauritskade in Amsterdam zette het Koloniaal Instituut zich actiefin voor de 

verbreidingg van de kennis van de overzeese gebiedsdelen in Nederland, door middel van 

wetenschappelijkk onderzoek, tijdelijke en vaste tentoonstellingen in het gebouw, verspreiding van 

schoolverzamelingen,, aanleg van een geluids- en lichtbeelden-bibliotheek, en het organiseren van 

lezingen.40 0 

Inn dit web van institutionele, economische en politiek-culturele belangen bouwde de ambitieuze 

Moojenn aan een netwerk voor een nadrukkelijk Indische vertegenwoordiging op de tentoonstelling, 

voorall  van de Indische kunst en cultuur. Door Moojens persoonlijke lobby, verzoekschriften van 

dee bond van Nederlands-Indische kunstkringen en van het Java-instituut kreeg deze beweging 

bijvall  van enkele inheemse aristocraten in de Volksraad. Onder hen verhieven met name prins 

K.G.P.H.. Hadiwidjojo en R.A.A Djajadiningrat, beiden ook lid van het Java-instituut, hun 

stemmenn voor een hoofdrol van de Indische kunst en cultuur. Het Volksraadlid P.A. Mandagie 

zouu later bovendien benadrukken dat Indië zichzelf ook zou moeten vertegenwoordigen op het 

gebiedd van bestuur.41 

HetHet Koloniaal Instituut: de grote en de andere culturen 

Opp 13 september 1927 benoemde minister Koningsberger officieel de voorlopige commissie van 

voorbereiding,, onder leiding van oud gouverneur-generaal Fock. De leden waren afkomstig uit 

dee overwegend conservatieve wereld van koloniale deskundigen (oud-) Indische ambtenaren en 
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hett Indische bedrijfsleven. Onder hen waren ook enkele medewerkers van het Koloniaal 

Instituut.. Hieronder bevonden zich uitgesproken aanhangers van De Rijkseenheidgedachte.42 

Tweee dagen na haar officiële benoeming kwam de commissie bijeen om een taakverdeling vast 

tee stellen, op basis van een voorlopige, groepsgewijze indeling van de tentoonstelling. In grote 

lijnenn deed deze erg denken aan de hoofdordening van de Amsterdamse koloniale tentoonstelling 

doordarzijj  de overheidsbemoeienissen het volgen op land en bevolking.43 Het evolutionaire idee 

daarachterr leefde vanzelfsprekend voort. Op voorstel van prof. J.C. van Eerde, directeur van de 

afdelingg Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, werd verder besloten tot de inrichting van één 

gebouw,, in Europese stijl en met Indonesische motieven. Voor het ontwerp hiervan zou een 

prijsvraagg worden uitgeschreven.44 Nieuw waren de vier Vormbeginselen' waardoor de 

Nederlandsee koloniale tentoonstelling volgens de commissie een modern en aanlokkend karakter 

moestt krijgen. Hiertoe diende ten eerste een strenge selectie van voorwerpen: "alleen het 

typeerende""  mocht getoond worden. Hiermee nam de commissie expliciet afstand van "het oude 

tentoonstellingsstelsell  [...] alles ten toon te stellen wat wordt aangeboden." In dit kader zou zij ten 

tweedee streven naar "forsche voorwerpen, groepen, enz., zoodat de toeschouwer wordt geboeid 

enn zich niet aanstonds met détails vermoeit." Bezoekers moesten ten derde al bij het 

binnenkomenn in het gebouw "onder den indruk worden gebracht van de belangrijkheid en den 

omvangg van de Nederlandsche overzeesche gebieden". Dit zou geschieden door grote kaarten en 

maquettes.. Ten vierde zouden "doorzichten door de geheele lengte van het gebouw" en "kleurige 

off  forsche objecten achter in de zaal" de bezoeker verder moeten lokken.45 

All  op deze eerste bijeenkomst van de voorlopige commissie kwamen de interne tegenstellingen 

binnenn de tentoonstellingsorganisatie aan het licht Allereerst vroeg Fock zich af wie de opdracht 

hadd gegeven om in Indië reeds besprekingen te voeren. Ten tweede kwam Le Cosquino de Bussy, 

aann wie een leidinggevende rol was toegezegd voor het Koloniaal Instituut, niet eens op de 

ledenlijstt voor. In de (voorlopige) taakomschrijving bleken de verantwoordelijkheden anders 

verdeeld.. Tot verontwaardiging van vertegenwoordigers van het Koloniaal Instituut zouden zij 

niett de exclusieve leiding krijgen over deze onderneming.46 

Alss tentoontellingsdeskundigen, gespecialiseerd in koloniale handel, culturen en etnografie, 

gingenn de medewerkers van het Koloniaal Instituut er evenwel vanuit dat hun bijdrage aan de 

IKTPP aanzienlijk zou zijn. Kort na de zojuist genoemde vergadering ontspon zich in het 

Koloniaall  Instituut, tijdens een "officieuze bijeenkomst", een discussie over de vraag wat op het 

gebiedd van 'groote cultures' gedaan zou worden op de IKTP.47 Inmiddels was bekend dat leden 

vann de Volksraad in Nederlands-Indië gepleit hadden voor een Indische leiding in deze 

tentoonstellingsorganisatie.. Dat hiervan geen sprake kon zijn was voor de aanwezigen een 

uitgemaaktee zaak: omdat de directies van de grote cultuurondernemingen zich in Europa 

bevondenn zou het benodigde geld immers ook vanuit Europa gevoteerd moeten worden. De 

regeringg zou het Indisch comité te verstaan moeten geven dat het zich diende te houden aan de 
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grotee lijnen die in Nederland zou worden uitgestippeld W.L. Utermark, medewerker van de 

afdelingg handelsmuseum, voegde daaraan toe dat het inrichten van musea en tentoonstellingen, 

alss vak, in Indië niet serieus beoefend werd En het tentoonstelling-bezoekend publiek was na de 

wereldtentoonstellingg te Parijs in 1925 en de Gesolei te Düsseldorf verwend geraakt. Musea als 

hett Deutsches Museum te München en het Conservatoire des Arts et Metiers te Parijs richtten 

zichh steeds meer op "die verfijnde smaak".48 

Beginn oktober kwamen de medewerkers van het Koloniaal Instituut bijeen - nu officieel - om 

zichh te buigen over een plan voor groep I: Grondgebied en Bevolking. Zij zochten hierbij naar 

eenn vooruitstrevende invulling en vormgeving van de tentoonstelling. Zo suggereerde de 

verantwoordelijkee afdeling Volkenkunde om voor de Inheemsche bevolking' alleen enkele zeer 

typerendee beelden te geven "en niet te vervallen in een min of meer volledig museum." Of dit 

strevenn tot inhoudelijk vernieuwingen leidde (ten opzichte van voorgaande etnografische 

afdelingen)) is echter de vraag. Inheemse zeden en gebruiken' wilde zij bijvoorbeeld gestalte 

gevenn in een drietal grote diorama's van achtereenvolgens een slachtfeest in Midden-Celebes, een 

dansfeestt op Nias, en een verbrandingsfeest op Bali. Javaanse dansen, afgietsels van inheemse 

monumenten,, en een "keurinzending" van etnografica uit de vorstenlanden moesten deze 

afdelingg completeren. Ogenschijnlijk neigden de commissieleden er dus naar om niet (zoals in 

1910)) het actieve kunnen van de inheemse bevolking centraal te stellen, maar vooral het 

exotischee 'andere' en dus het statische. Dat lijk t een stap terug ten opzichte van de voorgaande 

wereldtentoonstelling.49Opp basis van het uitgewerkte voorstel legden de medewerkers van het 

Koloniaall  Instituut ten slotte de "innige samenwerking met Indië" vast als "noodig en 

gewenscht",, opdat "Indië alles zendt, wat voor een expositie, als hooger ontwikkeld noodig is: 

menschen,, afgietsels, ethnographica, planten, enz. en wat verder noodig zal blijken."50 Wat het 

Koloniaall  Instituut betrof lagen de hoofdverantwoordelijkheid, planning en vormgeving van de 

Nederlandsee koloniale afdeling evenwel in Nederland. Om precies te zijn aan de Mauritskade in 

Amsterdam. . 

Dee laatste gedachte was niet zo vreemd. Voor de medewerkers van het Koloniaal Instituut was 

tentoonstellenn een serieus vak geworden en zij wisten wat op dit gebied de standaard was in 

Europa.. Ondanks de overeenkomsten in de hoofdordening, toonden hun ideeën dat de techniek 

vann en opvattingen over tentoonstellen waren veranderd sinds 1883. Men was zich bewuster van 

dee noodzaak om de bezoeker te prikkelen én bij de les te houden. Kwantiteit (hoe meer 

voorwerpen,, des te groter de indruk) werd verlaten voor kwaliteit: alleen het typerende, 

opvallendee en oogstrelende kon de bezoeker langer vasthouden en overtuigen. Het ging hier 

evenwell  om een verandering van vorm, niet van inhoud. De tot dusver gepresenteerde plannen 

blevenn qua boodschap gelijk: ten behoeve van de export werden "de groote cultures" in het 

zonnetjee gezet. De etnografische afdeling spiegelde een nog steeds evolutionair ogend 

hoofdverhaall  voor, waarin het "oogstrelende" en de exotische eigenaardigheden en dus vooral 
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hett andere van de inheemse bevolking de kern vormden. Ook in de mate waarin Indië zelf een 

roll  mocht spelen, was weinig veranderd. 

Indië/Indonesië:Indië/Indonesië: gen bestuur wel cultuur 

Eindd juli 1927 hield prins Hadiwidjojo in de Volksraad een pleidooi om de Nederlands-Indische 

deelnamee aan de IKTP vooral een Indische te laten zijn.51 Hij stelde voor om ter plaatse een 

comitéé te vormen dat de organisatie van de werkzaamheden in Indië, en de uitvoering en 

representatiee te Parijs zou moeten leiden. De taak van het Nederlandse comité behoorde 

aanvullendd te zijn. Omdat binnen de bestaande verhouding tussen Nederland en Indië nog "te 

dikwijls""  begeerde plaatsen voor Indië waren uitgesloten vroeg Hadiwidjojo nu de ruimte die zijn 

landgenotenn en "de mede-opbouwers aan onze staat, onze helpers en vrienden" toekwam."Wij 

wenschenn behartiging van Indische belangen, representatie van Indische beschaving, Indische 

kuituur,, door onze eigen vertegenwoordigers, ook in de Internationale samenleving (...) wij 

vragenn dringend de plaats van waar wij kunnen spreken over ons verleden en ons heden, van 

waarr wij kunnen getuigen van de idealen, die ons vervullen voor de toekomst."52 Het aloude 

tentoonstellingsthemaa van *broederschap' oppakkend, voerde hij aan dat het bovendien het 

vertrouwenn tussen verschillende volkeren zou bevorderen, als Indië zichzelf zou 

vertegenwoordigen.. Hierdoor kon immers getoond worden dat Indië en zijn bevolking niet in de 

achterlijkee staat verkeerde die in Europa bekendheid genoot. Een vertegenwoordiging alleen 

doorr Nederlanders uit het moederland zou de gangbare geringschattende mening alleen maar 

versterken.. "(...) een duidelijker bewijs, dat wij niet capabel worden geacht om onze eigen 

belangenn naar behooren te behartigen en te vertegenwoordigen kan moeilijk worden gegeven."53 

Dee directeur van het departement van Landbouw, Onderwijs en Nijverheid, A.A.L. Rutgers, 

wass het met Hadiwidjojo eens dat de regering vanuit Indië een vertegenwoordiging naar Parijs 

zouu moeten zenden. Hij bestreed echter het argument dat Nederlanders de Indische kunst en 

cultuurr niet zouden verstaan, waarbij hij als voorbeeldig kenner Moojen noemde. Hij wees er 

bovendienn op dat de tentoonstelling niet alleen de kunst en cultuur van het land zou omvatten, 

maarr ook een beeld moest geven van het politieke en economische ontwikkelingspeil, en van de 

economischee betekenis van Nederlands-Indië op internationaal gebied. Deze zou onder andere 

getoondd worden aan de hand van de exportproducten van de inheemse en Europese landbouw. 

Opp dit punt waren Hadiwidjojo's argumenten van Indische deskundigheid volgens Rutgers veel 

minderr gerechtvaardigd Het Nederlands-Indische gouvernement, dat dit algemene beeld in de 

eerstee plaats zou moeten ontwerpen had voldoende vertegenwoordiging in het ministerie van 

Koloniën.. Het Europese bedrijfsleven in Indië had eveneens zijn representanten in Nederland. 

Hett zenden van een speciale delegatie uit Indië naar Parijs leek Rutgers wat deze zaken betrof een 

zinlooss kostbare onderneming. Aan Hadiwidjojo's wens dat Indië ook letterlijk (persoonlijk) te 

Parijss gerepresenteerd zou worden kon de regering daarom niet binden, aldus Rutgers. "Maar dat 
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inn het algemeen bij de representatie ook Indië door de landskinderen moet worden 

vertegenwoordigd,, hiervoor bestaat naar ik geloof, van de zijde der regering geen bezwaar."54 

Moojen:Moojen: een artistiek pleidooi voor Indonesische kunst en cultuur 

Onafhankelijkk van de plannenmakers in Nederland trachtte de architect P.A.J. Moojen - wiens 

naamm ontbrak op de lijst van de Nederlandse voorbereidende commissie - in Nederland én in 

Nederlands-Indiëë geesten te winnen voor een leidende rol voor Indië in de organisatie en 

opbouww van de tentoonstelling. Moojens loopbaan werpt licht op het Nederlands-Indische 

kunsdevenn dat aan het begin van de twintigste eeuw in beweging kwam, als gevolg van de komst 

vann een groter aantal Nederlanders in de koloniën, waaronder ambitieuze kunstenaars en 

architecten.. Sinds 1903 werkte Moojen als zelfstandig architect in Nederlands-Indië. In 1927 had 

hijj  een spraakmakende artistieke en bestuurlijke carrière op zijn naam staan.55 Gestart als 

medefirmantt en artistiek lid bij het technisch bureau Biezeveld & Moojen in Bandoeng, had hij in 

19044 de Bandoengse kunstkring opgericht. Spoedig werd hij voorzitter van de even oude 

Bataviaaschee kunstkring. Deze instelling werd serieuzer vanaf het moment dat zij een eigen 

modernn gebouw kon betrekken in de nieuwe Europese buurt Gondangdia. Moojen was 

verantwoordelijkk voor het ontwerp (1913). In 1916 werd de overkoepelende bond van 

Nederlands-Indischee kunstkringen opgericht: Moojen werd voorzitter (tot 1922). Zijn 

bestuursdrangg kon Moojen dankzij de decentralisatie van 1903 verder bevredigen als lid van de 

Bataviaschee gemeenteraad van 1904 tot 1918. In 1918 werd hij door gouverneur-generaal J.P. van 

Limburgg Stirum als regeringsvertegenwoordiger belast met het onderzoek naar 

herstelmogelijkhedenn van de door de aardbeving van 1917 verwoeste tempels en huizen op Baü. 

Moojenn combineerde een diepe hoogachting voor de inheemse kunst en cultuur met een tamelijk 

lastigee hooghartigheid, die hem in zijn loopbaan als architect, verenigingsbestuurder en 

regeringsvertegenwoordigerr meermalen in conflict bracht met collega's en autoriteiten.56 

Opp het gebied van tentoonstellingen kon Moojen op enige ervaring bogen. In het gebouw van 

dee Bataviasche kunstkring had hij zelf, kort na een eerste reis naar Bali in 1914, een 

tentoonstellingg van Balinese kunstvoorwerpen ingericht. In 1924 exposeerde hij schilderijen die 

hijj  had gemaakt op Java, Bah en Sumatra in kunstzaal Kleykamp in Den Haag.57 Voor de 

internationalee koloniale tentoonstelling te Semarang in 1914 had Moojen het regeringspaviljoen 

enn het gebouw voor de Soekaboemische landbouwvereniging ontworpen. Zijn ideeën over 

nieuwee koloniale architectuur en zijn daarin verweven koloniaal politieke visie komen in de derde 

paragraaff  van dit hoofdstuk aan de orde. 

Moojenn hoopte op de IKTP een eigentijdse Nederlands-Indische vertegenwoordiging te 

verwezenlijken,, georganiseerd en vormgegeven door deskundige en belanghebbende groepen uit 

Nederlands-Indië.. Daartoe voegde hij zich begin oktober 1927 met een aantal Nederlands-

Indischee kunstenaars ten huize van de architect C.P. Wolff Schoemaker in Bandoeng. Aanwezig 
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warenwaren de kunstschilders GJ. Ensink, E. Dezentjé, H.A.L. Wichers en H. van Velthuyzen, 

generatiegenotenn die allen sinds ongeveer twee decennia in Nederlands-Indië werkten en lid 

warenwaren van de Bataviasche kunstkring.58 Het onderwerp van gesprek was het ontwerp van het 

Nederlands-Indischh paviljoen op de IKTP. Moojen was gealarmeerd door het bericht dat de 

Nederlandsee commissie van plan was om hiervoor in Nederland een prijsvraag uit te schrijven. 

Hijj  wilde een protest organiseren. Naar zijn mening moest het ontwerp aan een "Indisch 

architect""  worden opgedragen, sterker nog, de aankleding van de hele tentoonstelling was 

eigenlijkk een Indische zaak Het idee dat Nederland de leiding zou krijgen was in zijn ogen 

absurd,, "omdat Indië het geld geeft en in Indië voldoende beeldende kunstenaars aanwezig zijn 

omm voor deze tentoonstelling zorg te dragen. Het zou te gek zijn, dat waar Indië betaalt, in 

Hollandd de leidende commissie zou worden benoemd, die met de eer en het geld zou strijken, 

terwijll  Indië slechts de rol van toekijken zou worden toebedeeld." Moojen beschreef verder hoe 

hijj  tijdens zijn werkbezoek in Nederland zijn ideeën bevochten had bij de minister van Koloniën 

enn een aantal kamerleden. Hij had zich beklaagd over het Koloniaal Instituut dat de leiding en 

regelingg van de tentoonstelling in handen wilde hebben, en dat Le Cosquino de Bussy al naar 

Indiëë zou hebben afgevaardigd.59 Koningsberger zou hem hebben aangeraden om in Nederlands-

Indiëë de Indische regering en de Volksraad te benaderen. Tijdens zijn daaropvolgende bezoek 

aann Parijs had Angoulvant Moojen uitgebreide inlichtingen verstrekt en een situatie-tekening van 

hett voor de tentoonstelling bestemde terrein te Vincennes.60 

Inn Nederlands-Indië had gouverneur-generaal De Graeff Moojen doorgestuurd naar Rutgers. 

Hierr vond Moojen echter dovemansoren. Hij had nog aangevoerd dat het Koloniaal Instituut 

nogg niets gepresteerd had op kunstgebied. Aangezien ook een hoofdgebouw op het 

tentoonstellingsterreinn moest worden opgericht, met daarbij, aldus Moojen, "een demonstratie 

vann Hindoesche, Indische en Balische kunstwerken en speciale tentoonstellingen van schilderijen 

enz.",, was het Koloniaal Instituut niet de meest geschikte organisator. Rutgers bleef echter van 

meningg dat het Koloniaal Instituut het beste de leiding kon dragen.61 Ten slotte had Moojen 

prinss Hadiwidjojo ingespannen om in de Volksraad een vraag te stellen over het standpunt van 

dee regering ten aanzien van de IKTP.62 In huize Wolff Schoemaker vond Moojen een gewillig 

gehoor.. Besloten werd om een telegram te zenden naar Koningsberger en de kamerleden A.M. 

Joekess (VDB) en Ch.G. Cramer (SDAP). Daarnaast zou audiëntie worden aangevraagd bij de 

gouverneur-generaal. . 

HetHet argument van authenticiteit 

Inn november stelden F.H. de Hoog (voorzitter van het Indo-Europeesch-Verbond) en 

Djajadiningratt zich in de Volksraad achter het verzoek van de vereniging van beeldende 

kunstenaarss in Nederlands-Indië aan de regering, tot de bouw van een Indisch paviljoen voor de 

Parijsee tentoonstelling. Volgens Djajadiningrat behoorden verenigingen als het Java-instituut en 
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dee bond van Nederlands-Indische kunstkringen bovendien de leden van het Indische werkcomité 

aann te wijzen.63 Hij stelde daarbij een aantal vragen: of de vertegenwoordiging van de 

Nederlands-Indischee kunst en cultuur in handen kwam van deze Indische commissie - en dat niet 

alleenn in Nederlands-Indië, maar ook in Parijs?; often behoeve van het ontwerp van het 

hoofdgebouww een prijsvraag in Indië zou worden uitgeschreven (en niet in Nederland)? en of "in 

hett belang van de ontwikkeling der kunst en dat van de Inheemsche- en hier gevestigde 

kunstenaars,, de ontwerpen en de leiding van de uitvoering, de inrichting en de versiering der 

tentoonstellingsgebouwenn zullen worden opgedragen aan in Nederlands-Indië werkende 

kunstenaars?"64 4 

Rutgerss bleef stug. Hij gaf te kennen dat met de Parijse tentoonstelling ook de samenstelling van 

hett comité zou worden uitgesteld. Daarbij kon hij niet toezeggen dat de selectie van de leden zou 

wordenn overgelaten aan de door Djajadiningrat voorgestelde instituten. Djajadinigrats laatste drie 

vragenn beantwoordde hij ronduit negatief, omdat de daarin gedane voorstellen oneconomisch en 

onpraktischh zouden zijn. Ter verdediging wees Djajadiningrat op de 'Indische' deskundigheid van 

dee vereniging van Nederlands-Indische kunstkringen en het Java-instituut, die vele jaren hadden 

besteedd aan de studie van de inheemse kunst en cultuur, en haar bevordering en aanpassing aan 

dee moderne cultuur. Ten slotte bracht hij de rekesten van deze instellingen in: "dat immers 

kunstenaarss in Nederland, die nimmer in Nederlands-Indië werkten, nooit in de gebouwen der 

tentoonstelling,, noch in de inrichting en versiering dezer gebouwen, een afspiegeling kunnen 

gevenn van het werk en streven der bewoners dezer landen, noch van den staat van de 

Nederlandschee kunst en cultuur, zooals deze zich hier hebben ontwikkeld en zooals zij in de 

hedendaagschee architectuur en kunst tot uiting komen [...] dat daartoe slechts in staat zijn hier 

geborenn kunstenaars die gedurenden lange tijd in Indië hebben gewerkt en die aan de 

totstandkomingg en ontwikkeling van een eigen kunst hier te lande hun beste krachten wijden; [...] 

datt [...] de bevordering der kunst in Nederlandsch-Indië eischt, dat belangrijke opdrachten van 

Regeeringswegee aan hier te lande gevestigde kunstenaars worden opgedragen."65 Djajadinigrat 

meendee bovendien dat het veel economischer zou zijn om de ontwerpen en versieringen in Indië 

tee laten geschieden, omdat hier nu eenmaal de typische materialen en goedkopere werkkrachten 

beschikbaarr waren. Zijn pleidooi zou vooralsnog weinig gehoor krijgen, omdat, als gevolg van 

hett definitieve uitstel van de IKT P naar 1931, alle tentoonstellingsactiviteiten werden opgeschort 

tott 1929. 

DeDe officiële organisatie 

Dee Indische lobby resulteerde uiteindelijk in de instelling van een Indisch hoofd- en werkcomité, 

waarinn ook enkele inheemse bestuurders waren opgenomen, allen gedelegeerden bij de 

Volksraad.666 In het hoofdcomité vertegenwoordigde de nieuwe directeur van het departement 

vann Landbouw, Nijverheid en Handel C. J. Bernard de Indische regering. 
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Opp 6 maart 1929 installeerde minister Koningsberger het Nederlandse uitvoerende comité. In 

aprill  en mei 1929 volgde gouverneur-generaal De Graeff met de benoeming van respectievelijk 

hett Indische erecomité onder leiding van Trip, en een uitvoerend comité onder leiding van Van 

Zalinge.. In augustus werden hieruit een kleiner werkcomité en subcommissies gevormd, die 

verantwoordingg kregen over de invulling van afzonderlijke groepen uit de 

tentoonstellingsindeling.. Waar het Nederlandse comité al vanaf 1 maart 1929 aanvankelijk één 

keerr per maand, en spoedig wekelijks bijeenkwam, begon de Indische organisatie pas vanaf half 

julii  te vergaderen. Daarbij was de verhouding tussen beide comités door het Nederlandse comité 

alss volgt vastgelegd: de plannen zouden in Nederland worden beraamd, waarna Indië zou worden 

geraadpleegd.67 7 

Dee hier vastgestelde hiërarchie zou niet in verhouding zijn met de wijze waarop de financiering 

werdd geregeld. De Indische regering investeerde veel meer in deze onderneming dan de 

Nederlandse.688 Anderzijds had het Nederlandse comité toegegeven aan de pleidooien om een 

Indischh architect te selecteren voor het ontwerp van een hoofdpaviljoen met een duidelijk 

herkenbaarr Indisch cachet. Moojen, nu als gedelegeerd lid van het Nederlandse uitvoerende 

comité,, kreeg de opdracht om hiervoor een prijsvraag uit te schrijven, waaraan een beperkt 

aantal,, door hem aan te wijzen Indische architecten mocht deelnemen, al dan niet woonachtig in 

Nederlands-Indië.. Het comité stelde verder vast dat kunst zou worden aangewend tot opsiering 

vann de tentoonstelling. Daarnaast zou een afzonderlijke afdeling worden gewijd aan inheemse 

kunst.699 Secretaris Van der Waals legde ten slotte de leidende gedachte van de tentoonstelling als 

volgtt vast: "Het karakter der deelneming moet zich natuurlyk richten naar het doel. Het doel is 

omm te Parijs een zoodanig beeld te geven van de cultureele en de economische beteekenis der 

Nederlandschee overzeesche gewesten, dat de beschouwer onder den indruk komt van de 

belangrijkheidd dier gewesten en van den omvangrijken arbeid door de Nederlanders in die 

gewestenn verricht Om dat doel te bereiken moet de Nederlandsche deelneming worden bezield 

doorr den wil om op volstrekt overtuigende wijze te demonstreeren.De Nederlandsche 

deelnemingg moet derhalve een forsch en zelfbewust karakter dragen."70 

Karakter,, wil , fors en zelfbewust - dat was ferme taal, daar waar voorgaande Nederlandse 

organisatorenn (zoals IJzerman) liever het woord bescheidenheid of eerlijkheid in de mond namen 

omm de Nederlands koloniale afdeling te duiden. Hoe moest deze nieuwe zelfbewustheid vorm 

krijgenn in het beoogde hoofdgebouw met Indisch cachet? 

3.. Een modern koloniaal gebouw 

"Hett forsche en zelfbewuste karakter dat de deelneming zal moeten kenmerken, zal daaruit moeten 
spreken.. De eischen die daardoor op den voorgrond treden zijn: het gebouw zal oorspronkelijk moeten 
zijn,, het zal bij voorkeur een Indisch cachet moeten dragen. Het zal derhalve geen copie mogen zijn van 
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eenn bestaand gebouw en ook niet in den "conventioneelen tentoonstellingsstijl" mogen worden 
ontworpen."71 1 

Inn maart 1929 had het Nederlandse uitvoerende comité ingestemd met het plan om exclusief 

voorr "Indische architecten" een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van het Nederlands-

Indischh paviljoen. Hiermee had zij een belangrijke voorkeuze gemaakt uit de mogelijkheden die 

err waren om in Parijs een zelfbewust en modern gebouw te doen verrijzen. Voor de exposition 

internationaleinternationale des arts décoratifs et industrie/s moaernes in 1925 had de (geheel uit kunstenaars bestaande) 

Nederlandsee tentoonstellingsorganisatie zich laten vertegenwoordigen door een gebouw in de stijl 

vann de Amsterdamse school, van de architecten J.F. Staal en H.Th. Wijdeveld. Daarmee gaf zij 

uitdrukkingg aan de officiële tentoonstellingseis van artistieke vernieuwing. Destijds was dat al niet 

dee enige optie. De toenmalige tentoonstellingsorganisatie haalde zich bijvoorbeeld de woede op 

dee hals van de kunstenaarsgroep De Stijl - een in deze periode eveneens modem te noemen en 

toonaangevendd alternatief- die op deze tentoonstelling als groep geweerd werd.72 Voor de IKT P 

viell  het zogenaamde nieuwe bouwen, een omschrijving die omstreeks 1930 geïntroduceerd en 

voorall  gebruikt werd voor de architectuur van de vereniging 'Opbouw' uit Rotterdam en 'De 8' 

uitt Amsterdam, automatisch af, omdat zij zich op Nederland richtten.73 Dankzij de lobby van 

Moojenn kreeg in 1931 het nieuwe bouwen in Nederlands-Indië de kans om zich te manifesteren. 

Dee keuze die hier gemaakt zou moeten worden zou echter niet minder moeilijk zijn dan in 1925. 

Juistt over de vraag hoe nieuwe koloniale architectuur er uit moest zien was een groep 

ondernemendee Nederlandse architecten in Nederlands-Indië sinds het begin van de jaren twintig 

inn debat. Protagonisten van deze discussie waren de architecten Henri Maclaine Pont, Thomas 

Karstenn en Casper P. Wolff Schoemaker. Hun discussie was belangrijk: zij zochten naar een 

eigentijdsee Indische architectuur die paste in het Indische klimaat en gebruik maakte van 

plaatselijkee materialen en bouwkrachten, en die zich duidelijk zou onderscheiden van de 

afgevlaktee classicistische koloniale bouwstijl van de negentiende eeuw. Over de vraag hoe die 

nieuwee architectuur er uit moest zien waren zij het niet eens. Een belangrijk twistpunt was 

bijvoorbeeldd de vraag naar de rol die de inheemse, als traditioneel bestempelde architectuur 

daarinn zou spelen. Hoe verschillend zij daarover dachten is alleen al te zien aan de verschillende 

vormen,, stijlen en materialen van de architecten Wolff Schoemaker en Moojen enerzijds, en die 

vann Maclaine Pont en Karsten anderzijds. Waar de eerste twee kozen voor een eigen rationele 

bouwstijl,, Ueten de laatstgenoemden zich in hun ontwerpen heel duidelijk inspireren door 

inheemsee bouwstijlen. Wat eigentijds of zelfbewust werd gevonden hing dus in hoge mate af van 

dee persoonlijke visies van de verschillende architecten. Bovendien zou het oordeel van 

toonaangevendd architect H.P. Berlage, die Nederlands-Indië in 1923 bezocht, daarin een rol 

spelenn - ook in de latere historiografie.74 
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MoojenMoojen en de moderne Indische architectuur 

Hett Nederlands-Indische paviljoen was een welbewuste poging om moderne Nederlands-

Indischee bouwkunst te presenteren. Wanneer we afgaan op de denkbeelden van Moojen hierover 

blijktt zich hierin een schijnbare paradox voor te doen. In Nederlands-Indië zag Moojen geen 

kanss om voor eigentijdse Nederlands-Indische architectuur de inheemse en Indische 

architectonischee belangen aaneen te smeden, in Parijs liet hij wel een poging daartoe verrijzen: 

éénn modern tentoonstellingsgebouw met het beste van de inheemse traditie. Zijn romantisch 

visioenn van assimilatie kon wat hem betreft alleen buiten de werkelijkheid gestalte krijgen, óf in 

eenn vage toekomst. De IKTP leverde een prestigieus oefenterrein. 

Hieldd Moojen er romantische denkbeelden op na, als architect werd (en wordt) Moojen 

desondankss gezien als een vroege vertegenwoordiger van de moderne rationele stroming in de 

Nederlands-Indischee architectuur. Modern is ook hier natuurlijk een relatief begrip.75 Zelf maakte 

Moojenn zijn ideeën over wat moderne Indische architectuur moest zijn vaak genoeg kenbaar. 

Modern,, of (hier) rationeel, betekende bij hem dat de schoonheid van een gebouw gedefinieerd 

wass door zijn doelmatigheid. Door middel van moderne technieken en materialen, moest een 

gebouww aangepast zijn aan klimaat, plaats en functie.76 Moojen keerde zich daarbij expliciet af 

vann de historiserende bouwstijlen waarin de Nederlands-Indische architectuur, bij gebrek aan 

leermeesterss en nieuwe materialen, aan het einde van de negentiende eeuw was vastgeraakt, en 

diee hij afdeed als "geesteloze namaaksels van een zielloos Neo-Hellenisme, slechte copiën van 

droevee voorbeelden, die stomme, witte getuigen van een eeuw van smakeloosheid en onmacht 

tott scheppen."77 Een goed voorbeeld van Europese moderne architectuur in Nederknds-Indië 

wass in zijn ogen het bebouwingsplan van de Europese wijk Gondangdia in Batavia, waar "op 

onbekrompenn wijze" tegemoet was gekomen aan de eisen van verkeer, hygiëne en schoonheid.78 

Voorr zijn beoordeling van de inheemse architectuur zette Moojen precies dezelfde moderne bril 

opp als die hij voor de Europese bouwkunst in Indië gebruikte. In de woningen van de 

Bataklandenn (West Sumatra) zag hij een doelmatigheid, die steeds doorweven was met het 

mystiekee en religieuze, waardoor zij een afspiegeling waren "van wat er leeft in de ziel van een 

volk.""  Tegelijkertijd voldeden zij aan de klimatologische eisen door hun hoge, ver uitstekende 

dakenn die koelte borgen, en doordat de wanden tegen de regen beschermden.79 Volgens Moojen 

warenn de westerse invloeden op de volkskunst in de Buitengewesten en op Java gedurende de 

laatstee tien jaar vernietigend geweest. In de eeuwen daarvoor, "waarin onze bemoeienis met de 

volkshuisvestingg niet van zoo'n ingrijpende aard was, konden conventie en traditie zich rustiger 

voortbewegenn en konden vreemde invloeden ook beter worden verwerkt." Als geslaagde 

voorbeeldenn noemde Moojen de woningbouw en ornamentiek op Java en Madoera, waarin 

Hollandsee invloeden op eigen wijze waren aangepast en verwerkt Het behoud én de 

ontwikkelingg van de historisch overgedragen inheemse bouwkunst was nu echter alleen nog maar 
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mogelijkk door daaraan de kennis en kunde van het westen toe te voegen. Daarbij was de wil van 

hett westen de inheemse cultuur verder te ontplooien en te (bege)leiden de eerste voorwaarde.80 

Moojenss bouwkundige denkbeelden waren verweven met ethische, sociaal-economische en 

politiek-culturelee ideeën over de juiste vorm en inrichting van de Nederlands-Indische 

samenlevingg en over de relatie tussen kolonie en moederland. Ze doen erg denken aan de vorm 

vann associatie die Lyautey in Madagascar en Marokko had nagestreefd. Als voorwaarden voor het 

weislagenn van het Indische bouwen pleitte Moojen voor betere hygiëne, politieverordeningen en 

bouwvoorschriften,, naast een doeltreffend onderwijs. Zowel het gewone schoolonderwijs als het 

middelbaarr technisch en ambachtelijk onderwijs op ambachtscursussen en dessaschooltjes moest 

zichh richten op "aanpassing en ontwikkeling van eigen gewoonten, beschaving en kuituur; op een 

vormingg van karakter naar eigen Indonesischen aard, daarbij rekening houdend met de 

veranderingg der tijden, de andere eischen [...] Onderwijs op eigen nationalen en kultureelen 

grondslag,, want geen volk ter wereld zal drager van eigen kuituur kunnen zijn, hoe sterk en diep 

diee kuituur ook doorgedrongen mogen zijn, indien de traditie door aanvallen van buiten 

verzwakt,, door gebrek aan innerlijke kracht verdwijnt, als vreemden steeds hun stempel drukken 

opp maatschappelijke veranderingen en van hun werkelijke supprematie aan kennis en kunde voor 

dee onder hen gestelde volkeren niet altijd op de juiste wijze gebruik maken."81 Hiermee toonde 

Moojenn de typische ambivalentie van het associatiedenken, waarin het problematische van 

'beschaving'' zo goed tot uitdrukking komt: hij wist de stand van de inheemse kunst en 

kunstnijverheidd zo voor te stellen dat westerse beïnvloeding tegelijkertijd ontwrichtend en 

bevorderend,, zelfs noodzakelijk kon zijn. Dat zegt vooral iets over zijn beeld of verwachtingen 

vann de eigen westerse cultuur. 

Ondankss zijn respect en hoogachting voor de inheemse bouwkunst achtte Moojen kennis en 

kundee uit het westen onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van de inheemse bouwkunst. 

Hi jj  vond het beperkt om de Javaanse bouwkunst vast te houden binnen de grenzen van wat de 

laatstee eeuwen op Java ontstaan was - dit naar aanleiding van de discussie over de vraag of de 

hindoeïstischee immigranten uit India of de Javanen zelfde bouwers van de Hindoe-Javaanse 

monumentenn waren, en of er op Java buiten deze oude tempelarchitectuur, nog een bouwkunst 

wass die geschikt was om op voort te bouwen. Naar zijn idee zou gebruik gemaakt moeten 

wordenn van "het algemeen Indonesische element" in de Indische kunst. "Want zeer zeker staat 

ditt element den Javaan, al is hij in de latere eeuwen daarvan vervreemd, toch veel dichter en past 

hett meer bij zijn aard, dan al wat het westen hem kan bieden."82 

Tenn aanzien van de moderne architectuur in Nederlands-Indië hoopte Moojen uiteindelijk op 

eenn werkelijk Nederlands-Indische bouwkunst, die gevest zou zijn op een Nederlandse én een 

"Indonesische""  grondslag. Voorlopig zag hij daar echter geen mogelijkheid in, vanwege het 

dualistischee karakter van het koloniale bestel:"[...] aan de ééne zijde de westerling, aan de andere 

zijdee de oosterling. Doch niet alleen het feit op zichzelf, dat de een westerling en de ander 
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oosterlingg is maakt de situatie tot een dualistische, het ontbreken van een belangengemeenschap 

tusschenn hen, het bestaan van een belangentegenstelling zelfs, vormt de kloof, die hun van 

elkanderr scheidt. Mocht eenmaal de tijd komen van belangengemeenschap, dan zal ook zekere 

vormm van beschavingseenheid en kultuurgemeenschap wellicht mogelijk zijn. Tot zoolang zullen 

echterr de westerling en de oosterling, als massa, gescheiden blijven! Zoo zal het ook zijn in de 

bouwkunst."833 En daarmee toonde Moojen zich een epigoon van het conservatief koloniale 

denken. . 

Moojenn heeft een belangrijke stempel gedrukt op aanzien en aankleding van het Nederlandse 

paviljoenn op de IKTP. De grondgedachten voor een ontwerp hiervoor moet hij al in zijn hoofd 

hebbenn gehad, lang voordat de officiële organisatie van de IKTP begonnen was. Zijn doortastend 

bezoekk aan de minister van Koloniën in maart 1927 en het daaropvolgende in Parijs suggereren 

datt al. Echter al in 1913 had Moojen zich bezig gehouden met de wijze waarop Nederlands-Indië 

architectonischh het best gerepresenteerd kon worden op een wereldtentoonstelling, namelijk die 

vann 1915 in San Francisco. Over deze kwestie werd door architecten in Nederland en 

Nederlands-Indiëë destijds een felle discussie gevoerd. Uiteindelijk zou Willem Kromhout uit een 

beslotenn prijsvraag als winnaar naar voren komen en (deze keer) een modern gebouw 

ontwerpen.844 Met anderen had Moojen zich ten eerste gekeerd tegen het idee om een gebouw in 

Oud-Holkndsee stijl voor Nederland te bouwen, zoals drie jaar eerder in Brussel was gebeurd. 

"Moetenn wij dan [...] voor altijd de twijfelachtige reputatie blijven bezitten van Volendammer 

klompen,, Marker broeken en Hollandse kaas? [...] Waarom toch willens en wetens den 

vreemdelingg gesuggereerd, dat Holland een natie is, die slechts leeft in zalige herinnering van wat 

eenss was, als een afgeleefde van dagen? Waarom niet fier en trotsch opgericht, toonend onze 

verjongdee en vernieuwde geestkracht, onzen wil, onze energie? Waarom niet getoond, dat wij een 

bouwkunstt bezitten, die streeft te zijn een getrouwe afspiegeling van het kultuurbeeld onzer 

dagen.. Een bouwkunst, die een waardig kleed voor- en een symbolieke vertolking wil zijn van 

denn frisschen, nieuwen opbloei van Nederland's en Indië's kracht, macht en aanzien, factoren, 

waaraann ons volksbestaan zoo innig verbonden is?"85 

Moojenn was bovendien van mening dat Indië zichzelf moest vertegenwoordigen, opdat het 

publiekk een juist beeld kreeg van "zijn huldigen kultuurtoestand". Hij pleitte daarbij voor een 

karakteristiekee uiting van "Nederlandsch-Indische bouwkunst", die nu mogelijk was juist 

vanwegee de ruime financiering van deze tentoonstelling (waarbij de economisch ongunstige 

bouwomstandighedenn in Nederlands-Indië schril afstaken). "Ik schrijf met voordracht 

Nederlandsch-Indischee bouwkunst, omdat naar mijn meening kunst, indien zij werkelijk kunst zal 

zijn,, den stempel van haar maker moet dragen. Het zal dan zijn een Nederlandsen stempel, 

omdatt wij scheppers van zulk een kunst Nederlanders zijn. Indisch, omdat de bouwkunst, wil zij 

waarachtigg kunst zijn, moet voldoen aan de eischen haar gesteld door gebruik, klimaat en land, 
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waarinn zij ontstaat Een rationeele deugdelijke bouwkunst zal m.i. te allen tijde aan deze eischen 

moetenn voldoen. [..] dat het zelfs uit etische en esthetische overwegingen meer 

aanbevelingswaardigg zou zijn te trachten zulk een gebouw als symbool van de volstrekte eenheid 

vann Nederland en Indië te scheppen."86 In deze periode besloot Moojen krachten te bundelen 

voorr de ontwikkeling van de moderne Nederlands-Indische kunst In een brief uit 1913 aan Van 

derr Waals (die van 1911 tot 1914 gedetacheerd was bij het Indische departement van landbouw, 

nijverheidd en handel) kondigde hij aan als voorzitter van de Bataviasche kunstkring een Indische 

bewegingg op te zullen zetten "om meer invloed uit te oefenen."87 Met de Indische 

vertegenwoordigingg op de IKT P leek Moojen dus een oude wens te zullen gaan verwezenlijken. 

Dee invloed van Moojen is vermoedelijk ook in het overheersend Balinese karakter van de 

Nederlandsee koloniale afdeling te lezen. Bali speelde om meerdere redenen een belangrijke rol in 

Moojenss leven en werk. Dit eiland had hij in 1914 voor het eerst bezocht, naar eigen zeggen 

doordatt een verzameling Balinese kunstvoorwerpen hem diep had geroerd.88 Geheel betoverd 

brachtt hij een jaar later met zijn vrouw een langer studiebezoek aan Bali. Moojens liefde voor Bali 

enn zijn onderzoek voor de herstelwerkzaamheden na de aardbeving van 1916 resulteerde onder 

meerr in een kloeke studie over de Balinese bouwkunst.89 Tot dit werk zijn de afgietsels terug te 

voerenn van de Balinese tempelpoorten en -ornamentiek die het Nederlands-Indische paviljoen 

sierden.. De bekoring die uitging van Bali op Moojen stond niet op zichzelf. Juist in deze periode 

vestigdee zich op Bali een groep buitenlandse kunstenaars, wetenschappers en beroemdheden. Zij 

verheerlijktenn het eiland in hun (kunstwerken als een paradijs op aarde, waar elke Balinees een 

kunstenaarr was, en in harmonie met zijn omgeving leefde.90 Het succes van de Balinese 

dansshoww op de IKT P moet in deze context begrepen worden. De nasleep daarvan op Bali 

vormtt de epiloog van deze studie. 

StoelendansStoelendans om een ontwerp 

Aann een tentoonstellingsgebouw zijn niet alleen bijzondere eisen verbonden, zoals die van 

overtuigingskrachtt en herkenbaarheid, maar ook een bijzonder groot prestige. Het was dus niet 

gemakkelijkk om te bepalen wie uiteindelijk het Nederlands-Indisch paviljoen voor de IKT P het 

bestee kon ontwerpen. Zoals in 1925 zou ook nu de selectieprocedure omstreden zijn. Hiervoor 

bepaaldee het Nederlandse uitvoerende comité in maart 1929 dat Moojen in overleg met de 

Nederlandsch-Indischee architecten kring in Nederlands-Indië (de N.I.A.K ) een zestal deelnemers 

zouu aanwijzen. Voor het ontwerp werd een programma met enkele eisen opgesteld, die de 

gewenstee stijl en het karakter van het gebouw aangaven en aansloten bij de eerder door Van der 

Waalss geformuleerde leidende gedachte. De algemene eis was een modern, toegankelijk en goed 

verlichtt tentoonstellingsgebouw. Enkele onderdelen daarvan lagen vast: er zou ruimte moeten 

zijnn voor twee grote cultuurdiorama's van de Preanger en Bali; het gewenste "Indisch cachet" 

zouu in ieder geval geleverd moeten worden door een kopie van de Mendoet-tempel en een 
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Javaansee pendopo-achtige ruime entreehal in het gebouw. Verder moest het gebouw de 

mogelijkheidd bieden voor de toepassing van Balinese ornamentiek. 

Voorr de prijsvraag van het definitieve ontwerp kwamen uiteindelijk vier in Nederlands-Indië 

werkende,, en twee naar Nederland teruggekeerde architecten in aanmerking. Andere gegadigden, 

waaronderr Th. Karsten, H. von Essen en JJ. Gerber, hadden eerder al te kennen gegeven niet 

aann de uitnodiging gevolg te zullen geven. Wolff Schoemaker uit Bandoeng, Maclaine Pont uit 

Modjokerto,, en J.F.L. Blankenberg uit Weltevreden, C. Citroen uit Soerabaja, BJ.K. Cramer uit 

Rotterdamm en F.J.L. Ghijsels uit Overveen hadden wel belangstelling.91 In een nogal prozaïsche 

pogingg tot associatie hadd Moojen aanvankelijk ook geprobeerd om, naast Schoemaker, Maclaine 

Pontt en Karsten als vierde Indische deelnemer een Indonesisch architect aan te wijzen. Hautaine 

behoedzaamheidd - typisch voor het conservatief koloniale klimaat van deze tijd - heeft hem 

uiteindelijkk hiervan weerhouden. In een brief aan de Solose vorst Mangkunegara VII , die hij 

polstee voor een geschikte kandidaat, benadrukte hij dat hij absolute zekerheid moest hebben "dat 

dee [Indonesische] architect ten volle voor zijn taak berekend zal zijn en een goede kans kan 

maken.. Slechts dan is, naar mijn meening, een mededinging aan te raden". Wanneer een 

Indonesiërr namelijk niet als winnaar zou worden uitgekozen vreesde Moojen "dat dit door 

politiekee tegenstanders zeer ten nadeele zal worden uitgemeten." De geschikte kandidaat moest 

duss een talentvol, in Delft geschoold bouwkundig ingenieur zijn. Voor de zekerheid werd daarom 

tochh maar de Nederlander Blankenberg uitgekozen. Van de overige Nederlands-Indische 

kandidatenn had lang niet iedereen echter een bouwkundige opleiding in Delft genoten.92 

Kennelijkk had Moojen de zes architecten geselecteerd, zonder de N.I.A.K. en het Indisch comité 

tee Batavia hierbij te betrekken. Beide instanties bleken in juli 1929 voorstander van een openbare 

mededingingg voor het ontwerp, via een oproep in de kranten. Volgens de voorzitter van het 

Indischee comité Van Zalinge zouden op deze manier niet schriftelijk uitgenodigden niet worden 

gekwetst,, en het Indische comité niet verdacht worden van vriendjespolitiek. Moojen, naar eigen 

zeggenn gebonden aan Nederlandse instructies, verzette zich hiertegen. Hij vond het bovendien 

oneerlijkk ten opzichte van de reeds uitgenodigde architecten als de prijsvraag ineens openbaar 

zouu worden. Gevraagd naar zijn persoonlijke opvatting gaf hij toe dat een openbare procedure 

hett rechtvaardigst zou zijn. Op schriftelijk aandringen van de N.I.A.K stemde Moojen 

uiteindelijkk met tegenzin in met de advertentie, onder voorwaarde dat de genodigden hierover 

werdenn ingelicht Die taak zou hij met weinig succes op zich nemen. Eén voor één trokken de 

eerderr benoemde kandidaten zich terug. Citroen bedankte meteen voor de eer, Maclaine Pont 

**wass plotseling naar Europa vertrokken" en Wolff Schoemaker veranderde van gedachten.93 Uit 

zess nieuwe, anoniem ingediende ontwerpen (opnieuw vier uit Nederlands-Indië en twee uit 

Nederland)) werd uiteindelijk de definitieve keuze gemaakt. 

Naa de selectie-, was ook de beoordelingsprocedure vaag. Inmiddels had het Indische comité, dat 

dee ontwerpen al onder ogen had gehad, geëist dat het oordeel van een Nederlandse jury niet 
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bindendd zou zijn.94 Desondanks sprak een door Moojen gevormde jury van deskundigen (G.C. 

Bremer,, H. von Essen en J.F. Hoytema) zich op 18 december 1929 in Nederland uit over de 

ingediendee plannen. Gelukkig, en mogelijk door de toelichtingen van Moojen tijdens het 

juryberaad,, bleek haar keuze samen te vallen met de favoriet van het Indische comité, zodat 

verderee moeilijkheden uitbleven. Met enige aanbevolen wijzigingen koos de jury voor het 

ontwerpp "B.A.L.I.". 95 Op 30 December 1929 werd de enveloppe geopend: de winnaar was de 

architectt WJ .G. Zweedijk uit Soerabaja.96 

Inn de loop van 1930 wijzigde Zweedijk, samen met, en onder leiding van Moojen, zijn plan 

ingrijpend.. Zo maakte de meru boven de hoofdingang plaats voor een nieuwe middengevel "van 

lager,, sierlijker vorm" en verrees op het midden van het dak "het motief van de torendaken van 

dee mesjid [..] zooals die op Java veelvuldig [worden] toegepast." De resterende twee meru's 

groeidenn uit tot 50 meter hoogte. Binnenin werd de pendopo-achtige ontvangstzaal, 

oorspronkeüjkk met een oppervlakte van 450 m2, aanzienlijk uitvergroot tot 870 m2, en 12 meter 

nokhoogte.. De diorama's van de Preanger en Bali, in het ontwerp van Zweedijk geplaatst in de 

zijwandenn van de ontvangsthaal, verschoven naar het einde van de zijvleugels. De Mendoet-

tempell  werd verplaatst van de linkervleugel naar het midden van het gebouw, aan het einde van 

"eenn rustig overschaduwde binnenhof' achter de entreehal. Waar Zweedijk ten slotte de 

resterendee ruimte had ingedeeld in kleinere expositievertrekken, kreeg het uitgewerkte plan juist 

ruimee open zalen.97 

Hett schipperen rondom de kandidatuur voor het ontwerp was voorbode van twee zogenaamde 

"architectenkwesties",, die het aanzien van "Nederland te Parijs" kreukten. In de eerste werd 

Moojenn naar aanleiding van de onduidelijke selectieprocedure beschuldigd van vriendjespolitiek, 

omdatt de uitverkoren Zweedijk zijn 'neefje' zou zijn.98 De tweede kwestie ontbrandde in juni 

1931,, nadat Zweedijk een advocaat in de armen had genomen. Zweedijk verweet Moojen met 

zijnzijn ontwerp aan de haal te zijn gegaan omdat hij ansichtkaarten van het Nederlands paviljoen op 

dee tentoonstelling had aangetroffen waarop alleen de naam Moojen als architect prijkte. 

Bovendienn vond hij dat hij was ondergewaardeerd. Het gebouw, veel groter dan aanvankelijk 

gepland,, had hem meer tijd gekost dan hem in geld was toegekend. Een tijdelijke oplossing werd 

bereikt:: een financiële schikking en een persbericht met daarin de mededeling "ten onrechte werd 

[...]]  buiten medeweten van het uitvoerend comité alleen de heer Moojen hier en daar als architect 

vann het paviljoen genoemd. Onder de meeste afbeeldingen worden echter de beide namen van de 

heerenn Moojen en Zweedijk als architect genoemd. De vraag of zulks juist is staat ter beoordeling 

vann den Bond der Nederlandsche architectuur."99 Onder hoede van de Bond der Nederlandse 

Architectenn (B.N.A.) zou deze zaak nog tot 1933 voortslepen. Daarin zou Moojen als schuldige 

wordenn aangewezen, niet omdat hij daadwerkelijk het ontwerp van Zweedijk tot de zijne had 

gemaaktt (er was immers sprake van diepgaande beïnvloeding in de uitwerking van het ontwerp), 

maarr omdat hij als uitroeper van de prijsvraag en als zelf gekroonde artistiek en esthetisch leider 
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vann de Nederlandse delegatie op de IKTP er niet voor gezorgd had dat het auteurschap van het 

paviljoenn zuiver bleef. Dit neemt niet weg dat Moojen tot op de dag van vandaag bekender is 

geblevenn als de man achter het Nederlands-Indisch paviljoen dan Zweedijk.100 

DeDe Nederlandse koloniale afdeling 

Dee Nederlandse koloniale afdeling strekte zich uit over een wijds terrein van 32.000 m2. Dit lag 

tenn noorden van het lac Daumesnil, en tussen het grote gebouw van de section Metropohtaine en het 

paviljoenn van Italië, dat met een reconstructie van de basiliek van Septimus Severus de 

herinneringg aan de Romeinse provincie Afrika tot leven wekte. Vanaf het meer Eep een brede 

toegangsweg,, de avenue de la Batavia, naar het hoofdpaviljoen. Ondanks het mengpaneel van 

westersee en inheemse bouwstijlen had dit overwegend de allure van een Balinese tempel, door de 

hogee meru's op het dak, de Balinese ornamentiek in de voorgevel, en de monumentale 

hoofdinganghoofdingang (een uitvergrote kopie van de dorpstempelpoort van Camenggon, Sukawati op Bali). 

[Afbeeldingg $.3]-

Hett hoofdgebouw keek uit op een groot plein (de aloen-aloen). Links daarvan lagen een kleiner 

paviljoen,, dat gefinancierd en ingericht was door de grote particuliere inzenders (o.a. de 

"Bataafsche""  en "De Koloniale" petroleummaatschappijen en Droste Cacao B.V.), een gesloten 

pendopopendopo voor Balinese dansvoorstellingen, en een kleine Balinese tempel met godenhuisjes en 

klokkentorenn {tong-tong). De aloen-aloen werd aan de noordzijde afgesloten door een Balinese muur. 

Dee ingang, overgenomen van de Pura Dalem in Sukasada, Bakung (Noord Bali), leidde naar de 

woonvertrekkenn voor de Balinese dansers, niet toegankelijk voor het publiek. Daarachter verrees 

dee gespleten poort, eveneens naar die van de pura Dalem, Sukasada, bijzonder vanwege de 

ornamentiekk die over de zijportalen doorliep.101 

Buitenn de aloen-aloen, aan de linkerzijde van de avenue de la Batavia, had de Haagse vereniging 

Boeatann in een uit de Padangse bovenlanden (Sumatra) overgebracht adathuis, een toonkamer 

ingerichtt voor de verkoop van Indonesische kunst- en nijverheidsproducten. Dit adathuis was 

samenn met een bijbehorende gloednieuwe rijstschuur, die in de Padangse bovenlanden "door 

Minangkabauschee toekangs (werklieden)" was gemaakt, ceremonieel ingewijd en afgebroken, en 

weerr opnieuw opgebouwd in Vincennes,102 De tentoonstellingsorganisatie had de eerder 

beproefdee Sumatraanse succesformule verrijkt door aan de rechterzijde van het hoofdpaviljoen 

eenn origineel knekelhuis van de Toba-Bataks en een duiventil uit de Karo-Bataklanden over te 

planten.. Deze had Moojen persoonlijk uitgezocht in Sumatra, met behulp van twee controleurs 

vann het Binnenlands Bestuur.103 Tegenover het Minangkabause huis aan de avenue de la Batavia 

wijddenn 38 "inlandsche bedienden" van het Haagse bedrijf Warong Djawa, in een eveneens in 

Sumatraansee snit gestoken Indisch restaurant, bezoekers in in het Indische rijsttafelen.104 

Aangrenzendd verwelkomde het Hollandsen restaurant minder avontuurlijke gasten, die met 

Hollandsee kost in de aangelegen tuin over het meer konden uitkijken. 
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InIn het tentoonstellingsgebouw 

"I nn de koloniaal-exotische sfeer van Vincennes werd het belangrijk geacht, vormen te geven uit 

eenn wereld, waar £s menschen geest zich een anderen weg zoekt tot uitbeelding van zijn 

godsdienstig-- en schoonheidsverlangen, dan de ons bekende: belangrijker, interessanter en 

juister!",, aldus verantwoordde Moojen het ontwerp en de inrichting van het Nederlandse 

paviljoenn achteraf. De tentoonstelling in het gebouw zou naast de resultaten van de westerse 

politiekee en economische modernisering in de koloniën ook een overzicht moeten geven van 

"hett kennen en kunnen der inlandsche volken".105 Associatie werd dus het leidmotief. Volgens 

Moojenn kwam het eigen vermogen van de inheemse bevolking het best tot uitdrukking in hun 

godsdienstt en kunst: de monumenten uit het verre verleden, in het gebouw belichaamd door de 

kopiee van de Mendoet-tempel, en de eigentijdse (tempel-)bouwkunst en kunstnijverheid van Java, 

enn vooral Bali. Het nieuwe werd dus voor een deel bepaald door de 'traditie': de inheemsche 

bouw-- en sierkunsten uit het verre verleden en het heden. 

Latenn we een willekeurige bezoeker volgen. Via de hoofdingang bereikte hij de zeer ruime en 

hogee ontvangsthal, naar het model van de bangsal hntjono (de gouden ontvangstzaal) van de 

kratonn van Jogyakarta.106 Kunstzinnige ornamentiek van Javaans djauhout en Balinese 

weefmotievenn sierden deze ruimte. Op drie grote doeken (van vier bij acht meter) had de schilder 

H.. Paulides, bekend van de wandschilderingen in het Koloniaal Instituut, hier de ontwikkeling 

vann het Nederlands gezag en de Nederlandse beschaving in Indië uiteengezet, vanaf de aankomst 

vann Cornelis de Houtman in de haven van Bantam in 1595 tot aan het heden.107 Aan de overzijde 

hadd de schilder Ch. Sayers op schilderijen van gelijke grote de gebeurtenissen uit het dagelijks 

leven,, de godsdienst, de toneel en dans van de Balinese bevolking in beeld gebracht. Twee 

sierwandkaartenn van H. Wolbert gaven de bezoeker in deze zaal ten slotte een overzicht van de 

archipell  en de uitgestrektheid van "het Nederlandsen rijk" in Europa, Azië en Amerika.108 

Dee ontvangsthal gaf toegang aan twee zijvleugels: de linker was bestemd voor de economische 

afdelingg en de rechter voor de staatkundige afdeling. Aan het einde van beide vleugels troonden 

dee grote diorama's van Bali (links) en de Preanger (rechts), van de hand van de schilder J.L. 

Eland,, die niet alleen de schoonheid van het landschap, maar ook het " karakteristieke" van de 

bewerkerss uitbeeldden. Een goede illustratie van de ideaaltypische ordelijkheid die moest spreken 

uitt dit (of dergelijke) diorama's levert een briefje van Eland aan de beeldhouwer Kamman met 

eenn opdracht voor geboetseerde figuren van, onder andere, een ploegende karbouw waarachter 

"eenn inlander met ontbloot bovenlijf (broek aan s.v.p.) in volle actie" en daarnaast een lijstje met 

aann te brengen wijzigingen in de achtergrond: 
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6.33 Hoofdingang van het Nederlands paviljoen, 
kopiee van de dorpstempelpoort van Camenggong, Zuid-Bali (Parijs 1931) 





Tabak: : 
broekk in sok 
achtertuintjess groen maken 
bloemenn meer uitspreiden 
koffie: : 
bloesemss in zon witter 
rubber: : 
linkss terrassen geprononceerder 
ééngezinswoningen n 
sniker: : 

groenn padiveld weg 
inn het midden strakker 
thee: : 
personenautoo moderniseren109 

Directt achter de centrale hal lag het 60 meter lange middenschip, waarin twee binnenplaatsen de 

inheemsee bouw- en versieringsvormen uitlichtten. De eerste binnenhof was kopie van de 

Mendoet-tempel,, waarvan de beeldhouwer van Leeuwen, op instructies van Moojen, afgietsels 

hadd genomen. Hier zou de bezoeker volgens Moojen overrompeld moeten worden door de 

"serenee rust" van de inheemse religie en bouwkunst. [Afbeelding 6.4] Rondom de binnenplaatsen 

enn de tempel schikten zich ter linkerzijde de overige ruimtes van de economische afdeling. Ter 

rechterzijdee was, kloksgewijs, achterin te zien wat de verschillende koloniale departementen 

verrichtt hadden op het gebied van irrigatie, veeartsenij en stedenbouw. Hierop volgde, na een 

bescheidenn expositie over de missie en zending, de volkenkunde. 

Inn de economische afdeling kon de bezoeker zich volgens de looproute laten informeren over 

dee bereik- en bereisbaarheid van Nederlands-Indië, de elektriciteit, het klimaat, de flora en fauna, 

dee tropische hygiëne en de handelsbalans. Feitelijk volgde deze tentoonstelling dus het stramien 

vann de voorgaande Nederlandse koloniale afdelingen. De tentoonstellingsmiddelen waren echter 

moderner,, of 'pakkender', juist in deze afdeling. De handelsbalans werd bijvoorbeeld 

weergegevenn door drie opeengestapelde blokken goud, die stonden voor de goudwaarde van de 

uitvoer,, invoer en het excedent van de uitvoer van 1929. De hiernaast opgestelde "trap des 

overvloeds""  overtrof deze balans in zeggingskracht. [Afbeelding 6.5] Vanaf een kaart van de 

archipell  daalde deze in 50 treden af naar een wereldkaart. Op elke trede droegen kleine figuren 

eenn bepaald product. Dat deze trap des overvloeds een onjuist beeld gaf van het belang van de 

afzonderlijke,, naar beneden getorste producten, woog voor de organisatie niet op tegen de 

sensationelee illustratie van de route van inheemse handelsproducten naar de wereld.110 Trots van 

dee organisatoren - de afdeling handelsmuseum van het Koloniaal Instituut - ging ook uit naar 

lichtkaarten,, waarop de scheepvaartlijnen van de Rotterdamse Loyd, de Java-China-Japanlijn en 

dee KPM. waren aangegeven waarmee die van de wekelijkse vluchtlijnen van de KL.M. (met 

bewegendee vliegtuigjes!) in vorm en door het aangeduide reistijdverschil concurreerden. 

Dee bezoeker kon zich verder laten inlichten over het radioverkeer, het postwezen en de 

gouvernements-postspaarbank,, het geldwezen, de in afzonderlijke diorama's verbeelde cultures, 

dee irrigatiebouwwerken, de betekenis van de veeartsenijkundige dienst (onder andere door een 

249 9 



perr vrieskist vervoerde en in Nederland opgezette karbouw en Balinees varken), de belangrijke 

"toeristiekee eigenschappen" van Nederlands-Indië (door middel van een reliëfkaart waarachter 

diorama'ss van de belangrijkste sights oplichtten na het indrukken van bijbehorende knopjes), het 

werkk van het bureau van Arbeid, de mijnbouw en ten slotte de inheemse nijverheid in 

Nederlands-Indië,, waar vlecht-, weef- en zilversmeedwerk was uitgestald 

Naa deze nuttige economische lessen, kon de bezoeker op adem komen bij het eveneens zinvolle 

beschavingswerkk van de missie en zending, en de eigenaardige kunst en gewoontes van de 

inheemsee bevolking. In deze afdeling vielen de drie grote volkenkundige kaarten van het 

Bataviaaschh genootschap op, die een overzicht gaven van de ras- en stamindeling van de volken 

vann Nederlands-Indië, de bevolkingsdichtheid en de talen. Ze waren ingeraamd door djatihouten 

lijsten,, waarin in totaal 78, door de Javaanse tekenaar Mas Pirngadie geschilderde hoofden waren 

aangebrachtt van de verschillende volkstypen uit de archipel. Hieronder trokken afgietsels van 

boeddhistischee en hindoeïstische kunst de aandacht, naast etnografische voorwerpen uit het 

Koloniaall  Instituut. Pronkstukken waren de unieke Hindoe-Javaanse kunstschatten, bronzen, 

goudd en steen, die het Koninklijk Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen 

voorr het eerst in haar geschiedenis in bruikleen had afgestaan ten behoeve van een buitenlandse 

tentoonstelling.. Ze stonden hier voor de hoge en verfijnde kunstvormen van de voorouders van 

dee bevolking van Nederlands-Indië. Tot slot zag de bezoeker in de rechtervleugel wat de Staat te 

weegg had gebracht op het gebied van bestuur, onderwijs, veiligheid en defensie. De 

tentoonstellingg eindigde met datgene waarvan zij zelf de successen vierde: de koloniale 

geschiedenis. . 

Gezienn het touwtrekken om het ontwerp van het koloniale paviljoen tussen belanghebbenden in 

Nederlandd en Nederlands-Indië rijst de vraag wiens succesverhaal hier nu eigenlijk verteld werd, 

enn aan wie. Dat zou spoedig maar al te duidelijk worden. Verlies doet de betekenis van het 

verlorenee soms scherper voelen. 
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6.44 Kopie interieur van de Mendoettempel (Parijs 1931) 

6.55 De trap des overvloeds (Parijs 1931) 





4.. Holland staat in brand 

"[...]]  Rijkdom uit ons stralend Oosten 
Schoonheid,, energie en kracht, 
Dee beschaving, die ons landje 

Aann het volk ginds heeft gebracht, 
Tusschenn alle volkren-vlaggen, 

Golfdee hoog ons rood-wit-blauw, 
Enn het Holland-Paviljoen stond 

Alss een beeld van kracht en trouw. [...]"m 

"Ietss in waarde is onder de puinhopen vandaan gekomen dat opweegt tegen kostbare machines, 
schitterendee weefsels en zeldzame documenten [...] de geest van Jan Pieterszoon Coen en zijn tijdgenoten 
groeitt boven alles uit"112 

Inn de nacht van 28 juni 1931 brandde het Nederlandse koloniale paviljoen op de IKT P tot op de 

grondd toe af. Van de koloniale eenheidsdroom restte in de vroege morgen van 29 juni slechts een 

rokendd braakterrein van as en zwartgeblakerd hout. Uit de nasmeulende puinhopen op het terrein 

warenn na lang zoeken alleen de VOC-kanonnen uit het Rijksmuseum te Amsterdam en een 

stenenn boeddhabeeld uit het museum van het Bataviaasch Genootschap te Batavia ongeschonden 

aangetroffen.. Van het overige was alles met het gebouw mee in vlammen opgegaan: de 'trap des 

overvloeds',, de schilderijen van Sayers en Israels, oude kaarten en rdsbeschrijvingen uit de 

collectiee Engelbregt, Javaanse en Balinese kunstvoorwerpen uit de persoonlijke verzameling van 

Moojenn en tot overmaat van ramp de onvervangbare Oud-Javaanse kunstschatten van het 

Bataviaaschh Genootschap, die voor de eerste keer in hun geschiedenis hadden geschitterd op een 

buitenlandsee tentoonstelling. Het was te erg voor woorden. [Afbeeldingen 6.7] 

Dee symboliek van deze gebeurtenis ontging ook de tijdgenoten niet. "Onze glorie te Parijs 

vernield",, kopte de Avondpost een dag na het gebeurde. Het Algemeen Handelsblad concludeerde, na 

eenn sombere opsomming van alle verloren pronkstukken: "Neen, het is te ellendig (...) naast het 

geweldigee verlies aan kostbaarheden en aan arbeid dat er is geleden, zien wij nog dit zeer groote 

verlies:: Ons volk kan nu niet meer, met een kaartje naar Parijs, gaan zien wat wij in Indië doen en 

deden.. En daarom draagt het gebeurde een catastrofaal karakter. Het is een nationale ramp en wij 

moetenn eigenlijk deelneming betuigen jegens ons hele volk [..]." t13 De verslagen reacties waren in 

Nederlandd wijdverspreid, zoals blijkt uit de verschillende regionale en plaatselijke dag- en 

weekbladenn (waaronder het anti-imperialistische sociaal democratische Voorwaarts).m De 

regering,, bij monde van haar minister van Koloniën, riep de brand uit tot nationale ramp.115 In de 

Eerstee Kamer getuigde voorzitter De Vos van Steenwijk van zijn droefheid over het verlies van 

hett paviljoen dat hij weergaf als een "tastbaar bewijs van beteekenisvol, zegenrijk en 

koloniseerendd vermogen."116 Prinses Juliana verscheen de ochtend na de brand "zichtbaar 

ontdaan""  op het verkoolde terrein, en aldus geportretteerd in de dagbladen. In Parijs vleide 

Lyauteyy Nederland met zijn uitspraak dat door deze brand één der parels uit de kroon gevallen 
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wass en de tentoonstelling onherstelbaar geschonden.117 Rouwbetuigingen uit binnen- en 

buitenlandd stroomden binnen bij de regering, het Nederlandse uitvoerende comité en de op dat 

momentt zeer gevierde tentoonstellingsarchitect Moojen. De regering van Frankrijk bood 3 

miljoenn francs en de Belgische organisatie stond expositieruimte afin het Belgische paviljoen. 

Beidee aanbiedingen werden vriendelijk doch beslist afgeslagen. Nederland zou laten zien dat het 

zichzelff  kon herstellen/Teleurgesteld, maar verslagen zijn wij niet", kon De Vos van Steenwijk in 

dee Eerste Kamer opgelucht constateren.118 

"Dat"Dat is geen goud, dat %ich in klompen versmelten Iaat'*19 

Wass het een geluk bij een ongeluk? Een dag na de brand had het Nederlandse uitvoerende 

comitéé in een spoedvergadering te Parijs al besloten tot de bouw en herinrichting van een 

vereenvoudigd,, maar even stijlvol, tweede paviljoen. Tegen de extra hoge kosten en nieuwe 

inspanningenn in gaf Van der Waals het beslissende argument dat "de Nederlandsche natie niet 

anderss zou verwachten. Dit was hét moment om aan de wereld te tonen wat wij kunnen, er mag 

geenn aarzeling zijn."120 Zo bezien werd deze rampspoed een bijna ideaal nationaal genees- en 

opwekkingsmiddel.. En blijkbaar was daar op dat moment grote behoefte aan. De Nederlandse 

samenleving,, net als de Nederlands-Indische, ervoer inmiddels de gevolgen van de internationale 

economischee crisis. Mogelijk kon juist nu bij Nederlanders het idee van de oude Hollandse 

wilskrachtt en Coen's "Ende dispereert niet" grote weerklank vinden. In Parijs bood een anoniem 

geblevenn "vooraanstaande Nederlander" het uitvoerend comité een aanzienlijk bedrag "ter 

bevorderingg van de wederopbouw". Koningin Wilhelmina gaf een aanzienlijk bedrag.Van 

particulieree zijde Hepen de rechtstreekse steunbedragen op tot ƒ. 54.287, 39.121 Daarnaast zette 

H.H.. Zeylstra, de secretaris van de vereniging Oost en West in Nederland een nationale 

inzamelingsactiee op die resulteerde in een totaalbedrag van ƒ. 53.286, 30. Van deze 

inzamelingsactiee werd vanaf juli wekelijks nauwkeurig de stand bijgehouden in het verenigings-

bladd Koloniaal Weekblad dat ook aangaf wie hoeveel geschonken had. Ook de jeugd toonde zich 

betrokken:: leden van het nationaal jongerenverbond organiseerden in Den Haag een optocht ten 

batee van de wederopbouw van het Nederlandse paviljoen.122 Naast deze financiële steun, boden 

particulieree verzamelaars in Indië en Nederland spontaan hun persoonlijke pronkstukken ter 

tentoonstellingg aan, waaronder (ook nieuw aan te kopen) Hindoe Javaanse oudheden, een 

miniatuurr Minangkabause kampong en een 'Balizeetuin'. Moojen, gevierd als held en regisseur 

vann de Nederlandse afdeling te Parijs, kreeg persoonlijke en in kranten afgedrukte lofzangen, 

onderr andere van een schoolklas en van het hospitaal kerkschip 'de Hoop', die beide variaties 

rijmdenn op het thema 'Je maintiendrai'.123 [Afbeeldingen 6.8 & 6.9] 

Hoewell  verslagenheid, rouwbetoon en het beroep op het Hollandse doorzettingsvermogen in 

Nederlandd ogenschijnlijk de boventoon hadden, was de reactie op de brand niet geheel 

gelijkgestemd.. Het SDAP orgaan Het Volk en het communistische blad De Tribune grepen de 
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6.66 Bezoek koningin Wilhelmina aan de IKTP (1931) 
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6.77 De verkoolde resten van het Nederlands paviljoen, de ochtend na de brand (Parijs 1931) 
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6.88 'Nederland: "wij gaan opbouwen'", De Telegraaf, 3-7-1931. 

6.99 'De god van de zee tot den god van het vuur: Vergeefsche moeite vriend - die Hollanders komen 
tochh terug', De Groene Amsterdammer, 3-7-1931 





brandd aan om hun anti-imperialistische grieven te spuien. Een journalist van Het Volk schilderde 

dee tentoonstelling af als een vertoning van geweld en een uitstalling van onderdrukte volkeren en 

rassen.. Hij gaf toe dat de brand een ramp was, die onvervangbare kunstschatten had vernietigd. 

Voorr hem was dit reden te meer voor scherpe kritiek. De door de verzekeringsmaatschappij 

verleendee schadevergoeding van 10 miljoen kon het verlies niet verhelpen. "Want wat is hier 

geschied?? men heeft de rijkste kunstschatten van vreemde volkeren, kunstschatten die ons 

geestelijkk nóch stoffeüjk toebehoorden en die slechts de resten waren van wat ons gewelddadig 

optredenn ongerept had gelaten, ver van huis naar de vreemde omgeving gesleept en ter uitstelling 

neergezett in een reusachtige kermistent van hout en karton."124 De Tribune wees er fijntjes op dat, 

afgezienn van het verlies, "de heeren tevreden [kunnen] zijn met de reclame, die de brand voor 

Nederlandd en zijn "cultures" heeft gemaakt. De "deernis", die er allerwegen in de imperialistische 

wereldd met "het zwaar getroffen Nederland" bestaat, in klinkende winst om te zetten, is de 

Hollandschee duitendieven wel toevertrouwd. Bovendien wordt door de imperialistische pers een 

bedel-campagnee op touw gezet, en wordt de mededeeling gedaan, dat de boel zal worden 

herbouwd,, zoodra de verzekeringscenten binnen zijn."125 

Henkk Sneevliet beschreef in verschillende socialistische organen hoe "[..] de Indonesiërs lioon' 

tentoonstelling""  in rook was opgegaan, en welke betekenissen daaraan ontleend kon worden: 

"Hett heeft gebrand in Parijs. Sentot bezong in zijn vloekzang aan den laatsten dag der Hollanders 

opp Java gewijd den brand, die de koloniale heerschappij zelve verteren zou. Of het nog lang zal 

durenn voordat de vloekzang van Sentot werkelijkheid worden zal?", zo vroeg hij zich retorisch af 

inn De Arbeid (het weekblad van het nationaal arbeidssecretariaat).126 Hij zag heel goed in dat de 

rampp in feite een effectieve reclameactie tot gevolg had vóórr het Nederlandse kolonialisme, 

doordatt ook alle steungetuigenissen en verslagenheid in het nieuws kwamen. Het mocht dan 

voorr sommigen een troost zijn dat de koningin de tentoonstelling nog in folie bloei gezien had, 

zoo stelde hij, en zich "bar geamuseerd over de trap van overvloed, waarvan inlanders afdaalden 

beladenn met balen en kisten om symbolisch den rijkdom aan te geven, welke Holland weg.... 

Steelt.. Wij begrijpen deze vreugdestemming volkomen, vreezen echter dat zij in het tegendeel 

verkerenn zal wanneer de inlandertjes de trap van overvloed in overvloedig aantal zullen 

opstormenn om de blanda's weg te trappen van de plaats, waar zij zich slechts met moord en 

tiranniee kunnen handhaven. Dat zal geen goede dag voor het Hollandsche imperialisme zijn." 

Alduss hoopte Sneevliet dat de brand in ieder geval geval een signaal was om nu eens serieus de 

zwartee kanten van het kolonialisme aan de kaak te stellen. "Het zwaard van Coen is verbrand." 

zoo schreef hij strijdvaardig, "De bloedstank, welke aan dat zwaard hing, is niet verbrand en kan 

niett verbranden. De resultaten van de door "ons" in Indonesië gebrachte "beschaving", of beter 

gezegd,, de opbrengst van de diefstallen en moorden, gepleegd op het Indonesische volk, waren 

inn Parijs tentoongesteld, op een wijze, welke de S.D.A.P. van dit landje allang aanleiding had 

moetenn geven daarover in't parlement vragen te stellen."127 
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Natuurlijkk was na het gebeurde de vraag gere2en of hier geen sprake was van anti-koloniale 

sabotage.. Dit was om meerdere reden een gevoelig punt. Met alleen al insinuaties van een 

geslaagdee aanslag sloegen anti-koloniale stemmen munt uit de brand.128 Maar als het geen 

brandstichtingg was - een mogelijkheid die het onderzoek direct na de brand uitsloot, ondanks de 

vondstt van twee benzineblikken - wat was dan wel de oorzaak? En als het iets te maken zou 

hebbenn met overbelaste elektrische leidingen, zoals uiteindelijk in het officiële politierapport 

gesuggereerdd werd129, wie was dan verantwoordelijk voor de verliezen? Hoe kwam het dat de 

belangrijkee schatten van het Bataviaasch Genootschap, tegen de afspraak in, die euvele nacht 

geenn beschutting hadden gekregen in de brandkluis? 

Naarr aanleiding van de aanhoudende onduidelijkheid over de oorzaak van de brand en de 

verantwoordelijkheidd voor de verhezen kreeg de tentoonstellingsorganisatie in de weken die 

volgdenn op de brand een spervuur van vragen en kritiek over zich heen, zowel in de 

Nederlandse,, Nederlands-Indische als Indonesische pers. De bemiddeling van de minister van 

Koloniënn werd ingeroepen om de gemoederen te sussen, echter tevergeefs.130 Nadat een 

vernietigendd rapport openbaar was gemaakt aan het adres van het Nederlandse comité van de 

handd van C.C.L. Le Roux (conservator van het Bataviaasch genootschap en lid van het Indische 

uitvoerendd comité) barstten de wederzijdse beschuldigingen opnieuw los.131 Zelfs de 

gerespecteerdee historicus en sanskritist Johan Huizinga uitte in De Gids zijn verontwaardiging 

overr zoveel slordigheid ten aanzien van Hindoe-Javaanse kunstschatten.132 Onderwerp van ophef 

wass inmiddels ook de eerder beschreven tweede 'architectenkwestiê Al deze negatieve publiciteit 

rondomm de organisatie van deze koloniale vertoning was schadelijk voor het aangezicht ervan -

misschienn wel meer dan alle anti-imperialistische uithalen in de Indonesische, communistische en 

socialistischee pers. Het is de vraag of het perscommuniqué dat het Nederlandse uitvoerend 

comitéé over al deze kwesties uitgaf dit heeft kunnen verhelpen.133 

Naastt de negatieve berichtgeving rondom het handelen van de organisatie achter de 

Nederlandsee koloniale vertoning bloeide de roes van wederopbouw van het paviljoen in de 

Nederlandsee pers voort. "Het taaie doorzettingsvermogen dat de Nederlanders kenmerkt is niet 

tee verwoesten. Op de plaats van het onheil wappert alweer de vlag. Als over een aantal weken de 

nuu nog sinistere plek in het bonte geheel weer getuigen zal van Nederland' s kolonialee arbeid in 

Oost-- en West-Indië, dan zal dat mede een getuigenis zijn van een geestkracht die onschendbaar 

is",, aldus H. Sangster in De Ingenieur. In de weken die volgden op de brand was in de kranten te 

zienn hoe Nederland groeide._Een reeks in tijd opeenvolgende foto's van de bouw van het tweede 

paviljoen,, vanaf de eerste palen (9 juli) en tot het voltooide tweede paviljoen (10 augustus), moest 

tonenn "Wat de Hollandsche ondernemingsgeest in korten tijd tot stand bracht". Ze werd 

afgedruktt in vele nationale en regionale dagbladen.134 Op 17 augustus (sic) volgde de officiële en 

feestelijkee opening van het tweede paviljoen. Bij deze plechtigheid kreeg Nederland een pluimpje 

vann de Franse minister van Koloniën Paul Reynaud: "Het eerste paviljoen toonde ons wat 
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Nederlandss koloniën zijn, het tweede deed meer: het openbaarde Nederland." Hij had het voor 

dee organisatoren niet mooier kunnen zeggen. De nationale ramp was uitgegroeid tot een 

succesverhaal,, en tot het symbool van de Nederlandse wilskracht.135 [Afbeelding 6.10] 

DeDe waarde van koloniale moderniteit 

Hett Nederlandse koloniale paviljoen was in haar oude en nieuwe gedaante omstreden. Voor 

diegenenn die de koloniale onderneming een warm hart toedroegen verbeeldde het de 

noodzakelijkee eenheid tussen Nederland en Indië. Voor tegenstanders was het juist het 

propagandistischee bolwerk van het verderfelijke imperialisme. Naast de nationalistisch gekleurde 

loftuitingenn en de anti-imperialistische kritiek legden anderen een architectonisch oordeel over de 

waarde,, vorm en aanzien van het eerste paviljoen. Doordat het gebouw het nieuwe (dat voor 

sommigenn vreemd was) en het inheemse (dat voor anderen weer herkenbaar was) verenigde 

hepenn de oordelen behoorlijk uiteen: zowel over de aard van het moderne als over de 

authenticiteitt en de toepassing van het inheemse konden de critici immers van mening 

verschillen.. Bovendien was duidelijk dat het gebouw als tentoonstellingsobject moest verleiden, 

waardoorr de 'zuivere' estheet zich kon storen aan effectbejag. De voorzitter van het Indische 

comitéé Van Zalinge, die het inmiddels gewijzigde ontwerp in januari 1931 beoordeelde, dacht dat 

hett Nederlands-Indisch paviljoen veel meer tot het publiek zou spreken, "dan enig ander 

ontwerpp van moderne strekking, welke thans door zoovele architecten gepropageerd wordt". Hij 

vondd het gebouw dus niet heel erg vooruitstrevend. Waar hij precies op doelde maakte hij niet 

duidelijk,, maar het had ongetwijfeld iets te maken met onbegrip en onwil ten aanzien van het 

onbekendee van moderne bouwkunst. Hij erkende dat tegen bepaalde stijlen gezondigd was, maar 

datt uit het geheel toch de koloniale gedachte sprak en dat was de hoofdzaak.136 

Inn het tijdschrift Bouwbedrijf stelde prof. L.A. Schoemaker, hoogleraar aan de T.H. in Delft (en 

eenn broer van Wolff Schoemaker), na een uitvoerige beschrijving van de Nederlandse afdeling, 

zichh de vraag "of het architectonisch juist is voor het hoofdgebouw dit amalgama van op elkaar 

inwerkendee inheemse bouw- en beëdigingsvormen toe te passen; of het verantwoord is de hoog 

opgaandee meroes te plaatsen op een in zich zelf reeds beëindigd en terzijde afgesloten Menang 

Kebauschh aandoend dak, geplaatst op een niet van Europeesche invloeden vrije 

ruimteomsluiting;; of de verhouding der massa's aan de evenwichtigheid van het geheel te kort 

doen."1377 Volgens Schoemaker ging dit soort overwegingen te veel uit van kennis van de 

inheemsee cultuuruitingen van heden en verleden. Het ging nu echter om een 

tentoonstellingsgebouw,, dat een indruk moest geven van de overzeese gewesten.138 

Waarschijnlijkk was Schoemaker op de hoogte van de ontwerpeisen voor het paviljoen, want hij 

herhaaldee de gedachte dat dit vraagstuk niet was op te lossen door een simpele kopie te maken 

vann "b.v. de Boeroe-boedoer."139 Naar zijn idee waren de verschillende inheemse elementen hier 

echterr smaakvol toegepast. Het geheel zou zeker voor een "equatoriale" sfeer zorgen. 
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Sommigee oordelen waren duidelijk gekleurd door naijver, die was aangewakkerd door de 

architectenkwestie.. Zo staat het commentaar van de architect J.Th. van Oyen (met wie Zweedijk 

naarr eigen zeggen overigens had samengewerkt MB) in de Indische Courant van 29 juli niet op zich 

zelf.. In zijn ogen was het gebouw van Moojen en zijn "neefje" Zweedijk geknoei, een schandaal 

opp architectonisch gebied. "Het resultaat: een slechte imitatie van een Balineeschen tempel met 

notabenee een frontbreedte van 11 Om; het is om te gieren als het niet zo treurig was. Hier komen 

wij ,, in plaats van met een goed modern gebouw in tropen architectuur, waardoor wij het 

buitenlandd kunnen laten zien hoever wij op architectuurgebied op het oogenblik zijn, als een 

uitgedoofdee natie voor den dag met een prul van slechte Bali-architectuur immitatie."140 Ook de 

spottendee kritiek van een redacteur van het Solonese maandblad Timboel'was voor een deel 

bepaaldd door zijn mening over Moojen, die hij afschilderde als een pretentieuze, eerzuchtige en 

onnozelee grootspreker. Naar zijn idee hadden "de Hollanders" op eerdere 

wereldtentoonstellingenn veel eer gelegd in hun expositiegebouwen. Deze keer was er echter 

gekozenn voor "de handzame, en mondzame , er-gemakkelijk-in-gaande , triviale interessantheid 

[...]]  die het publiek nu eenmaal bij een tentoonstelling van exotismen past." Omdat er van een 

nieuwee nationaal-Indonesische architectuurstijl nog niets viel te bekennen had de 

tentoonstellingsorganisatiee er beter aan gedaan om de architect Karsten als ontwerper uit te 

kiezen,, die te intelligent was om inheemse architectuurstijlen klakkeloos op au-fond westerse 

gebouwenn te plakken. Als Indonesiër beriep deze redacteur zich voor zijn vonnis op zijn kennis 

vann de inheemse architectuur: "Di t quasi-habiele, maar niettemin-jammerlijke samenbaksel 

beduidtt een hoon voor de prachtige motieven ondeend aan de onderscheiden vormen der 

Indonesischh bouwkunst [...] en bewijst overtuigend, dat makers en beoordelaars van het ding 

geenn spoor van wezenlijk gevoel, begrip of ontzag hadden voor den zin, de functie, de 

schoonheidd van hun voorbeelden." Erger was dat dat alles er in Parijs niet eens toe deed. "Het 

dingg épateert de, al dan niet schrijvende bourgeois, die van hun bewondering büjk geven in 

woorden,, welke zorgvuldig worden samengelezen voor de telegrammencampagne, waarmede ons 

hierr het slagen, het succes van het gebouw en de geheele tentoonstelling wordt gesuggereerd. Een 

hééll  bekwame campagne[„]."l4t 

Paradoxaall  genoeg kan op grond van alle, toch uiteenlopende oordelen, ten eerste geconcludeerd 

wordenn dat het Nederlandse paviljoen als tentoonstellingsgebouw was geslaagd: de koloniaal 

politiek-economischee boodschap die het moest overbrengen, zoals geformuleerd in het 

hierbovenn aangehaalde ontwerpprogramma, kwam over. Ten tweede blijkt hier dat het in 

paragraaff  2 omschreven begrip coloniale moderne, als typering van (de tentoonstellingsarchitectuur 

op)) de IKTP, alleen bruikbaar is als een nadrukkelijk veelduidig, tijdsgebonden en relatief 

registratiemiddel.. Ook destijds was het immers onduidelijk hoe 'koloniale moderniteit' 

inhoudelijkk (vorm, stijl) ingevuld moest worden. De vraag hoe hieraan inhoud te geven werd aan 
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6.100 "Hoe Nederland groeide." De wederopbouw van het Nederlands paviljoen (Parijs 1931) 





dee ene kant begrensd door opvattingen over de eigen vooruitstrevendheid en aan de andere kant 

doorr inzichten in de toepasbaarheid, en dus het eigentijdse of moderne van de inheemse 

bouwstijlen.. En betekende *koloniale moderniteit*  dat de Nederlands-Indische kunstwereld zich 

voorr de wereld hoofdzakelijk als modern moest laten gelden (Van Oyen)? Of ging het er juist om 

origineell  te zijn, door doelbewust een amalgaam van westerse moderniteit en oosterse traditie 

gestaltee te geven (Moojen, Schoemaker)? Het gaat hier uiteindelijk om de vraag hoe moderniteit 

gedefinieerdd wordt, en die vraag is nu eenmaal niet éénduidig te beantwoorden. 

5.. Onzekerheid en pronkzucht. 

"Hierr kunnen we er niets mede doen, neem'm maar mede naar het K.I., berg'm op een zolder of in den 
kelderr en als het ding je begint te vervelen, hak je 'm maar in stukken".142 

Inn het tweede Nederlandse paviljoen op de IKTP, eenvoudiger dan het eerste, maar volgens de 

criticii  even stijlvol, bewaarde een glazen vitrine, opgesteld in het midden van de nieuwe grote 

ontvangstzaal,, de herinnering aan het roemrijke eerste paviljoen. Een kleine maquette van de 

creatiee van Moojen en Zweedijk verbond hier de koloniale éénheidsdroom aan Nederlands 

eendrachtt en doorzettingsvermogen. Het nieuwe tweede paviljoen was daar het veel 

gefotografeerdee en tastbare bewijs van. Daarmee had de Nederlandse tentoonstellingsorganisatie 

haarr werkzaamheden op zeer theatrale wijze en met succes bekroond. Uiterlijk bevatte dit theater 

allee elementen van een drama: het voorspoedige begin: een beeld van een paviljoen; een 

rampzaligee wending: de brand op 28 juli; het goede einde: herstel met vereende krachten, én een 

moraal:: ééndracht maakt macht. Maar in hoeverre ging dit drama nu over de koloniale 

verhouding?verhouding? Vertelde het niet veel meer een succesverhaal over en voor Nederland? 

Hett drama sloeg in ieder geval aan in Nederland. Een particuliere ondernemer liet de koloniale 

gloriee van Parijs een jaar later in het Haagse Westbroekpark herleven, met behulp van de 

restantenn van de Nederlandse afdeling te Parijs. Prinses Juliana hield hier een officiële 

redevoering,, waarin zij de band tussen Nederland en Indië plechtig aanhaalde. De schooljeugd 

konn deelnemen aan een opstelwedstrijd over deze tentoonstelling en het Algemeen Nederlands 

Verbondd organiseerde met behulp van verschillende Indische verenigingen een 'Nederland 

Overzee'-congres,, waar "Nederland's volkskracht in Oost en West" centraal stond.143 Uiteraard 

brachtt deze vertoning ook de bestaande anti-koloniale kritiek aan het licht, en duidden ze voor 

kennerss indirect ook op de spanningen binnen de koloniale verhouding. Toen de Leidse 3 

oktober-verenigingg ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan de jaarlijkse optocht van 1931 aan 

hett thema "Oost en West" wijdde hielden Indonesische studenten in Leiden op dezelfde dag 

protestvergaderingen.. De Javanoloog W.F. Stutterheim had de stoet van praalwagens en 

geschminktee Leidenaren "met hier en daar een baboe en een djonggos van de Loyd", verkleed als 

manschappenn van de koloniale reserve, Cornells de Houtman, Johan van Oldenbarneveldt, Jan 

Pieterszoonn Coen, Gouverneur-Generaal, residenten en Javaanse regenten echter 
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hoofdschuddendd bekeken. Hij vond het smakeloos: "Zulke dingen moesten ze nu maar niet meer 

doen",, schreef hij aan zijn vriend, prins Mangkunegara VI I te Solo.144 

Alss het eerste Nederlandse koloniale paviljoen, Nederlands trots, louter was bedoeld als 

symbolischh bewijsstuk van de koloniale eenheid, dan was het eigenlijk vreemd dat Van der Waals 

nogg geen jaar na het einde van de IKT P de maquette ervan in stukken wilde hakken - hij was 

waarschijnlijkk vooral balorig over een moeizame organisatiegeschiedenis die nu eindelijk was 

afgesloten.. Het lijk t er op dat de spanningen binnen de koloniale verhouding van weinig invloed 

zijnn geweest op het eindresultaat van deze koloniale vertoning. Weliswaar zijn er momenten 

geweestt in de ontwerpgeschiedenis waarin ze even zichtbaar waren. Ze speelden bijvoorbeeld een 

roll  in het plan dat enkele ondernemers in 1927 opvatten om, vanwege het uitstel van de IKTP, in 

19288 een nationale koloniale tentoonstelling te houden, van hetzelfde kaliber als die van 

Amsterdamm in 1883. Zij achtten het urgent om de belangstelling voor Indië op te wekken bij het 

Nederlandsee volk, vanwege de mogelijke gevolgen van de "gebeurtenissen in Nederlands-Indië" -

vermoedelijkk een verwijzing naar de communistische opstanden. Dit plan ging echter niet door. 
1455 Ook de anti-koloniale kritiek van communisten en socialisten op de Nederlandse deelname 

aann de IKT P sprak boekdelen over de aard van de koloniale verhouding. Deze kritiek was echter 

evenzeerr een reflectie van ontevredenheid over de (kapitalistische) organisatie van de eigen 

maatschappijj  — en dus ook de weergave van een binnenlands probleem. 

ColonialeColoniale moderne 

Dee koloniale verhouding kwam ook tot uitdrukking in de scherpere contrasten tussen de 

presentatiess van het koloniale ondernemerschap aan de ene kant en het inheemse cultuurbeeld 

aann de andere kant. Volgens Moojen moest uit het gebouw op zichzelf een andere, aan het 

westenn onbekende geest spreken: "belangrijker, interessanter en juister!" Hij doelde daarbij op 

hett kunstzinnige en esoterische oude én eigentijdse van de inheemse cultuur van Nederlands-

Indië.. [Afbeelding 6.11] Het moderne moest daarnaast tot uitdrukking komen in de rationele 

toepassingg en vermenging van inheemse bouwstijlen in het gebouw. In de tentoonstelling zelf 

zorgdenn de opstellingen over de westerse beschavingswerken in Nederlands-Indië voor het 

modernee accent: de aangelegde spoorlijnen en irrigatiewerken, de voorzieningen van elektriciteit, 

hett onderwijs. De bezoeker werd aldus een dualistisch droombeeld voorgehouden: van de 

betoverendee inheemse kunst en cultuur enerzijds en het moderne kunnen van de Nederlandse 

kolonisatorr anderzijds. Van dat laatste moest vooral het imponerende hoofdgebouw overtuigen: 

hett stond daar als proeve van wat Nederlanders in Nederlands-Indië tot stand wisten te brengen, 

opnieuww dus van Nederlands ondernemerschap. Anderzijds verwoordde het ook een impasse: 

hett onvermogen om werkelijk tot een geslaagde synthese te komen tussen Oost en West - of een 

gedeeldee belangengemeenschap, in de woorden van Moojen. 
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6.111 De volkenkundige afdeling in het tweede paviljoen (Parijs 1931) 





Vann de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging, de recente communistische opstanden op 

Javaa en Sumatra in 1926 en 1927, en de hierop volgende repressieve maatregelen was op de 

Nederlandsee afdeling vanzelfsprekend niets te zien. De tentoonstellingsorganisatoren hieven het 

probleemm van beschaving op door een rigide scheiding te maken tussen wat volgens hen het 

bestee was dat het westen en het oosten te bieden hadden. In het tentoongestelde verhaal stonden 

hett economische en beschavende nut van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië 

naastt de eigen waarde en de imponerende schoonheid van de inheemse kunst en cultuur, in een 

noodzakelijkk geheel. In die zin verwoordde de tentoonstelling het hierboven omschreven begrip 

coloniakcoloniak moderne. Zij paste in Lyautey's ideeën van associatie, maar ook in de groeiend 

conservatievee geest van het Nederlandse koloniale beleid. Hierin verwerd associatie tot het 

behoud,, of de bevriezing van inheemse tradities en instellingen ten behoeve van de status quo 

vann de Nederlandse koloniale macht (of als effectief bestrijdingsmiddel van al te moderne 

onafhankelijkheidsbewegingen).. Dit werd belangrijker geacht dan de ontwikkeling van de 

kolonialee maatschappij in westerse zin.146 

Alduss lijk t in 1931 de afstand tussen de cultuur van de inheemse bevolking en de westerse, als 

rationeell  bestempelde beschaving die daarnaast verbeeld werd te zijn toegenomen. Dat lijk t een 

stapp terug ten opzichte van de toenaderingspoging in 1910. Juist doordat alleen het betoverend 

schonee en diepzinnig religieuze van de inheemse cultuur werd uitgelicht, werd deze ongrijpbaar 

en,, net als in 1883, anders. In de architectuur van het Nederlandse koloniale paviljoen stonden 

oostersee kunstzin en westerse techniek letterlijk naast en tegenover elkaar, als twee polen met 

iederr een eigen, waardevolle kracht. Waren deze polen echt onoverbrugbaar? 
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HOOFDSTUKK 7 

Abelee spelen of koloniale vertoningen? 

Eenn akelig misverstand 

1.. De kwestie: de dansers komen niet 

Opp 13 maart 1931 diende prins K.G.P.H. Hadiwidjojo bij gouverneur-generaal De Graeff een 

schriftelijkk verzoek in om eervol ontslagen te worden als lid van het Indische werkcomité voor de 

organisatiee van de Nederlandse afdeling op de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs 

(IKTP).. Hierbij verwees hij naar de artikelen die op 9 en 11 maart waren verschenen in De 

hocomotiejhocomotiej"en"en het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indiè] en naar het feit dat hij al eerder redenen 

hadd gehad om zich als voorzitter van het sub-comité voor de 'Inlandsche kunst- en 

kunstnijverheid'' gegriefd en gepasseerd te voelen.1 Ondanks de bemiddelingspogingen van oud-

gouverneur-generaall  Fock, minister van Koloniën Koningsberger en gouverneur-generaal De 

Graefff  zagen de kratons van Solo en Jogjakarta eind maart 1931 definitief af van de eerder 

beloofdee uitzending van hun eigen hofdansers en -gamelanspelers. Deze terugtrekking was voor 

dee Nederlandse organisatie extra pijnlijk , omdat deze net een maand eerder geregeld had dat de 

Javaansee hofdansers en -muzikanten vóór hun vertrek naar de IKT P officieel hulde zouden 

brengenn aan koningin Wilhelmina in paleis het Loo. Daardoor ontaardde het geschil, dat 

aanvankelijkk binnen de muren van de tentoonstellingsorganisatie was gebleven, in een serieuze 

prestigess tri jd tussen de Nederlandse regering (tamelijk onhandig gerepresenteerd door oud-

gouverneur-generaall  Fock, het Nederlandse en het Indische comité) en de kraton van Solo 

(vertegenwoordigdd door prins Hadiwidjojo, zijn vader, susuhunan Pakubuwono X en, op de 

achtergrond,, prins Koesoemojoedo, de oudere broer van prins Hadiwidjojo). De afloop was een 

blamagee voor de tentoonstellingsorganisatie (en misschien zelfs voor heel Nederland). Wat was er 

preciess mis gegaan? 

Inn dit hoofdstuk wil ik deze zogenaamde danserskwestie nader onder de loep nemen. Voor een 

deell  moet zij begrepen worden in de vrijwel continu stekelige sfeer, die, mede door de 

ongecensureerdee uitwisseling van notulen, slechte communicatie en wederzijds onbegrip de 

achtergrondd vormde van een reeks schermutselingen tussen het Nederlandse en het Indische 

comité,, die samen voor de vertegenwoordiging van Nederland en Nederlands-Indië te Parijs 

moestenn zorgen. Hierbij waren onderlinge wedijver en de strijd om deskundigheid constanten. 

Dee Nederlands-Indische pers, niet afkerig van schandalen, deed nog een schepje boven op de 

tochh al gespannen sfeer, door alle ruzies in het openbaar te brengen.2 Het dansersconflict 
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ondoktee bovendien felle reacties bij de inheemse pers. Om verschillende redenen is het daarom 

eenn ideaal object voor een casestudie over de werking van de koloniale onderneming als 

monsterverbond:: in de organisatie voor de Nederlandse koloniale vertegenwoordiging aan de 

IKTPP waren, zoals al is aangegeven, verschillende groepen met verschillende motieven en 

belangenn genoodzaakt om samen te werken. In het vorige hoofdstuk bleek al dat de deelname 

aann de IKTP niet louter een Nederlandse zaak was, maar ook een middel voor het vertoon van 

Nederlands-Indischh zelfbewustzijn. Zo kon zij ook dienen tot prikkeling of zelfbevestiging van 

eenn Javaans, Balinees of Indonesisch bewustzijn.3 De motieven van de vertegenwoordigers van 

dee inheemse elite zoals prins Hadiwidjojo en het Balinese Volksraadlid Tjokorda Gde Raka 

Soekawatii  om mee te werken aan deze onderneming waren dubbelzinnig. Wat kan op basis van 

dee beschikbare gegevens over het dansersconflict geconcludeerd worden over de motivaties, de 

roll  en houding van Hadiwidjojo in de tentoonstellingsorganisatie? Hoe werd het conflict destijds 

beoordeeld,, door de betrokkenen, door de Nederlands-Indische kranten en door de inheemse 

pers?? Wat vertelt het over de aard van de koloniale verhouding? 

PrinsPrins Hadiwidjojo, Solo en het Javaanse nationalisme 

Prinss KG.P.H. Hadiwidjojo (1888 - 1971) was de oudste zoon van de vijfde vrouw van de 

susuhunann van Soerakarta, Pakubuwono X (r. 1893-1939). Zijn vader stond aan het hoofd van 

eenn rijk dat zich vanuit Solo over een deel van de omliggende regio uitstrekte. Naast en 

onafhankelijkk van de susuhunan heerste in Solo prins Mangkunegara, als hoofd van het 

Mangkunegaraansee rijk over een bijna even groot grondgebied. Deze twee vorsten in Solo 

behoordenn samen met sultan Hamangkubuwono en prins Pakualam, die de meer naar het westen 

gelegenn regio Jogyakarta verdeelden, tot de vier Midden-Javaanse heersers die onder het 

Nederlandsee koloniale bewind een zekere, maar steeds verder ingebonden mate van zelfbestuur 

haddenn weten te behouden. Hun gebieden heetten onder het koloniale bestuur 'de 

vorstenlanden',, terwijl de vorsten werden aangeduid met 'zelfbestuurders'. De oorsprong van hun 

apartee status gaat terug tot de interne machtsstrijd in het (in de zeventiende eeuw nog verenigde) 

Mataramrijk,, en de verdeel- en heerspolitiek van de V.O.C, en het Nederlandse koloniale bestuur 

inn de negentiende eeuw.4 Vanaf het begin van de twintigste eeuw onthield het Nederlandse 

gouvernementt zich van verdere inperking van het territorium van deze vorsten, maar bleef het 

inbreukk maken op hun politieke zelfstandigheid. Ingrijpend was bijvoorbeeld de overheveling van 

hunn rechtsautoriteit (over hun eigen onderdanen) naar plaatselijk ingestelde landraden, in het 

kaderr van de decentralisatiewet van 1903. Daarnaast veroorzaakten de (deels uit ethische 

overwegingenn doorgevoerde) landbouwhervormingen aan het begin van deze eeuw veel 

ressentiment,, vooral in het rijk van de susuhunan en aldaar onder alle lagen van de bevolking.5 

Dergelijkee maatregelen waren voor de zelfbestuurders een bron van bÜjvende onvrede en 

wantrouwenn ten aanzien van alle bemoeienissen van het gouvernement met hun status en hun 
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beleid.. Mede daardoor waren verschillende familieleden en paleisambtenaren van de uiterlijk 

loyalee zelfbestuurders actiefin de (Javaans) nationalistische beweging, die zich in de eerste twee 

decenniaa van de eeuw begon te organiseren.6 Hiertoe behoorde ook prins Hadiwidjojo. 

Dee positie van Hadiwidjojo was te vergelijken met die van de hogere bestuurlijke priyayi 

(inheemsee adel). In de loop van de negentiende en twintigste eeuw had het Nederlandse 

gouvernementt deze steeds verderr ingeschakeld bij het koloniale beleid. Structureel was het 

inheemsee bestuursapparaat (de pangreh prqfa) naast het Nederlandse geplaatst, in werkelijkheid viel 

hett daaronder. De pangrehpraja fungeerde als de belangrijkste bestuursschakel tussen het 

gouvernementt en de inheemse bevolking. Daardoor werd deze groep in de loop van de tijd de 

onmogelijkee dubbelrol opgedrongen van "bewaarder van traditie" en "doorgeefluik van 

verandering".. In de twintigste eeuw kreeg zij bovendien te maken met concurrerende 

nationalistischee volksleiders die zowel het koloniale systeem, als de in hun ogen archaïsche 

erfelijkee machtsposities van de "ningrats" (titel van de hogere adel) aanvielen.7 Zo waren in 1919 

ookk de vier vorstenhuizen, en in het bijzonder de kraton van Solo, het doelwit van anti-

royalistischee acties van de nationalistische leiders Tjipto Mangoekoesoemo {Sarekat Islam} en haji 

Misbach.. Zij konden aanhang vinden onder de eveneens door de gouvernementshervormingen 

getroffenn tvong cilik (boeren, kleine handelaren en ondernemers) van Soerakarta. Prins 

Hadiwidjojoo zou, als leider van Narpon/andotvo, de vereniging van bloedverwanten van de sunan, 

mett behulp van politie-spionnen de kraton verdedigen tegen Tjipto's aanvallen.8 Dit tekent al de 

ambivalentee rol die prins Hadiwidjojo aannam in de koloniale verhouding in de jaren voordat hij 

medewerkerr werd van de Indische organisatie voor de IKTP: door verschillende politieke en 

sociaal-culturelee omstandigheden was hij tegelijkertijd Javaans nationalist, conservatief royalist, 

modern,, anti-Nederlands en coöperatief. 

Zoalss veel Javaanse priyayi-zonen die opgegroeid waren in het ethisch-koloniaal politieke klimaat 

aann het begin van de eeuw, had prins Hadiwidjojo, naast een klassiek Javaanse, een moderne 

westersee opleiding gevolgd, waarvan een (onvoltooid) deel Indologie aan de universiteit van 

Leiden.. In 1909 had zijn vader hem uit Leiden teruggeroepen, omdat hij te weinig vorderingen 

zouu hebben gemaakt met zijn studie. Vermoedelijk had dit ook te maken met Hadiwidjojo's 

drukkee bestaan als "prins Henry" in Haagse society-kringen. De beschrijvingen die Nederlandse 

tijdgenotenn van Hadiwidjojo gaven zijn overheersend negatief. Er doorheen loopt als een rode 

draadd de moeizame verhouding die Hadiwidjojo met zijn vader gehad moet hebben. Volgens 

residentt A.J.W. Harloff was prins Hadiwidjojo een verwaande en luie intrigant, die, samen met 

R.M.A.. Woerjaningrat, een hoge kraton-ambtenaar, zijn vader trachtte op te zetten tegen het 

gouvernement.. De susuhunan had een andere zoon als oogappel: prins Koesoemojoedo, de 

oudstee zoon van zijn tweede vrouw. Hadiwidjojo, die de ambitie koesterde om zijn vader op te 
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volgen,, hield hij daarentegen altijd op afstand. Dit moet voor Hadiwidjojo bitter zijn geweest en 

kann mede de eerzucht en lichtgeraaktheid verklaren die hij aan de dag kon leggen.9 

Halverwegee het tweede decennium behoorde prins Hadiwidjojo samen met onder meer R.M.A. 

Soerjosoepartoo (de latere Mangkunegara VI I (r. 1916-1944), de eerder genoemde Woerjaningrat 

enn dr. Radjiman Wediodiningrat (de lijfarts van de susuhunan), tot de jongere generatie Solonese 

paleisvertegenwoordigerss die zich inzetten voor een aanvankelijk vooral cultureel en 

aristocratischh gezind, Javaans nationalisme.10 Dit blijkt onder andere uit hun betrokkenheid bij 

hett Java-instituut en de leidendee rol die zij in die jaren zouden spelen in de Javaanse prfyayi-

verenigingg Boedi Oetomo. R.M.A. Soerjosoeparto was de belangrijkste motor achter de zogenaamde 

Javaansee cultuurbeweging. In 1918 nam hij in Solo het initiatief voor het eerste van een reeks 

congressenn ter bevordering van de Javaanse cultuur. Dit resulteerde onder meer in de oprichting 

vann het Java-instituut een jaar later, door een groep hogere Javaanse priyayi en invloedrijke 

Nederlandsee wetenschappers en ethici. Deze cultureel wetenschappelijke instelling stelde zich ten 

doell  de inheemse cultuur van Java, Madoera en Bali te ontwikkelen en de kennis daarvan te 

verbreiden.111 Hadiwidjojo werd lid van het bestuur en nam actief deel aan de bijeenkomsten van 

dee Javaanse cultuurbeweging. 

BoediBoedi Oetomo was in 1908 opgericht door een groepje priyayi-leerhngen van de doktersschool in 

Batavia.. Officieel aangeduid als de eerste inheems nationalistische partij in Nederlands-Indië, 

belichaamdee Boedi Oetomo in wezen de belangen van de Javaanse aristocratie. Zij zette zich 

aanvankelijkk vooral in voor de culturele verheffing en het onderwijs van het Javaanse volk.12 

Medee door de succesvolle campagnes onder de bevolking van Java van de in 1912 opgerichte 

SarekatSarekat Islam, die snel uitgroeide tot de eerste inheemse massa-organisatie, en die voor de 

algemenee vooruitgang van de bevolking van Nederlands-Indië streed, besloot het hoofdbestuur 

vann Boedi Oetomo in 1919 ook het contact met de lagere geledingen van het volk te vergroten. 

Doorr daarnaast ook te streven naar samenwerking met andere inheemse volksbewegingen begaf 

BoediBoedi Oetomo zich aan het begin van de jaren twintig meer en meer in de richting van een radicaler 

politiekk standpunt.13 In januari 1922 betuigde zij openlijk steun aan de zogenoemde 

pandhuisstaking,, die was uitgebroken in Jogyakarta. In diezelfde maand, en in de februari 

daaropvolgend,, nam zij deel aan de bijeenkomsten van de Autonomiebeweging, waar ook 

afgevaardigdenn van de Sarekat Islam, de Indischee Communistische partij (IKP) en de 

pandhuisverenigingg aanwezig waren. Tegen die tijd had het bestuurlijke hart van Boedi Oetomo zich 

verplaatstt van Jogyakarta naar Solo: R.M.A. Soerjosoeparto was kort na zijn terugkeer uit 

Nederlandd voorzitter geworden van het hoofdbestuur van Boedi Oetomo (in augustus 1915). In 

hetzelfdee jaar had Hadiwidjojo de leiding gevoerd over de Solonese afdeling. R.M.A. 

Woerjaningratt leidde het hoofdbestuur van 1920-1921, van 1923-1925 (en later van 1934-1935). 

Vann 1921 tot 1922, ten tijde van de pandhuisstaking en de autonomie-beweging, was Hadiwidjojo 

voorzitterr van het hoofdbestuur.14 
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Georgee D. Larson, historicus van de Solonese hofpolitiek van de jaren twintig en dertig, rekent 

prinss Hadiwidjojo tot de anti-Nederlandse factie aan het hof van de susuhunan - althans, rondom 

1920.155 Blijkens zijn lidmaatschap van de Volksraad (vanaf 1924) en zijn betrokkenheid bij de 

Indischee organisatie voor de IKT P kan Hadiwidjojo echter ook een coöperatieve houding 

wordenn toegeschreven.16 Mogelijk hebben gebeurtenissen in 1922 voor een omslag gezorgd in 

Hadiwidjojo'ss politieke handelwijze. Naar aanleiding van de zichtbare radicalisering van Boedi 

OetomoOetomo in dat jaar had resident Harloff de susuhunan tactisch geattendeerd op het feit dat twee 

vann zijn zoons, prins Hadiwidjojo als voorzitter van het hoofdbestuur, en prins Hangabehi (de 

oudstee zoon van zijn eerste vrouw) als voorzitter van de afdeling Solo, hierin prominente 

plaatsenn bezetten. Hierop zou de susuhunan zijn zoons verzocht hebben zich terug te trekken. 

Beidenn gaven daaraan gehoor. Voor Hadiwidjojo moet deze episode zeer vernederend zijn 

geweest.. Net als later in 1931 werd zijn gevoel van gezichtsverlies versterkt door de verbreiding 

vann dit nieuws via de Nederlands-Indische pers. Het Soerabajasch Handelsblad had op 7 februari 

19222 als eerste smalend verkondigd dat Hadiwidjojo in opdracht van zijn vader het 

voorzitterschapp van Boecü Oetomo had neergelegd. Terwijl de Europese pers dit overnam, liet Boedi 

OetomoOetomo op 6 maart officieel weten dat prins Hadiwidjojo - in tegenstelling tot de berichten -

wegenss ziekte was afgetreden, op last van de Solose kraton-arts dr. Radjiman Wediodiningrat, en 

duss niet op aandringen van zijn vader. Hadiwidjojo trok zich na dit voorval voor enkele maanden 

terugg in de passangrahan (rustverblijf) van zijn vader in Paras (Selo) (waar hij een Javaanse 

vertalingg zou schrijven van Van Eedens De kleine Johannes)}1 Hoewel hij zich via Narporvandowo 

bleeff  inzetten voor de eigen bestuursinrichting van de vorstenlanden, lijk t Hadiwidjojo na 1922 

minderr betrokken te zijn geweest bij duidelijk anti-Nederlandse activiteiten.18 

ModernModern behartiger van Javaanse en Vorstenlandse cultuur 

Naastt de overwegend negatieve karakterillustraties van Hadiwidjojo, zou het beeld geplaatst 

kunnenn worden van Hadiwidjojo als een ietwat ijdele, dandy-adtiigt en verlichte persoonlijkheid, 

dee slimste der zonen, die zijn eigen gang ging zolang hij uit zijn vaders gezichtsveld was. Door 

zijnn westerse opleiding had Hadiwidjojo een tamelijk moderne levensstijl (kleding, bril, taal), die 

hijj  combineerde met een voor zijn tijd en positie haast vanzelfsprekende betrokkenheid bij de 

standd en ontwikkeling van de Javaanse cultuur (waarvoor kennis van de Nederlandse taal bijna 

noodzakelijkk was geworden).19 Als lid van het Java-instituut en de Javaanse cultuurkring 

Mardigoenaa en op bijeenkomsten van de Javaanse cultuurbeweging hield Hadiwidjojo lezingen 

diee in dienst stonden van de verbreiding van de kennis en de openbaarmaking van de Javaanse 

cultuur.. Ook hieruit blijkt zijn ambivalente, zowel moderne als conservatieve opstelling. 

Enerzijdss trachtte hij bijvoorbeeld de traditie en betekenis van de Javaanse hofdans, de Bedojo 

KetawangKetawang voor het publiek van het Java-instituut bloot te leggen, anderzijds stelde hij zich wat 

betreftt die oude tradities open voor de veranderingen van de tijd: op een bijeenkomst van de 

264 4 



kunstkringg Mardigoena pleitte hij bijvoorbeeld voor verkorting van de wajang-kuüt 

voorstellingen,, ten behoeve van de moderne opvoeding (waarmee de lange nachtelijke wajang-

voorstellingenn niet langer strookten).20 

Sindss 1924 was Hadiwidjojo conservator van het bij de kraton behorende Radijo Pustaka-

museumm (waarvan hij tot zijn dood directeur zou blijven). Hierin bevond zich een collectie oud-

Javaansee bronzen en stenen beelden, verschillende soorten wajang, maskers, krissen, pajongs, die 

tott op heden zijn te bezichtigen, klaarblijkelijk nooit verplaatst. Ook werden hier tijdelijke 

tentoonstellingenn gehouden. Als voorzitter van het gelijknamige genootschap Radijo Pustaka, dat 

hett museum beheerde, was hij medeverantwoordelijk voor de activiteiten ter bevordering en 

herlevingg van de Javaanse cultuur, zoals Javaanse dans- en dalangcursussen en taalcongressen, die 

inn het naast het museum gelegen Sriwedari-park van de susuhunan plaats vonden.21 Mede door 

zijnn belangrijke posities bij het Sriwedari-museum en de Radtfo Pustaka-stichting werd 

Hadiwidjojoo in 1930 ten slotte gekozen als curator en lid van het dagelijks bestuur van de nieuwe 

Javaansee culturele stichting Panti Hoedqfo die aan het begin van dat jaar was opgericht - de 

zoveelstee aldus J.J. van Helsdingen, de toenmalige resident van Solo. Panti Hoedojo stelde zich ten 

doell  om "het Vorstenlandse Cultuurbezit" te beschermen door middel van de aanleg en 

bestuderingg van verzamelingen van vorstenlandse handschriften, muziekteksten en tekeningen, 

omm deze toegankelijk te maken voor het publiek, en om de bestudering ervan te bevorderen.22 

Hadiwidjojo'ss betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Javaanse en vorstenlandse cultuur is 

niett zo vreemd, gezien de vele culturele verenigingen en instellingen die daartoe in de jaren 

twintigg door vooraanstaande Javanen te Solo werden opgericht.23 Dit waren typische producten 

vann de in het vorige hoofdstuk besproken pergerakan?A In het kader hiervan heeft Hadiwidjojo 

zich,, vanuit een toch overwegend coöperatieve houding ten aanzien van het koloniale bewind, 

maarr met eigen Javaans nationalistische motieven, zich met name ingezet voor de 

openbaarmaking,, tentoonstelling en soms zelfs popularisering van de Javaanse cultuur. De stap 

naarr een wereldtentoonstelling lijk t dan vooral een stap hogerop. 

All  in juli 1927 had Hadiwidjojo in de Volksraad gepleit voor een Indische organisatie en 

vertegenwoordigingg op de IKTP, opdat de kracht van Indië en zijn bevolking voor het oog van 

dee wereld bevestigd werd. Hoe groot de invloed van Moojen is geweest op de inhoud van deze 

redevoeringg is onduidelijk. In ieder geval hadden Hadiwidjojo en Moojen elkaar over dit 

onderwerpp gesproken, in het kader van Moojens lobby voor de Nederlands-Indische vormgeving 

vann de Nederlandse afdeling op de IKTP. Vanuit het perspectief van Moojen (en de Nederlandse 

tentoonstellingsorganisatie)) zou Hadiwidjojo's steun de kans op de royale medewerking van de 

zelfbestuurderss kunnen vergroten. De motivatie van Hadiwidjojo om mee te werken aan de 

vertegenwoordigingg van Nederlands-Indië op de IKTP moet natuurlijk niet bij Moojen alleen 

gezochtt worden. Zijn westerse opleiding had niet alleen maar bijgedragen aan een belangstelling 
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voorr de Javaanse cultuur. Al in Den Haag had hij zich ook laten kennen als man van de wereld. 

Eenn bezoek aan Parijs als vooraanstaand aristocraat zal hem zeker hebben aangetrokken. 

Gevoegdd bij zijn activiteiten voor de ontwikkeling en openbaarmaking van de Javaanse cultuur -

hett Sriwedari-museum, de lezingen en cursussen - leverde de wereldtentoonstelling hem ten 

slottee een buitenkans om zo niet zijn eigen, dan toch zeker het Javaanse en het Indische prestige 

voorr het oog van de wereld te ontsluiten. Hoe dan ook werd Hadiwidjojo op voordracht van 

Moojenn in juli 1929 lid van het Indische uitvoerende comité voor de IKTP, als voorzitter van de 

subcommissiee 'Inlandsche kunst en nijverheid'. Overeenkomstig de doelstellingen van de ten-

toonstellingsorganisatie,, zou Hadiwidjojo een zo volledig mogelijke expositie van kunst en kunst-

nijverheidd van geheel Nederlands-Indië samenstellen. Hieronder viel ook de inzending van 65 Ja-

vaansee danseressen en muzikanten. 

Vermoedelijkk wenste Hadiwidjojo dat de hoven van Solo en Jogyakarta, niet alleen vanwege de 

dansuitzending,, maar ook in het algemeen een grote rol zouden spelen in de organisatie en de re-

presentatiee van de Inlandsche kunst en nijverheid' op de IKTP. Al op de eerste vergadering van 

hett Indische comité, die (in aanwezigheid van Moojen) op 12 juli 1929 werd gehouden, zei 

Hadiwidjojoo de volledige medewerking toe van de Javaanse rijksbestuurders in de uitzending van 

Javaansee dansgezelschappen. De sultan van Jogyakarta, Hamangkubuwono VTII , zou de dansers 

zelff  selecteren, terwijl de susuhunan persoonlijk de repetities zou willen leiden. Verder kondigde 

Hadiwidjojoo aan dat hij over de samenstelling van zijn subcommissie eerst wilde onderhandelen 

mett de kratons van Solo en Jogyakarta. De kunstnijverheidsinzending formuleerde hij nog losjes 

alss "Kunstvoorwerpen, maquettes en foto's van inlandsche gebouwen, wajangpoppen, e.d." . 

Daarbijj  wenste Hadiwidjojo de Volksraadleden Soekawati (bij deze vergadering aanwezig), H.D.J. 

Apituley,, P.A. Mandagie en T.G.S.G. Moelia, allen leden van het Indische Erecomité voor de 

IKTP,, bij zijn commissie te vragen, opdat " daarmede Bali, de Groote Oost en Sumatra vertegen-

woordigdd zijn."25 Een belangrijk punt voor Hadiwidjojo was, ten slotte, de vraag of de inheemse 

kunstnijverheidsartikelenn op de tentoonstelling ook verkocht konden worden. Hij wachtte het 

antwoordd hierop af, voordat hij met zijn subcommissie aan de slag zou gaan. Daarnaast liet hij 

wetenn dat de Indonesische studieclub te Soerabaja zich gepasseerd voelde, omdat geen van haar 

ledenn in het hoofdcomité benoemd was. Van Zaünge stelde voor dat Hadiwidjojo de studieclub 

omm medewerking kon vragen en een van de leden in zijn subcommissie zou benoemen, als de 

verkoopp door zou gaan.26 

Dee ideeën die Hadiwidjojo had (of gaandeweg vormde) over de inhoud en het aanzien van de 

tentoonstellingg van 'Inlandsche kunst en nijverheid' komen slechts mondjesmaat naar voren in de 

notulenn van het Indische comité. Daarbij werden Hadiwidjojo's plannen altijd weergegeven door 

éénn der andere leden van het comité, en met een flinke, onmiskenbaar groeiende dosis wantrou-

wenn bezien. Di t blijk t bijvoorbeeld al uit de algemene mstemming voor Hadiwidjojo's besluit om 

Mentell  bij zijn subcommissie te vragen, "te meer de heer Mentel het admistratieve gedeelte op 
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zichh zou nemen."27 Het vertrouwen in Hadiwidjojo' s organisatorische gaven was bij aanvang dus 

all  niet erg groot Sommigen van de leden meenden bovendien dat de verantwoordelijkheden 

voorr 'de inlandsche kunst' (die zowel bij hen als bij Hadiwidjojo een hoger prestige had dan 'de 

nijverheid*)) toch al moesten worden toevertrouwd aan de in deze meer deskundig geachte verte-

genwoordigerss van het alom gerespecteerde Bataviaasch Genootschap en het Java-instituut 

(waarvann C.C.F.L. Le Roux en de BJ.O. Schrieke (rechtssocioloog en directeur van het 

departementt van Onderwijs en Eredienst) zitting hadden in het comité). Dat Hadiwidjojo zelf 

ookk lid was van het Java-instituut telde blijkbaar niet. Het beeld van Hadiwidjojo dat bij lezing 

vann de notulen ontstaat roept dan ook gelijkenis op met de beschrijvingen van resident Harloff: 

datt van een luie en onbetrouwbare medewerker met mooie praatjes, die de praktische werk-

zaamhedenn voor zich uitschoof of aan anderen over liet en die nooit met concrete resultaten zou 

komen.288 Alles overziend is datgene wat er al van zijn ideeën uit de notulen naar voren komt 

weinigg en erg globaal. 

Inn de loop van 1930 toonden de leden van het Indische comité op de vergaderingen steeds 

duidelijkerr hun ergernissen en kritiek ten aanzien van Hadiwidjojo. Zowel in het verzamelen van 

voorwerpenn voor de 'Inlandsche kunst- en nijverheid' als in de organisatie van het Javaanse 

dansoptredenn veroorzaakte hij volgens hen onacceptabele vertraging in de hele Indische 

organisatie.. Daarbij leek de vertegenwoordiging van het Bataviaasch Genootschap (Schrieke en 

Lee Roux) ongemerkt de leiding over de inheemse kunst van Hadiwidjojo te willen overnemen. In 

maartt 1930 had Hadiwidjojo 200 circulaires uit laten gaan naar de hoofden van bestuur, met 

daarinn het verzoek om bij te dragen aan een "zoo volledig mogelijke expositie van kunst en 

kunstnijverheidd [...] welke een goed beeld zal geven van de artistieke, zij het dikwijls nog primi-

tievetieve uitingen, op elk gebied van de verschillende Inlandsche bevolkingsgroepen, h.t.1.". 

Anderhalvee maand later rapporteerde hij aan het comité dat hij daarop nog maar dertig 

antwoordenn had gekregen. Stroomberg (de secretaris van het Indische comité) reageerde fijntjes 

datt deze verzending niet alleen rijkelijk laat had plaats gevonden - namelijk kort nadat uit 

Nederlandd het verzoekk was gekomen om de definitieve schema's van de Indische subcommissies 

opp te sturen - maar ook weinig efficiënt was. Inmiddels was toch wel bekend waar "belangrijke 

ethnografica""  in de Archipel te vinden waren. Hiervoor had Hadiwidjojo zich beter tot Schrieke 

enn Le Roux kunnen wenden - zo ook voor de inzending uit de kraton. Hadiwidjojo wees er op 

datt hij gewacht had met zijn circulaire, omdat het Nederlandse comité nog steeds geen beslissing 

genomenn had of de verkoop van de inheemse nijverproducten was toegestaan. Volgens Le Roux 

kondenn de gevraagde voorwerpen, als ze toch niet voor de verkoop bestemd waren, het beste 

doorr het museum van het Bataviaasch Genootschap verzameld worden. Als hij een richtlijn zou 

krijgen,, kon hij over een week opgave doen van hetgeen in het museum aanwezig in aanmerking 

konn komen voor inzending. Lagaay herinnerde Le Roux hierbij aan de beslissende rol van het 

Nederlandsee comité. Volgens Schrieke konden "bij wijze van spreken" alle etnografica en 
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schatkamerobjectenn door het museum worden afgestaan. Dit hing echter ook af van hetgeen de 

museaa in Leiden en Amsterdam zouden inzenden.29 

DansDans om geld 

Dee organisatie in Nederland, die al haar beslissingen zonder overleg doorgaf aan Batavia, had 

vanaff  het begin getornd aan het aantal uit te zenden dansers en aan de financiële voorwaarden 

waaronderr dezen zouden optreden. Aanvankelijk had dit te maken met de beslissing om ook een 

Balinesee dans- en muziekuitzending voor te bereiden, op voorstel van Soekawati. Daarbij kreeg 

dee organisatie te maken met de gevolgen van de economische crisis. Weinig succesvolle financiële 

lobbiess in Nederland en Indië, en het voortdurend heen en weer schuiven van geld over en 

tussenn de verschillende begrotingsposten, maakten de omvang van het beschikbare budget 

onzeker.. Di t gold ook voor het bedrag van ƒ. 17.000,- dat de Javaanse rijksbestuurders hadden 

toegezegdd voor de Javaanse dansuitzending.30 In mei 1930 constateerde het Indische comité dat 

ditt verminderd was tot ƒ. 12.000,-, "door verschillende omstandigheden" ontweek Hadiwidjojo 

dee vraag naar de reden.31 Ook bleek de salariëring van de dansers een gevoelig punt. Aanvankelijk 

hadd het Indische comité vastgesteld dat de dansuitzending uitsluitend bedoeld was om dans en 

muziekk te demonstreren en, met nadruk, niet om het gezelschap iets te laten verdienen. De 

beloningg was het bezoek aan Europa. Verder zou wat handgeld a ƒ 30,-, een bedrag voor de 

verteringenn aan boord a ƒ. 12,- o f /. 15,-, daggeld van ƒ.5,- en uitrustingskosten van ƒ.100,-

voldoendee zijn. Het heffen van entreegelden zou worden overwogen bij een eventuele grotere 

dansuitzending,, "doch alleen voor de dans en muziek vertooningen, niet voor het bezichtigen 

vann de kampong [omdat] de regeering daar zeer zeker bezwaar tegen zou maken", aldus 

Bernard.32 2 

Augustuss 1930 kwam Hadiwidjojo, na ruggespraak te hebben gevoerd in Solo, met een 

veelzeggendd verzoek: Jogjakarta en Solo hadden loon voor de dansers geëist als voorwaarde van 

deelname.. Zo niet, dan zouden zij de dansuitzending afgelasten op grond van exploitatie van de 

dansers.. Formeel was de aanleiding de uitspraak van het Indische comité om uit de hand gelopen 

kostenn te compenseren op het loon van de dansers.33 Blijkens de hieronder beschreven 

commentarenn in het Solonese blad Timboelen hetJogyakartaanse^4A« bestond er echter ook bij 

dee feller nationalistische elite in Solo en Jogjakarta twijfel aan de haalbaarheid van morele (eer) 

dann wel materiële winsten bij medewerking aan de IKTP. Vermoedelijk om eigen gezichts- en 

gezagsverliess te voorkomen stelden de zelfbestuurders zich nu ten aanzien van de 

arbeidsvoorwaardenn sterk op. 

Dee eisen van de zelfbestuurders leverde Hadiwidjojo de toezegging van het Indische comité op 

datt elke danser/muzikant, naast daggeld van ƒ 2,50, een overschot van ƒ. 100,- zou krijgen, en 

datt onder voorwaarde van een budgetvermindering van ƒ 150.000,- naar ƒ 127.000,- de gehele 
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nettowinstt aan de dansgezelschappen zou worden uitgekeerd. Hadiwidjojo bedong daarbij 

bovendienn een bedrag van ƒ. 3000,- voor de Balinese danskostuums.34 

EettEett kwestie van verantwoordelijkheid 

Aann onderling vertrouwen ontbrak het inmiddels zeer, zowel bij het Indische comité, als bij 

Hadiwidjojoo en zijn achterban in Solo en Jogyakarta. Van zeer weinig tact getuigde daarom het 

voorstell  van het Indische comité om de danstroepen te laten vergezellen door "een opperleider", 

inn de persoon van een Nederlandse officier. Op de vergadering van 16 oktober 1930 toonde 

Hadiwidjojoo zich hierover verontwaardigd. Het gevolg hiervan was een lange gedachtenuitwisse-

lingg over vorm en terminologie voor de beoogde leidersfiguur. Als oplossing werd de term "op-

perleiding""  (van Le Roux) uiteindelijk vervangen door "administratieve leider". De nieuwe 

begeleiderr zou bovendien geen militair, maar een ambtenaar zijn, die zich met zaken bezig zou 

houdenn waar Hadiwidjojo noch Soekawati zin in zouden hebben.35 

Beledigendd voor Hadiwidjojo waren verder de bemoeienissen van het Indisch comité met de 

selectiee van de dansers en de vorming van het programma.36 Begin december 1930 bezocht 

Stroombergg Solo om een concreet idee te krijgen van omvang en aard van het gezelschap dat 

voorr Parijs was geselecteerd. Hij liet hier geen gras over groeien: in zijn bijzijn werd elk van de 

spelerss gefotografeerd ten behoeve van de benodigde paspoorten. Iets later in december kwam 

Vann Zalinge, die gedurende enkele weken bij de vergaderingen van het Nederlandse comité 

vertegenwoordigdd was geweest, uit Nederland terug met de boodschap dat het budget van 

ƒ.127.000,-- absoluut niet overschreden mocht worden en dat dit een totaal aantal van honderd 

danserss (namelijk naast de vijfti g Javanen ook vijfti g Balinezen) niet toestond. Eind januari 1931 

werdd in de (tweede) vergadering van het Bataviasche hoofdcomité besloten om het aantal dansers 

tee halveren, wat in een kleinere bijeenkomst aan Hadiwidjojo werd medegedeeld. Op dat moment 

wistt het comité niet dat de Javaanse dansuitzending al een gevoelige kwestie was geworden in 

Soloo en Jogyakarta. De sultan van Jogyakarta had niet alleen voor elk van zijn dansers een tweede 

pakk geëist, maar ook zijn bedenkingen uitgesproken over de inzending van zijn gamelan. Op de 

vergaderingg van het Indische comité had Hadiwidjojo zich hier niet over uitgelaten. Wel had hij 

opp 14 januari schriftelijk aan Mangkunegara VI I gevraagd om met Van Helsdingen te spreken 

overr "de rare houding van Djokja t.a.v. de mee te nemen gamelan naar Parijs." Wellicht kon Van 

Helsdingenn de sultan er toe over halen wat schappelijker te zijn. Dat de sultan van Jogyakarta 

ineenss minder toeschietelijk toonde, kan te maken hebben gehad met een meningsverschil met 

hett Indische gouvernement over de hoogte en de toepassing van zijn ceremoniële budget.37 De 

vraagg om het aantal dansers te verminderen kwam voor Hadiwidjojo hoe dan ook ongelegen. Het 

comitéé hield echter voet bij stuk. 

Opp 7 februari schreef Hadiwidjojo aan Mangkunegara VI I dat, wegens de grote malaise, de 

inzendingg naar Parijs teruggebracht moest worden tot de helft en dat de sultan hierdoor besloten 

269 9 



hadd helemaal van deelname af te zien. Volgens Hadiwidjojo maakte dat de selectie echter alleen 

maarr makkelijker: "I k heb mijn broer [Koesoemojoedo, op dat moment tevens hoofd van de 

kratondienst]]  voorgesteld om maar geen danseressen te zenden, alle mannen, dan is er weinig 

zorgen,, en dan kunnen we aardige wajangfragmenten geven." Mangkunegara VI I antwoordde 

hemm dat hij eigenlijk al op 7 februari, na afloop van de regentenconferentie, Koesoemojoedo had 

afgeradenn verder nog deel te nemen aan de Parijse tentoonstelling, "in verband met een mogelijke 

minderwaardigee behandeling als gevolg van de besnoeiing der kosten." Hij beloofde echter Hadi-

widjojo'ss ideeën te zijner tijd aan zijn broer door te spelen. "I k geloof dat Pang Koesoemojoedo 

well  voelt voor een doorzetting van de zaak."38 

Hett definitieve programma van de uitvoeringen bracht Hadiwidjojo op 18 februari ter tafel bij 

hett Indische comité. Stroomberg deelde hem echter mee dat het Bataviasche hoofdcomité 

bezwarenn had gemaakt ten aanzien van de geplande dansuitzending: op grond van de pasfoto' s 

vann de dansers uit Solo had het sommigen daarvan "ongeschikt" bevonden. Bovendien zou, naar 

dee mening van het hoofdcomité, het soort dansen (het programma zou overwegend #Vr<?#g-dansen 

aanbieden)) wegens de lengte en eentonigheid niet in de smaak vallen bij het Europese publiek. 

Voorr de definitieve samenstelling van het gezelschap ried Stroomberg Hadiwidjojo aan in overleg 

tee treden met de Javaanse filoloog Poerbatjaraka, die in Batavia een particuliere dansgroep 

leidde.399 Diens dansers waren gewend om dansen te tonen die niet langer duurden dan 20 a 30 

minuten,, wat geschikter zou zijn voor het Europese publiek. Stroomberg zou samen met de 

Javanoloogg J. Kats en Poerbatjaraka naar Solo komen om de spelers te keuren. Ten slotte stelde 

Stroombergg voor dat Poerbatjaraka als regisseur onder Hadiwidjojo de groep naar Parijs zou 

begeleiden.. In feite gaf Stroomberg hier een aangepaste versie van zijn idee om ten behoeve van 

eenn snellere selectie een particuliere dansgroep uit Batavia naar Parijs te sturen, waarover hij al 

hadd geschreven naar Den Haag in een brief van 5 februari. Hoe dan ook verweerde Hadiwidjojo 

zich,, er op wijzend dat Poerbatjaraka persona non grata was in de kraton, en dat het meezenden 

vann deze persoon, als ook de overige gemaakte bezwaren "een klap in het gelaat" van de susuhu-

nann zouden zijn.40 Opnieuw moest hij echter inbinden. Zwaar beledigd zocht Hadiwidjojo in 

Soloo steun bij Mangkunegara VII , zijn broer Koesoemojoedo en regent Wirjodiningrat Op 23 

februarii  stelden zij in het paleis van de Mangkunegara schriftelijk vast dat de houding van het 

Indischee comité onaanvaardbaar was. Een dag later overhandigden zij een rapport van die 

strekkingg aan de sunan. Deze beval onmiddellijk de voorbereidingen voor de dansen te 

beëindigen.. Op 25 februari seinde Hadiwidjojo, op dat moment in Soerabaja, aan het 

hoofdcomitéé dat de kraton van Solo zich geheel terugtrok.41 

VorstelijkVorstelijk verknoeid 

Niett alleen de werkzaamheden van het Indische comité en Hadiwidjojo botsten door gebrekkig 

communicatiee en onafhankelijk handelen. Zich nog onbewust van de aard der spanningen in 
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Bataviaa was het Nederlandse comité, dankzij de persoonlijke bemiddeling van de voorzitter Fock, 

err begin februari in geslaagd om voor de Javaanse hofdansers een officieel optreden vast te 

leggenn voor koningin Wilhelmina op het Loo. Het Indische plan om een particuliere dansgroep 

uitt Batavia naar Parijs te sturen viel in Nederland daarom niet in goede aarde. Op 19 Februari liet 

Fockk naar Batavia telegraferen dat de koningin bereid was om begin juni de dansers te ontvan-

gen,, en dat hij daarom "prima hofdansers geen dilettanten" wenste, en niet minder dan 

aanvankelijkk voorgenomen. Nadat het comité via het Indische persbureau Aneta ter ore was 

gekomenn dat de sultan van Jogyakarta had afgezien van uitzending, volgde op 26 februari (dus 

nadatt de susuhunan zich ook al had teruggetrokken) :"Fock verzoekt dringend met oog optreden 

voorr koningin aangelegenheid krachtig tot goed resultaat leiden en geruststellend persbericht 

verspreiden."422 Op 5 maart hielden Stroomberg en Van Zalinge, op doorreis naar Bali, een 

tussenstopp in Solo om hiertoe de hulp van Van Helsdingen in te roepen. Deze was echter niet 

thuis.. Stroomberg en Van Zalinge zetten hun reis voort naar Bali, waar zij in Ubud voorstellingen 

bekekenn van het gezelschap dat door Soekawati was samengesteld Op grond daarvan besloten 

zij,, nu het aantal Javaanse dansers toch onzeker was geworden, in ieder geval alle 50 Balinezen 

diee Soekawati had geselecteerd, naar Parijs te laten gaan. Hadiwidjojo vernam ondertussen in 

Soloo dat de broer van Poerbatjaraka, Probodiringgo, dansers aan het verzamelen was voor een 

alternatievee Javaanse dansuitzending naar Parijs. 

Dee communicatiestoornis tussen Nederland en Indië begon nu pijnlijke vormen te krijgen. Bij 

hett Nederlandse comité, inmiddels vergaderend te Parijs, was begin maart bekend dat ook de 

susuhunann zich had teruggetrokken. De ernst van de situatie onderschattend het Fock zonder het 

Indischee comité te raadplegen op 11 maart zowel aan de susuhunan als aan de sultan telegraferen: 

""  In verband met reeds gegeven goedgunstige toestemming door majesteit koningin wegblijven 

hofdanserss onmogelijk punt ik verzoek dus uwe hoogheid hare gewaardeerde medewerking 

verleenenn moeilijkheden oplossen en willen zorgen hofdansers uiterlijk eersten juni in Holland." 

Vann Zalinge ontving met de inhoud van deze telegrammen de herhaalde boodschap dat 

inzendingg van een andere troep tegenover de koningin "beslist onmogelijk" was. Van de 

aangeschrevenn vorsten antwoordde alleen de sultan dat hij bereid was 25 dansers in te zenden, 

echterr alleen als de susuhunan dat ook zou doen, en dat een geringer aantal in verband met de 

juistee uitvoering onmogelijk was. Op 16 maart verzond secretaris Van der Waals opnieuw drie 

telegrammenn naar Indië: de sultan ontving erkentelijkheid voor zijn geste, de susuhunan de 

eenvoudigee vraag of hij inderdaad net als de sultan 25 dansers in wilde sturen en Van Zalinge een 

weergavee van deze correspondentie. Hiermee hoopte Van der Waals dat " men nu zonder 

verderee briefwisselingen en zonder verdere conferenties tot de uitzending der begeerde dansers 

zall  overgaan."43 Hij vergiste zich. Terwijl het Nederlandse comité alweer opgelucht ademhaalde 

ontspoordee in Indië het dansersconflict, in volle openbaarheid. 
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2.. Het conflict en de Nederlands-Indische pers 

GeenGeen geacht 

Opp 9 Maart deed het Semarangse dagblad De Locomotief de Tioogst-ergerlijke historie van 

Javaanschee dansers en een Bataviaasch comité' tot in de kleine details uit de doeken. Daarbij koos 

hett partij voor Hadiwidjojo. Het feit dat het hoofdcomité 20 laat pas zijn bezwaren te berde had 

gebrachtt ten aanzien van onder andere de soort en duur van de dansen was in ogen van de 

verslaggeverr onbegrijpelijk. Het leek hem op zijn minst "eigenaardig" dat het hoofdcomité 

bovendienn bepaalde dansers (na het zien van hun foto's ) niet naar Parijs wilde laten gaan 

vanwegee hun "al of niet mooie gezichten". Het idee, ten slotte, om Poerbatjaraka, Kats en 

Stroombergg een rol te laten spelen in de selectie van Solonese hofdansers was, aldus de De 

Locomotief,Locomotief, begrijpelijkerwijs beledigend voor de susuhunan, die immers bekend stond als eerste 

kennerr en goed beoordelaar van de Javaansche dans. Voor hem zou het onaanvaardbaar zijn 

wanneerr zijn hofdames zouden moeten spelen met anderen. De Locomotief vermeldde ook het 

geruchtt dat Stroomberg en Van Zalinge in het geheim in Solo waren geweest (op hun doorreis 

naarr Bali), en dat de broer van Poerbatjaraka in de Sriwedari pogingen deed om onafhankelijk van 

dee kraton een dansgezelschap te regelen. Onomwonden was ten slotte de veroordeling van De 

LocomotiefLocomotief 'aan het adres van het Indische comité: "Wij achten de houding van het hoofdcomité 

vann een bevreemdend gebrek aan tact en verantwoordelijkheidsgevoel, en in de hoogste mate 

ongewenscht.. [..] In het boven besproken geval is het hoofdcomité explicatie en excuses ver-

schuldigdd aan de kratonkringen in het algemeen en aan den soenan in het bijzonder." Een dag 

laterr opende het Solonese dagblad De nieuwe wrstenlanden met een integrale kopie van dit artikel, 

veelzeggendd genoeg zonder commentaar.44 

Dee aanval van De Locomotief prikkelde Van Zalinge en Stroomberg, net terug uit Bali, om ter 

plaatsee in Semarang hun versie van deze historie te komen geven. Deze verscheen op 11 maart in 

DeDe Locomotief. Van Zalinge en Stroomberg gaven alle schuld aan Hadiwidjojo, van wiens 

werkzaamhedenn als voorzitter van het sub-comité 'Inlandsche kunst en nijverheid' zij sinds de 

installatiee van de Indische sub-comités (in augustus 1929) niets concreets hadden gezien.45 In een 

onhandigee poging om zich van de geruchten rondom de fotogeschiedenis te vrijwaren wezen 

Vann Zalinge en Stroomberg er op "dat het niet was dat de gezichten van de dansers op de foto's 

aann de leden [van het hoofdcomité] niet bevielen, maar dat werkelijk enkelen naar het gevoelen 

geenn representatieve typen waren, waardoor ook de naam van het Solosche hof zou worden 

geschaad.""  De activiteiten van de broer van Poerbatjaraka begonnen volgens hen, ten slotte, pas 

nadatt Solo zich officieel had teruggetrokken. De Locomotief "vroeg zich in het commentaar hierop 

aff  of de schuld van 'het sub-comité' het hoofdcomité wel buiten vervolging zette. Van dringender 

aardd vond zij echter de vraag of het hoofdcomité niet van oordeel was dat het "niettemin %elf 

eenee explicatie én een verontschuldiging behoort te geven aan een geheel andere, boven deze 
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bisbilless staande partij, die belangeloos tot medewerking bereid was, namelijk de soenan van 

Solo?"466 De Jogyakartaanse correspondent van De Jambode onderschreef de veroordelingen van 

dee De Locomotief'. "Wie de vorstenkndsche verhoudingen kent, wie weet welk een groote plaats in 

hett hofleven de Javaansche danscultuur inneemt, wie ervan op de hoogte is welk een minutieuze 

zorgg door de zelfbestuurders in de Vorstenlanden aan die Javaansche dansen wordt besteed, die 

beseftt welk een onherstelbaar kwaad de commissie door haar opmerkingen heeft aangericht, toen 

zijj  den Soesoehoenan ongemotiveerd en ten eenenmale onnoodig kwetste als thans gebeurd is."47 

Opp dezelfde dag dat het interview van Van Zalinge en Stroomberg in De Locomotief verscheen 

namm het Het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indtë het op voor het Indische comité in het "abel 

spell  van vorstenlandsche intrigues."48 De informatie in dit artikel, dat opende met het gedeeltelijk 

overgenomenn bericht van de "hoogst ergerlijke historie" uit De Locomotiefv&n. 9 maart, was 

zichtbaarr afkomstig van het hoofdcomité. Als verzaker van zijn organisatorische plichten kreeg 

Hadiwidjojoo hierin de schuld van alles. Naar aanleiding van de fotogeschiedenis kon het Het 

NieuwsNieuws van den Dag voorNederlandsch-Indië melden dat het Solonese gezelschap dat Hadiwidjojo 

beginn februari had samengesteld, dus nadat de sultan van Jogjakarta zich had teruggetrokken 

'Volstrektt niet uit hof-dansers bestond, maar uit allerlei eenvoudige lieden, die inderdaad voor de 

uitvoeringg van Javaansche dansen waren opgeleid" Hadiwidjojo zou volgens Het Nieuws hebben 

gezegdd dat hij deze dansers zelf nooit voor de koning van Siam zou durven laten optreden. Op 

dee vraag of hij het gezelschap dan wel goed genoeg achtte voor koningin Wilhelmina had hij 

gezwegen.. Het feit dat het comité, "mede volgens verklaringen van ter zake deskundigen", 

bezwarenn had gemaakt tegen het niet aan Europese smaken aangepaste programma zou absoluut 

niett beledigend zijn voor de sunan, omdat deze geheel buiten de zaak zou staan. De susuhunan 

konn zijn eigen hofdansers immers nooit voor de Parijse tentoonstelling ter beschikking stellen. 

Hadiwidjojoo zou op eigen gezag naar geschikte krachten hebben gezocht in de omgeving van de 

kraton.. Dat hij daarin niet geslaagd was, was niet de schuld van het hoofdcomité, maar van zijn 

eigenn traagheid.49 

Inmiddelss was ook bekend dat Hadiwidjojo zich vanwege de aan hem gerichte kritiek als lid van 

hett comité had teruggetrokken. Volgens het Het Nieuws zou het wel niet zo een vaart lopen, 

"aangezienn de Pangeran veel te graag naar Parijs gaat om thuis te blijven".50 

EenEen kwestie van deskundigheid 

Eenn dag later publiceerde Dejavabode de resultaten van een onderzoek dat verricht was naar 

aanleidingg van de eerder gepubliceerde lioogst ergerlijke historie van Javaansche dansers en een 

Bataviaaschh comité' en het onderhoud van Van Zalinge en Stroomberg met de Locomotief5iDe 

auteurr hiervan steunde voor een groot deel op door Hadiwidjojo verstrekte informatie en nam 

eenn fragment op van een brief van Hadiwidjojo aan het Bataviasche comité. Zijn uiteindelijke 

veroordelingg is daarbij sterk gekleurd door het onhandige en conflictueuze karakter van de gehele 
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organisatiee voor de deelname van Nederlands-Indië aan de IKTP. Ten eerste bestreed hij dat 

Hadiwidjojoo van mei 1929 tot medio 1930 niets over zijn voorbereidingen zou hebben gemeld 

(enn dus niets zou hebben uitgevoerd). Daarmee verweet hij het hoofdcomité tegelijkertijd dat het 

dee deskundigheid in deze zaak bij verkeerde personen legde. Als voorzitter van het sub-comité 

'Inlandschee kunst en kunstnijverheid' had Hadiwidjojo immers al in het begin meegedeeld dat de 

zelfbestuurderss akkoord gingen met het voorstel tot verzorging van dansen voor de Parijse 

tentoonstelling;; dat de repetities in volle gang waren; en dat men ten slotte bezig was met het 

bekortenn van de dansen tot ongeveer 20 minuten a een half uur, speciaal voor het Europese 

publiek.522 Ten slotte was ook onderhandeld over de voorwaarden. Wat wilde het hoofdcomité 

eigenlijkk nog meer? "Had men missives verwacht meldend hoeveel passen links en hoeveel 

rechts,, of er één uitviel en een ander in aanmerking kwam, of de zeventiende dans vlot verliep? 

[..]]  Is het hoofdcomité dan zoo onkundig van Vorstenlandsche Hofgebruiken dat dergelijke 

dansen,, door of namens het Hof verzorgd, minutieus worden geregeld?"53 

Dee feiten over de onzalige vergadering van 18 februari logen er volgens de correspondent van 

DejavabodeDejavabode niet om. Het Indische werkcomité zou van Hadiwidjojo geëist hebben dat hij alle 

bezwarenn van het hoofdcomité in aanmerking zou nemen: " 1 . De gezichten deugden niet; er 

moestt een aantal andere dansers voor in de plaats komen; 2. Voor die aanvulling zou dr. Poerbot-

jarokoo zorgen; 3. Dr. Poerbotjaroko moest mee naar Parijs, als regisseur onder P. Hadiwidjojo; 4. 

Aanmerkingg werd gemaakt op de lijst van dansen; ze zouden veel te lang duren, en waren 

daardoorr niet geschikt voor Europeesch publiek; 5. Door het bedanken van den Sultan, zou 

alleenn Solo voor de dansen enz. zorgen; de nieuwe combinatie zou 30 personen zijn; dr. 

Poerbotjarokoo was van meening, dat het met 26 even zoo goed kon." Tegen de bezwaren zou 

Hadiwidjojoo zich heftig hebben verzet, ervoor waarschuwend dat zij "een ernstige klap in het 

gezichtt van den vorst" zouden zijn. De kans zou bestaan dat de sunan zich geheel zou 

terugtrekken.. Aldus was geschied. Na de vergadering ten paleize van de Mangkunegara op 23 

februarii  was Hadiwidjojo naar Soerabaja doorgereisd "voor dienstaangelegenheden", waar hij 25 

februarii  het bericht ontving dat de sunan zich had teruggetrokken. Di t seinde hij door naar het 

comitéé in Batavia. Terug in Solo schreef Hadiwidjojo op 1 maart een bevestigingsbrief aan Van 

Zalinge,, waaruit de Javabode een deel aanhaalde: "De besprekingen, die ik op uw verzoek heb 

gehouden,, hebben precies hetzelfde effect gehad, als waarvoor ik u op de laatste vergadering van 

188 Feb. gewaarschuwd heb. [..] De punten waren voor den kraton niet alleen onaanvaardbaar, 

dochh zelfs beleedigend. Op de groote mogelijkheid daarvan had ik eveneens uw aandacht 

gevestigd,, doch niettemin wilde u coute que coute de diverse punten door mij besproken hebben. 

[...]]  Het is zeer gewenscht langs officieelen weg de 'spijtbetuiging van het comité' aan mijn Vader 

aann te bieden, zooals ik dat reeds voorstelde ten aanzien van den Sultan."54 

Inn zijn brief had Hadiwidjojo geconcludeerd dat de reis van Van Zalinge en Stroomberg naar 

Soloo nu geen zin meer had. Desondanks hadden dezen geprobeerd om in Solo Van Helsdingen 
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tee spreken te krijgen over deze kwestie. In de kraton was niemand daarvan op de hoogte. 

Hadiwidjojoo was op dat moment in Batavia. Bij zijn terugkeer in Solo vroegen "een Javaan en 

dienss vrouw" hem of zij toch naar Parijs mochten. De broer van Poerbatjaraka had hen met een 

aantall  andere dansera geëngageerd. Op donderdag 12 maart was Stroomberg opnieuw in Solo, 

samenn met Kats. Over het doel van hun bezoek was de correspondent van Dejavabode verder 

nietss te weten gekomen. Hun bezoek was bij de kraton evenmin bekend. Hij besloot zijn artikel 

mett een oordeel over de veronderstellingen van het Indische comité over wie er nu eigenlijk 

deskundigg was: ze waren misplaats en ontactisch: "Uit alles, wat gezegd wordt omtrent 

deskundigheid,, eigen ervaring e.d. blijkt, dat deze deskundigheid waarschijnlijk uitsluitend berust 

bijj  dr. Poerbotjaroko en dat men zonder meer wegveegt, dat ook in Solo en Djokja aan de 

Vorstenhovenn deskundigen zijn op dit gebied, die heel goed weten waarom met toegestane 

personeelsbezettingg méést wirengdansers moeten worden gegeven en minder wajangdansen. En 

nogg méér blijkt uit het heele gedoe, dat het hoofdcomité zich de grootste mate van 

ondeskundigheidd - maar dan ook in elk opzicht - heeft toegemeten." Dejavabode plaatste 

hieronderr het droge bericht dat Hadiwidjojo schriftelijk bij de gouverneur-generaal zijn ontslag 

hadd ingediend als lid van het comité voor de tentoonstelling te Parijs.55 

Opp 18 maart somde Dejavabode nog eens alle misstappen op die het Indische comité in de korte 

geschiedeniss van haar bestaan had gezet. Ten eerste had het een onbekende architect naar voren 

geschovenn ten koste van bekendere. Ten tweede had het zeer weinig moeite gedaan om 

particulieree inzendingen te krijgen vanuit Nederlands-Indië. Vervolgens had het alle Indische 

schilderijenn afgekeurd, wat waarschijnlijk wel terecht was, omdat "de beste menschen" toch al 

nietss meer hadden ingezonden. Ten slotte leidde het zenden van Javaanse dansers tot het ontslag 

vann pangeran Hadiwidjojo en de weigering van alle verdere medewerking door de susuhunan. De 

JavabodeJavabode stelde voor om een commissie in te stellen die de oorzaak van alle wrijving zou trachten 

tee achterhalen (en daarbij ook de reden voor het feit dat de secretaris van het Indische comité 

"hett bedrag van ƒ. 500,- p/m toucheert"). Intussen had Dejavabode ook vernomen dat de 

susuhunann op Focks tweede telegram (van 16 maart) afwijzend had geantwoord.56 

VanVan wat oirbaar is 

Wass de zaak nog te redden? En wie droeg hiervoor de verantwoordelijkheid? Daarover 

verschildenn dus de meningen. Op 19 maart begon het tot het Nederlandse comité door te 

dringenn dat de dansersuitzending in Indië was gestrand. Stroomberg legde in een brief aan Van 

derr Waals verongelijkt de schuld bij Hadiwidjojo, en daardoor uiteindelijk bij Moojen, die volgens 

Stroombergg verantwoordelijk was voor de benoeming van Hadiwidjojo tot voorzitter van het 

sub-comité.. Van der Waals legde in zijn antwoord van 31 maart deze mededeling terzijde, er nog 

enen passant op wijzend dat het Indisch comité anderhalfjaar lang de tijd had gehad om "de zaak in 

eenn goed spoor te leiden."57 Tegen die tijd waren ook de allerlaatste diplomatieke zetten mislukt. 
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Opp 20 maart had Fock de hulp in geroepen van minister De Graaff, die gouverneur-generaal De 

Graefff  gelastte te bemiddelen. Deze telegrafeerde op 21 maart aan Van Helsdingen of hij al het 

mogelijkee in zijn werk wilde stellen om de steun van de susuhunan te herkrijgen. Van Helsdingen 

wist,, aldus zijn verslag van het uiteindelijke debacle, de susuhunan mild te stemmen.58 Nadat Van 

Zalingee en Stroomberg door de bemiddeling van Van Helsdingen in de ochtend van 24 februari 

tee Solo hun verontschuldigingen hadden aangeboden over de gerezen misverstanden, had de 

susuhunann Van Helsdingen verzekerd "dat de zaak voor elkaar zou komen." Als een blijk, dat bij 

hemm geen rancune bestond, schonk hij beide heren een "photographie van hem en de vorstelijke 

familie",, aldus Van Helsdingen. Nog diezelfde dag werden de dansers door Koesoemojoedo, in 

aanwezigheidd van Van Zalinge, Stroomberg en assistent-resident Ockers, één voor één gevraagd 

off  zij al dan niet naar Parijs wilden gaan. Volgens Van Helsdingen verklaarden de gamelanspelers 

zichh onmiddellijk bereid. De wirengspelers wilden echter alleen gaan op bevel van de susuhunan, 

terwijll  de serimpi-danseressen verklaarden dat hun ouders hun verboden hadden, omdat hen van 

tee voren niet om toestemming was gevraagd. 

Overr deze laatste bijeenkomst in Solo verschillen de lezingen. Volgens Van Helsdingen was het 

opp zichzelf niet een probleem geweest als de serimpidanseressen niet naar Parijs waren gegaan. 

Prinss Mangkunegara zou hem verzekerd hebben dat het in Solo pubüek geheim was dat hun 

prestatiess ver beneden peil waren gebleven. "Sedert waren de gamelangspelers en wirengdansers 

echterr zóó bewerkt, dat ook zij zich hebben teruggetrokken", aldus Van Helsdingen. In zijn 

verslagg aan De Graeff wees hij op het feit dat de susuhunan eerder al bezwaren had geuit tegen 

dee benoeming van Hadiwidjojo in het hoofdcomité ter voorbereiding van de IKTP, omdat deze 

zonderr zijn voorkennis had plaats gevonden. Daarom had de susuhunan "deze zaak" als een 

particulieree aangelegenheid beschouwd en geheel overgelaten aan Hadiwidjojo. Om die reden zou 

hijhij  ook bij deze allerlaatste poging om een Solonees hofdansgezelschap samen te stellen de 

beslissingenn geheel aan zijn dansers hebben overgelaten. Op de 28ste schreef de susuhunan aan 

Vann Helsdingen dat aan de mislukte bemiddelingspoging niets te veranderen was maar dat hij, 

"gezienn het feit dat mijne dienaren niet genegen zijn naar Parijs te gaan" er geen bezwaar tegen 

hadd dat door de kraton van Jogjakarta wel wirengdansers en gamelanspelers werden gezonden.59 

Hett antwoord van de susuhunan was veelzeggend: als hij had gewild dan had hij zijn dienaren 

namelijkk naar Parijs kunnen sturen. Dit zagen De Locomotief en Dejavabode ook. Op 24 en 25 

maartt voorspelden zij naar aanleiding van de recente besprekingen in Solo nog een "Gelukkig 

eindee voor de betreurenswaardige dansershistorie." Op 27 maart moest Dejavabode echter de 

mislukkingg toegeven, en op grond daarvan haar houding ten aanzien van het hoofdcomité 

herzien:: "Wi e de vorstenlandsche toestanden kent, zal met ons concluderen, dat de Gouverneur 

enn de heeren Van Zalinge en Stroomberg, eenvoudig voor den mal zijn gehouden. De z.g. indivi-

duelee beslissing der dansers is evenzeer een uitvloeisel van een printah als een toestemming dat 

zouu zijn geweest. Waar de kwestie thans in dit stadium is gekomen zou het ons inziens in strijd 
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zijnn met de waardigheid van het Nederlandsche gezag om nog verder op de medewerking van 

denn Soesoehoenan aan te dringen. De grenzen van wat oirbaar is, zouden daardoor worden 

overgeschreden."600 De Locomofüfvan 30 maart verkoos "met het oog op de verschillende 

verhoudingen""  het te laten bij de mededeling dat nu definitief was afgezien van Solosche dansers 

naarr de Parij se tentoonstelling.61 

DikhuidigheidDikhuidigheid van de blanken 

Vann Zalinge gaf zijn lezing van het gehele dansersdebacle in de vergadering van 9 april van het 

Indischee comité. In zijn ogen was de grootste misstap hierin gezet door het Nederlands comité, 

datt zonder tussenkomst van het Indische comité of de gouverneurs van de vorstenlanden aan de 

susuhunann en de sultan een laatdunkend telegram had gericht Het Indische comité trof geen 

blaam.. De moeilijkheden zouden zijn ontstaan door meerdere factoren, "zoals de weinig 

rooskleurigee financiële toestand die het getal der dansers deed beperken, vermoedelijk de 

onvoldoendee diligentie van den Heer Hadiwidjojo, alsmede, na beïnvloeding, de onwil der 

Javaanschee dansers om naar Europa te gaan." Van de laatste besprekingen in Solo (op 24 maart) 

hadd Van Zalinge eigenlijk een bevredigende oplossing verwacht. Maar na zijn vertrek uit Solo had 

Vann Helsdingen hem telefonisch bericht dat niemand van de personen "nog genegen" was om 

naarr Parijs te gaan. Iemand moest de susuhunan en de spelers na zijn vertrek dus hebben 

bewerkt,, aldus Van Zalinge. Ook Hadiwidjojo zou naar zijn overtuiging de danseressen "niet 

vrijwillig ""  naar Parijs hebben gekregen.62 

Opp 3 april zond gouverneur-generaal De Graeff aan minister De Graaff het telegram waarin hij 

hett definitieve verslag gaf van de mislukte bemiddelingspoging. Hadiwidjojo had hij, op diens 

verzoek,, inmiddels ontheven van zijn lidmaatschap van het Indische comité. Hij herhaalde verder 

hett idee van Van Helsdingen dat Hadiwidjojo veel te verwijten viel in het mislukken van de 

laatstee reddingsactie. Ook daarin dook weer de moeizame verhouding tussen de susuhunan en 

zijnn zoon Hadiwidjojo op. De susuhunan zou zijn "afzijdigheid en onlust" sterk hebben doen 

gelden,, ook omdat hij de gehele zaak toch al als een particuliere aangelegenheid beschouwde. De 

susuhunann was 'm deze mening bovendien gesterkt geraakt door de "niet altijd tactvolle en geluk-

kigee stappen" van het Indische comité en het ook volgens De Graeff "weinig gelukkig" 

rechtstreeksee telegram van Fock. Enig succes bij verdere bemiddelingspogingen was volgens hem 

uitgesloten.633 Onverschrokken deed de Nederlandse gezant te Parijs, J. Loudon, op 13 april nog 

eenn allerlaatste poging. Ook te Parijs was tenslotte de aanwezigheid der kratondansers "zeer 

gewenscht.""  De Graeff seinde hem echter terug dat hij in verband met de grondig bedorven 

stemmingg bij beide kratons zich verder moest onthouden. "Ik [...] mag mij niet aan reruns bloot-

stellen."64 4 

Wienss erezaak de Javaanse hofdansuitzending ook was, de zaak werd gesloten. Op 31 Maart 

telegrafeerdee Van der Waals aan Stroomberg dat hij de foto's van de Javaanse dansers terug zou 
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sturen.. Ze waren niet meer nodig. Hij beaamde wel dat "5 dezer ontvangen 26 pasfoto's hebben 

niett onze bewondering kunnen opwekken. Het angstwekkend uiterlijk van een der primadonna's 

heeftt mij zelfs een slapeloozen nacht bezorgd." Stroomberg beschreef op 2 april het slot van het 

dramaa aan Van der Waals, waaruit de laatste ten slotte concludeerde dat "wi j alleen de Baliërs 

krijgen,, tenminste als ook daarmede geen narigheid ontstaat [...] wij zullen nu maar verder over 

dezee zaak zwijgen."65 Hadiwidjojo zweeg ook volgens de susuhunan. Over zijn zoon zou hij, naar 

aanleidingg van diens afwijzende houding, tegen Van Helsdingen hebben opgemerkt: "Saja takoet 

moeloetnya""  (ik vrees zijn (brutale) monde). Voor Hadiwidjojo was dit moeilijk te verkroppen. 

Aann de Mangkunegara schreef hij op 12 april, "terwijl z.a. het u ook bekend is, ik openlijk een 

grootee pluim v. Pa had gekregen z.a. nooit iemand het heeft gekregen t.a.v. mijn houding 

tegenoverr het tentoonstellingscomité, was a.d. Reg. gerapporteerd dat zelfs pa mij de schuld van 

dee mislukking geeft. Is dat eerlijk Mas" [..] Het Nieuws v.d. Dag v. gisteren meldt dat Poerbo zijn 

troepp v. Parijs heeft aangeboden en dat het comité nu overleg m. Holland heeft gepleegd of het 

dezee troep zou willen aanvaarden. Dat is nu echt Boetok [troebel, MB] ademen en echt dikhui-

digheidd van de blanken. [..] Bij het afsluiten v.d. brief hoor ik van Soekawati, dat Holland niet in 

will  gaan op het aanbod van Poerbo."66 

3.. De inheemse pers en het conflict 

DeDe Javaanse waardigheid 

Watt betekende het dansersdebacle in de Javaanse pers? De reacties waren hier ambivalent, al leek 

hett niet zo op het eerste gezicht. Volgens het Koloniaal Weekbladwas er van de Indonesische 

bladenn niet één die aanspoorde tot steunverlening aan de tentoonstelling. Daarbij haalde het het 

Maleiss Chinese blad Bintang Mataram aan van 1 april 1931: "Wanneer zulk een tentoonstelling een 

twintigg jaar geleden had plaats gevonden, toen het volk van Indonesië er nog trots op was dat het 

onderr Ned. Vlag stond, zou ze door dat volk misschien met vreugde zijn begroet. Maar in dezen 

tij dd is het volk ontwaakt en wekt alles wat 'Made in Blanda' is, achterdocht op, vooral door den 

naamm koloniaal." Illustratief was ook dat Sangkoro Moedo, een vereniging van inheemse priyayi te 

Solo,, een motie had aangenomen tegen de bemoeienissen van de susuhunan met de IKTP. Ook 

voorr haar was het woord "koloniaal" in de aanhef van de IKT P verdacht. 67Aan het Sumatraanse 

dagbladd Oetoesan Sumatra was de boodschap van de IKT P evenmin ontgaan: de koloniale 

mogendhedenn hadden samenwerking gezocht, niet uit sympathie, aldus Oetoesan Sumatra, maar 

vanwegee de gelijksoortige belangen over zee. En dit werd niet alleen in Parijs tentoongesteld, 

maarr ook in het oosten, door de bezoeken van de gouverneur-generaals aan de verschillende 

koloniën.. Het ging hier om een machtsvertoon ten opzichte van de overheerste gebieden, "die 

wellichtt den wensch in zich dragen om niet eeuwig onder vreemde heerschappij te staan". 
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Desondankss zag Oetoesan Sumatra enig nut in de IKTP: "zij zou voor de overheerschte volken een 

zweepslagg kunnen zijn."68 

Watt betreft het dansersdebacle stelde het Algemeen openycht van de iniandschepers dat de inheemse 

krantenn van maart/april 1931 zich zonder uitzondering afkeurend uitlieten over het optreden van 

Poerbatjaraka.. Door toch met dansers naar de IKTP te willen gaan - nadat de officiële commissie 

"gefaaldd had" - schond Poerbatjaraka de beginselen van Boedi Oetomo, en trad hij op tégen zijn 

eigenn natie, zo luidde het oordeel. Daarom werd aangeraden om Poerbatjaraka uit Boedi Oetomo te 

zetten.699 Bij het Solonese halfmaandelijkse tijdschrift Timboel had Poerbatjaraka blijkbaar al eerder 

afgedaan.. Het verbaasde zich niet eens meer over zijn optreden; daarentegen wel over dat van 

Kats,, die zoveel te danken had aan de Javaanse hoven. 

Wanneerr we kijken naar de commentaren op het dansersdebacle dan lijk t het alsof het moeilijker 

werdd om een oordeel te vellen, naarmate een redactie dichter in de buurt was van het Solonese 

hof.. Timboe/, dat als orgaan van de vorstenlanden het dichtst bij het vuur zou moeten zitten, gaf 

pass op 16 april een uitvoerig commentaar op de gehele dansersgeschiedenis onder de 

veelzeggendee titel 'een comedie van onbevoegdheden'. Het baseerde zich daarbij deels op eigen 

inzichtenn en deels op de berichtgeving in de Nederlands-Indische pers, met name die in het 

SoerabaiaschSoerabaiasch Handelsblad, dat ook partij had gekozen voor de Javaanse vorsten. Timboel legde een 

deell  van de schuld van het dansersdebacle bij Moojen - die in dit tijdschrift sowieso geen goede 

reputatiee had, zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben gezien. Door Moojens bemoeienissen 

zouu Hadiwidjojo in het uitvoerende comité terecht zijn gekomen, terwijl volgens de schrijver van 

hett commentaar competenter personen aangewezen hadden kunnen worden: zo niet deskundige 

vertegenwoordigerss van het Java-Instituut en het Bataviaasch Genootschap, dan toch iemand 

onderr de "zelf-dansende" prinsen van Solo of Jogyakarta. Dan had in ieder geval de kwalijke 

episodee met Poerbatjaraka voorkomen kunnen worden. (In juni zou Timboel een rectificatie 

plaatsen:: Hadiwidjojo had in zijn jeugd wel gedanst). Als lid van de kraton had Hadiwidjojo 

volgenss de commentator bovendien nooit als buffer kunnen optreden in de strubbelingen tussen 

dee kratons en het Indische comité. Wat de rest van de geschiedenis betrof vond hij dat het 

Indischee comité zich in alle opzichten ondeskundig en onkies gedragen had. Het idee dat de in 

stijll  zo verschillende Jogyasche en Solosche dansgezelschappen wel tot één kleinere 

gemeenschappelijkee groep samengevoegd zouden kunnen worden, was wel het beste bewijs van 

dee "diepe onbevoegdheid" van het Indische comité. Volgens de auteur was dit de reden geweest 

waaromm de sultan zich "vol waardigheid, zonder protest of verwijten" had teruggetrokken.70 

Hett belangrijkste bezwaar van de Timboel-tedzctew was dat het Indische comité het niet zo 

nauww had genomen met de waardigheid van Javaanse hoven en hun dansers. Het "pingelen en 

knijpen""  aan de daggelden en het aantal kostuums voor het gezelschap was daar een teken van. 

Naarr aanleiding van de fotogeschiedenis concludeerde de schrijver dat het comité blijkbaarr niet 

alleenn de duur en aard der dansen, maar ook het gelaat der Javaanse kunst wilde aanpassen aan de 
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smaakk van het Europese publiek. De woorden aanhalend van een correspondent van Het 

SoerabaiaschSoerabaiasch Handelsblad'vroeg hij zich ten zeerste af of dat Europese publiek dat wel waard was: 

"Watt moet een fijnbesnaard Javaansch edelman gevoelen, wanneer hij wordt aangegaapt door 

drommenn feestgangers, die de eene vermakelijkheid in, de andere uitloopen, om afwisselend van 

tamtammendee negers en Turksche buikdansen of priemende Fakirs te genieten? Van het 

merendeell  van zulk publiek is alleen te verwachten , dat het elkaar ginnegappend aanstoot over 

zooveell  grappig gedoe. Dat het met het denkbeeld huiswaarts gaat, dat deze Nederlandsche 

onderdanen,, die wat beschaving betreft niet hun minderen zijn, op een lij n worden gesteld met 

Senegambiërss en Somali...". Hij kon zich dan ook aansluiten bij de conclusie dat het maar 

gelukkigg was dat de Javaansche kratondansers niet naar Parijs gingen.71 

Tenn slotte verzette de 77wiw/-redacteur zich, met Hadiwidjojo, tegen het idee dat 

hofdanseressenn vervangen konden worden door leden van de groep van Poerbatjaraka en om de 

laatstee als leider/regisseur mee te laten gaan naar Parijs. Door zich terug te trekken had 

Hadiwidjojoo de naam van het Mataramgeslacht hooggehouden. Daarentegen was het misplaatst 

geweestt van Fock om als overtuigingsmiddel de eer van koningin Wilhelmina naar voren te 

schuiven.. De vorstenhoven hadden zich hieruit echter op elegante wijze gered, door te verklaren 

datt zij bij een eventueel huwelijk van H.K.M. prinses Juliana, bereid waren om de 'echte' 

hofdanseressenn naar Holland te zenden (zoals ook zou gebeuren).72 De daaropvolgende mislukte 

bemiddelingsmissiee van Stroomberg en Van Zalinge in Solo, waar de wirengspelers te kennen 

haddenn gegeven niet te zullen gaan tenzij onder bevel van de susuhunan, en waar de dalang zich 

hadd afgemeld wegens ziekte van zijn vrouw, had toch eigenlijk de laatste mislukking moeten zijn 

geweest,, zo meende de schrijver. In het Soerabaiasch Handelsblad van 28 maart had hij echter 

gelezenn dat inmiddels de hulp van de gouverneur-generaal was ingeroepen om de susuhunan te 

bewegenn tot een dienstbevel aan zijn wirengdansers. Samenvattend kon de schrijver de stappen 

diee de tentoonstellingsorganisatie gezet had om toch nog Javaanse dansen naar Parijs te krijgen 

alleenn begrijpen in het "gewone systeem [...] der pressies van allerlei aard en kracht, dat we 

telkenss en telkens weer op de Zelfbestuurders zagen toepassen, dat in dit geval weliswaar gefaald 

heeft,, maar waaraan nu eindelijk eens voorgoed, en principieel een eind diende te komen."73 

"Parijss gaat niet door. De kraton van Solo wil werkelijk niet meewerken. Het hoofdcomité wil 

nogg één keer pesia (hulp, MB) vragen in Jogyakarta", met deze kop van 28 maart reageerde het 

maleistaligee dagblad Aksi in Jogyakarta sneller dan Timboel?* Daaronder volgde het verslag van de 

onderhandelingenn over de Javaanse hofdansen, vanaf het ontslag van Hadiwidjojo, tot en met het 

misluktee bemiddelingsbezoek van Van Zalinge en Stroomberg te Solo. Namens een glimlachende 

informantt uit Solo kon Aksi nu met zekerheid stellen dat de kraton van Solo geen hofdansers 

naarr Parijs zou sturen, "geen man en geen cent". Het oordeel van deze krant leek duidelijk. Het 

hoofdcomitéé van de "stelling djajahan" (koloniale of overheersers-tentoonstelling) had 

oneerbiedigg gehandeld. De stappen van Hadiwidjojo en de kraton van Solo waren dan ook 
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terechtt Op deze manier hadden zij de waardigheid van het volk van Solo en Jogyakarta in ere 

gehouden:: "Ons volk in Solo, en dus ook wij in Jogya, vertrouwen er op dat de bahasa 

(taal/omgangsvorm,, MB) van de kraton en van de adel in Jogya zeker aan zijn eergevoelens kan 

vasthouden.. Dat wil zeggen dat wij maatregelen moeten nemen, opdat het hoofdcomité niet het 

hoofdd opgeheven kan houden."75Op 8 mei kwam Aksi nog kort op deze kwestie terug in een 

artikell  naar aanleiding van de opening van de IKTP op 6 mei. De openingsrede van Lyautey, 

waaruitt het blad uitvoerig citeerde (in het Nederlands), had inmiddels onomwonden bewezen dat 

dee Parijse tentoonstelling "een middel van de koloniale politiek" was. Datgene wat de redactie 

eerderr geconcludeerd had over het niet laten gaan van de Javaanse hofdansers klopte dus. De 

"gekoloniseerden""  (anak-anak djajahan") die vrijwilli g hadden meegewerkt aan deze 

tentoonstellingg hadden zich vergist, net als diegenen die dachten dat ze door in te zenden vrucht 

zoudenn plukken op materieel of moreel gebied. "Oentoeng malang kita adalah tergantoeng oleh 

kitaa sendiri, zonder Paris-Parisan! (Helaas kunnen we alleen op ons zelfvertrouwen, zonder 

Parijs."76 6 

"SinV'en"SinV'en "sana" 

Terwijll  de meeste inheems nationalistische bladen zich direct al tegen de IKTP zouden hebben 

gekeerd,, suggereren de reacties van Timboe/, Akst en Bintang Mataram dat de Javaanse 

medewerkingg van hen aanvankelijk nog het voordeel van de twijfel had gekregen. Het 

dansersdebaclee was in hun ogen echter het bewijs dat onder de Nederlandse koloniale leiding 

voorr hen op de IKTP geen eer te behalen was. Timboel toonde in juni de behoefte om zich scherp 

aff  te zetten tegen de IKTP. "[...] een expositie met als centrale onderwerp de koloniaal-

economischee exploitatie van Oostersche en Afrikaansche landen, lijk t toch wel een misselijk 

teekenn van reactionaire gezindheid." Het zei zich niet eerder zo negatief over de IKTP te hebben 

uitgelatenn omdat het deze vanuit "Vorstenlandsche zijde" had bekeken. Dat de susuhunan en de 

sultann wél hadden meegewerkt was te rechtvaardigen. Zij zouden er geen zin in hebben gehad 

"Hunn rijken, volken (en zichzelf) geexhibeerd te zien als subject (lijdend voorwerp) van het 

kolonialisme.""  De "comedie van onbevoegdheden" zoals Timboel de. dansersgeschiedenis op 16 

aprill  getypeerd had, was inmiddels opgewaardeerd tot "een gunstige samenloop van 

omstandigheden""  die er samen met de "getoonde karaktersterkte" van de twee vorsten voor had 

gezorgdd dat de Javanen ervoor behoed bleven, te Parijs vertegenwoordigd te zijn.77 

Ookk Bintang Mataram probeerde een verklaring te geven voor het feit dat er in de organisatie van 

dee IKTP toch leden van de inheemse elite meewerkten. Deze krant bracht de tentoonstelling 

daartoee in verband met "de klachten der volkeren in de koloniale bezittingen over hun 

vooruitgang.. Nu willen de Westerlingen met kunst en nijverheid uit die koloniën aantoonen dat 

zijj  goede opvoeders zijn van het volk in de kolonies. Daarbij zullen zij natuurlijk slechts wat goed 

iss toonen, maar het slechte weren." In nationalistische termen concludeerde Bintang Mataram dat 
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ditt eens te meer het bewijs was "welk groot belang die tentoonstelling voor: 'sana' is en welk 

nadeell  zij aan 'sini' berokkent".78 

Bijj  Akst hadden de kolonialistische openingsredevoeringen te Parijs op 6 mei definitief de deur 

geslotenn voor positieve verwachtingen ten aanzien van de IKTP. Naar aanleiding van de trots en 

vreugdee van de Nederlandse pers en 'Vele blanke kranten hier" over de wederopbouw van het 

afgebrandee Nederlandse paviljoen kopte het blad cynisch dat de houding van Nederland hierin 

helemaall  geen lof verdiende. "Vroeger waren er al mensen die beweerden dat het geld dat 

opgemaaktt wordt in Parijs nooit omgezet zou worden. Maar nu het gebouw en de inhoud in 

vlammenn zijn opgegaan, boekan sadja (niet te geloven, MB) hoeveel geld wordt uitgekeerd, niet 

alleenn voor de voorwerpen, maar ook voor de onvoorstelbaar hoge bouwkosten." Gezien het 

kastekortt van de staat en gezien het feit dat het volk in Nederland en "Indonesia" op dit moment 

inn een golf van ellende zat, meende Akst dat al dat geld beter gebruikt had kunnen worden "voor 

hett algemene nut in Nederland en Indonesia."79 

4.. Conclusie. Het monsterverbond. 

Dee IKT P veroorzaakte een paradoxale situatie: opgezet als verbond van Europese koloniale 

mogendhedenn tegen de verschillende gedaantes van de onafhankelijkheidsstrijd (in de koloniën 

enn in Europa), appelleerde zij ook aan nationalistische gevoelens van de modern opgeleide, 

inheemsee elite in Nederlands-Indië. Prins Hadiwidjojo was daar een voorbeeld van. Zoals in het 

vorigee hoofdstuk is beschreven ging achter het hoofdmotief van de Nederlandse deelname aan 

dee IKT P een veelzijdige ideeën- en belangenstrijd schuil, die het karakter had van een 

concurrentiestrijdd tussen deskundige personen en instellingen. Dit gold natuurlijk ook voor de 

inheemsee deelname aan de IKTP, hier geïllustreerd aan de hand van prins Hadiwidjojo en de 

Javaansee hofdansuitzending. Ten aanzien van zijn kunstnijverheidsuitzending had prins 

Hadiwidjojoo te maken met de concurrentie van het prestigieuze Bataviaasch Genootschap. 

Bedreigenderr was echter de persoon van Poerbatjaraka, die als een moderne ondernemer een 

eigen,, aan westerse smaak aangepast Javaans dansgezelschap inzette, tegenover prins 

Hadiwidjojo'ss hofdansers. 

Voorr prins Hadiwidjojo was de deelname aan de IKTP een middel om zijn persoonlijke status 

tee bevestigen, en die van de Javaanse hoven en de Javaanse natie (en pas in latere instantie ook 

diee van de andere inheemse regio's). In de gedachte dat dat mogelijk was via de IKT P stond hij 

niett alleen. De negatieve conclusie van Akst dat de IKT P uitsluitend een koloniaal machtsmiddel 

was,, en dat Indonesiërs alleen op zichzelf konden vertrouwen, doet vermoeden dat dit blad daar 

aanvankelijkk toch nog over getwijfeld had. Zoals het zelf schreef waren er meerdere personen 

onderr de inheemse elite die dachten dat Indonesiërs niet alleen materiële, maar ook morele baten 

zoudenn kunnen hebben bij deelname of bijdragen aan de IKTP. Hiermee verwees Akst 
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vermoedelijkk naar de inheemse leden in het Indische hoofdcomité. Niet geheel onverwacht vond 

Timboel,Timboel, immers Solonees en vorstenlands, het heel begrijpelijk dat de zelfbestuurders hun eigen 

vertegenwoordigingg op zich wilden nemen. Voor Hadiwidjojo stonden zijn eigen eer en die van 

dee kraton van Solo op het spel. Daarom was de uitzending van Javaanse hofdansen voor hem 

misschienn wel belangrijker dan voor de Nederlandse en Nederlands-Indische organisatie. Hem 

gingg het om de waardige en authentieke vertegenwoordiging van de Javaanse vorstenhuizen, 

terwijll  het Indische hoofdcomité de hofdansen juist als een onderdeel van de Nederlands-

Indischee delegatie zag. In dit perspectief waren aanpassingen in het programma van de dansen of 

dee samenstelling van het artiestengezelschap niet zo vreemd - of die nu de bezuinigingen of het 

publiekk dienden. Voor Hadiwidjojo, en met hem enkele inheemse kranten, waren deze 

wijzigingenn echter onacceptabel, omdat daarmee niet alleen zijn eigen prestige, maar ook dat van 

dee vorstenhuizen zou worden besmet 

Ongetwijfeldd zal het idee van Timboel, dat Hadiwidjojo meewerkte omdat bij naar de mondaine 

stadd Parijs wilde, een kern van waarheid bevatten. Daarin onderscheidde Hadiwidjojo zich echter 

niett van de vele andere Europese en niet-Europese bezoekers die in 1931 óók voor Parijs zouden 

komen.. Ook Mangkunegara VII , die al eerder dan Hadiwidjojo minder welwillend was over de 

IKTP,, hoopte toch van zijn vrienden die Parijs in 1931 wel zouden bezoeken - Radjiman als arts 

vann de Balinezen en J.L. Moens als vertegenwoordiger van het Bataviaasch Genootschap - Parijse 

voorwerpenn te bemachtigen: anaglyphen van Parijse vergezichten, grammofoonplaten van 

"goedee en mooie Fransche Üederen (populaire songs) gezongen door Fransche zangeressen 

(cabaretsterren)",, waaronder met name die van "Fientje Bakker" (Josephine Baker), immitatie-

briljantenn en gelijk-gemotiefde dassen en zakdoeken.80 Ook de Balinese dansers en muzikanten 

gavenn hun ogen goed de kost in Parijs. Zij keerden terug met verhalen, parfum en stoffen; een 

enkelingg droeg een zonnebril en één van hen bracht zelfs een Parisienne als echtgenote mee. 
811 (Zie epiloog). In dit perspectief waren de wereldtentoonstelling en Parijs het toppunt van 

moderniteit. . 

Persoonlijke,, Javaans-royalistische, maar ook nationalistische motieven speelden uiteindelijk een 

roll  in Hadiwidjojo's medewerking aan de IKTP. In de Volksraad had Hadiwidjojo voor een 

IndischeIndische vertegenwoordiging gepleit, opdat duidelijk werd in Europa dat "Indië en zijn bevolking" 

capabell  genoeg waren om eigen belangen naar behoren te behartigen en te vertegenwoordigen. 

Anderss gezegd betekende dit dat op de IKTP de onafhankelijkheid van de inheemse bevolking 

moestt worden benadrukt. Daarmee worden Hadiwidjojo's motivaties radicaler dan ze op het 

eerstee gezicht lijken. Zijn stem in de organisatie van de IKTP in Nederlands-Indië telde echter 

evenn veel (of weinig) mee als die van de inheemse zelfbesturende, gedecentraliseerde raden in het 

kolonialee beleid. Daar waar hij juist een belangrijke wereldse zelfbevestiging in het verschiet zag, 

werdd hij feitelijk niet serieus genomen. Daardoor was de samenwerking tussen Hadiwidjojo en de 

tentoonstellingsorganisatiee gedoemd om te mislukken. De afgelasting van de gehele 

283 3 



dansuitzendingg werd een middel om het Oosten te verheffen ten opzichte van het Westen, of de 

statuss van de Javaanse vorstenhuizen ten opzichte van het Indische gouvernement 

Zoveell  stemmen zoveel perspectieven: door omstanders en betrokkenen werd het 

dansersdebaclee dan wel aangeduid als een beter snel te vergeten lioogst ergerlijke historie' dan 

well  als 'dikhuidigheid van de blanken', 'een comedie van onbevoegdheden' en zelfs een 'gunstige 

samenloopp van omstandigheden.' Wat betekende het nu in het kader van de koloniale 

verhouding?? Kwam hieruit een partij als sterkste naar boven? Had Hadiwidjojo - of de susuhunan 

-- met het terugtrekken van de dansers een effectief wapen in handen? Gezien de verschillende 

machtsverhoudingenn die hier speelden is deze vraag eigenlijk moeilijk te beantwoorden. Maar het 

lijk tt van niet: het debacle mocht dan een klap in het gezicht van de Nederlandse organisatie zijn, 

enn een triomfantelijke toon veroorzaken in sommige inheemse bladen, het feit dat Hadiwidjojo's 

bijdragee er op het geheel van de organisatie niet echt toe deed zegt genoeg over de feitelijke 

verhoudingenn in de tentoonstellingsorganisatie. Deze geschiedenis is bovenal een voorbeeld van 

hett grote misverstand dat kon ontstaan tussen een groep Nederlanders en een Javaan die in een 

koloniaall  project met elkaar samen moesten werken. Als zodanig is het tevens een illustratie van 

dee manier waarop de koloniale onderneming werkte. 
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CONCLUSIE E 

Spiegelbeelden n 

Dee Nederlandse koloniale afdelingen op de wereldtentoonstellingen hadden een tweeledig doel. 

Enerzijdss gaven ze gestaltee en legitimatie aan de koloniale overheersing in Nededands-Indië, en 

ditt in een periode waarin deze expandeerde in economisch, bestuurlijk en militair opzicht. 

Anderzijdss dienden ze het aanzien van Nederland te vergroten. Als onderdeel van 'ernstige 

internationalee wedstrijden' waren zij gericht op een massaal Europees én op het Nederlandse 

publiek:: zij lieten zien dat Nederlands-Indië Nederlands was en gaven Nederland daarmee een 

plaatss tussen de grote Europese mogendheden. 

Vertoningenn waren het, koloniale vertoningen - maar waar gingen ze nu over? Wat vertellen de 

tentoonstellingenn die in deze studie onder de loep zijn gelegd over de koloniale verhouding, en 

overr het besef daarvan in Nederland? In welk opzicht maakten ze de koloniale staatsvorming een 

voorstelbaarr onderdeel van de Nederlandse imagined community? 

Uitt het voorafgaande is gebleken dat de koloniale vertoningen niet een éénduidig verhaal Heten 

zien,, maar vooral een zoektocht Drie samenhangende problemen hielden haar ontwerpers bezig: 

tenn eerste het probleem van koloniale overheersing: wat was de juiste en effectiefste vorm van 

koloniaall  bestuur en hoe moest die worden vormgegeven en verbeeld? Ten tweede het probleem 

vann beschaving: welke houding moest in het licht van het vooruitgangsgeloof worden 

aangenomenn ten aanzien van de beschaving van de inheemse bevolkingsgroepen van 

Nederlands-Indië?? In hoeverre moest deze veranderd dan wel geconserveerd worden? Moest 

assimilatiee dan wel associatie het leidend beginsel zijn van koloniaal bestuur? En last but not least 

hett probleem van de Nederlandse identiteit en de plaats van Nederland in de wereld: hoe kon een 

tott de derde rang vervallen mogendheid zich groot houden en tonen in de vaart der volkeren? 

Mett deze drievoudige problematiek als grondslag waren de koloniale vertoningen uiteindelijk een 

vormm van zelfbespiegeling. 

Inn dit slotwoord peil ik aan de hand van de drie genoemde hoofdmotieven de aard van het 

Nederlandsee koloniale besef, waaraan de koloniale vertoningen een bijdrage moeten hebben 

geleverd.. Dit besef heeft een lange nasleep. Ook nu nog is in Nederland vaak genoeg een 

bijzonderee betrokkenheid vast te stellen met het tegenwoordige Indonesië en het oude 

Nederlands-Indië,, een gegeven dat recentelijk is aangeduid met de term 'inburgering'.1 Mij gaat 

hett er niet zozeer om dat de band met Nederlands-Indië of Indonesië nog steeds wordt gevoeld, 

maarr vooral wat dat gevoel inhoudt. Mijn stelling is dat het in laatste instantie een binnenlands 

probleemm betreft: het besef van een (verloren) roeping, en - tenminste in de periode die mijn 

studiee omvat - ongemakkelijkheid over het eigen veranderende wereldbeeld. Wanneer men 

kolonialee beeldvorming strikt binnen de koloniale machtsverhouding beziet en op het 
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eindresultaatt beoordeelt, dan verdwijnt de hierboven geduide zoektocht uit zicht. Interessant zijn 

juistt de veranderingen en grilligheden in koloniale beeldvorming, en het feit dat koloniale beelden 

vaakk niet alleen iets vertellen over de kolonie, maar vooral ook over de beeldvormer zelf. 

HetHet probleem van koloniaal bestuur 

Dee koloniale vertoningen kregen vorm in de periode waarin overheid en particulieren inhoud 

moestenn geven aan de nieuwe liberale koloniale politiek, die formeel sinds de afschaffing van het 

cultuurstelsell  van start was gegaan. In deze periode werd koloniaal bestuur sowieso ingewikkelder 

dann voorheen: de militaire en economische expansie vergrootte het te besturen gebied, en het 

aantall  inheemse en Nederlandse onderdanen. De overgang van indirect naar direct bestuur in de 

nieuww verworven gebieden maakte de verhouding tot de inheemse bevolking ingewikkelder. 

Dezee veranderende situatie vergde veel meer kennis van koloniaal bestuurlijke en inheemse zaken 

dann ten tijde van het cultuurstelsel nodig werd geacht. In het 'liberale' koloniale stelsel diende de 

kolonialee overheid bij zichzelf te rade te gaan welke bestuurlijke plichten zij had ten opzichte van 

dee inheemse bevolking en ten opzichte van de ontwikkeling van het koloniale gebied. Daarbij 

compliceerdee de verhouding tussen de regering en de particuliere ondernemers de inrichting van 

hett koloniale bestuur: er bestond onduidelijkheid over wie nu precies de 

hoofdverantwoordelijkheidd had in koloniale zaken. Het geheel van deze koloniaal bestuurlijke 

problematiekk moet zijn weerslag hebben gehad in de organisatie en het ontwerp van de 

verschillendee Nederlandse koloniale vertoningen voor de wereld. 

Dee in de inleiding genoemde stereotypen van ontsluiten, opheffen en conserveren lijken mij bij 

naderr inzien minder geschikt om de ontwikkeling van het koloniale beeld door de tijd heen te 

duiden,, omdat deze motieven op alle tentoonstellingen zichtbaar waren, zij het niet altijd in 

gelijkee mate. Tegen de veranderende koloniaal-politieke achtergrond valt juist op dat de 

Nederlandsee koloniale afdelingen in hun verhaal en ordening eigenlijk erg op elkaar leken. Op het 

eerstee gezicht is dat niet zo vreemd: de tentoonstellingsmakers van na 1883 grepen terug op het 

grondconceptt van PJ. Veth voor de koloniale tentoonstelling van Amsterdam. Door vast te 

houdenn aan de driedeling natuurlijke wereld - inheemse bevolking — kolonisatie konden zij 

(idealiter)) het gemakkelijkst de door Nederland bewerkstelligde vooruitgang in de koloniale 

wereldd tonen. Voor een deel had het ontbreken van duidelijk nieuwe gebaren ook te maken met 

dee relatief beperkte middelen waarover de tentoonstellingsorganisaties beschikten, de wijze 

waaropp de koloniale afdelingen gefinancierd werden, en de gebonden concurrentie waarbinnen 

dee Nederlandse en Nederlands-Indische comités moesten samenwerken. 

Hett economische belang achter het koloniale tentoonstellen lijk t misschien vanzelfsprekend -

wereldtentoonstellingenn waren immers een belangrijk reclamemiddel voor lokale én koloniale 

productenn - toch is het niet altijd doorslaggevend geweest voor de totstandkoming van de 

Nederlandsee koloniale afdelingen. Aan iedere vertoning ging een onderhandelingsstrijd vooraf 
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tussenn overheid en particulieren over de subsidiëring en behartiging van de Nederlandse 

kolonialee inzendingen. Dit was een reflectie van de wijze waarop het koloniale beleid in 

Nederlands-Indiëë vorm kreeg. Weliswaar werd de inbreng van de regering op dit terrein 

gaandewegg minder aarzelend, maar nooit kwam deze voort uit een gulle overtuiging - behalve 

dann misschien in 1931, toen het eigenlijk al te laat was om nog koloniaal te kunnen pronken. 

Maarr tot die tijd moest de benodigde financiële en morele steun van de overheid altijd bevochten 

worden,, aan de particulieren was het initiatief. 

Anderzijdss zijn de Nederlandse koloniale afdelingen nooit het succesverhaal geworden waarop 

dee ondernemende liberalen van 1883 hadden gehoopt. De Nederlandse particulieren konden niet 

opp eigen houtje goede sier gaan maken, daarvoor vonden ze in eigen kring te weinig aanhang en 

middelen.. Wat dat betreft was Tiet koloniale hoekje' van Nederland te Parijs in 1889 eigenlijk een 

dieptepunt:: daar was slechts te zien wat de ondernemer ervoor had willen geven, en dat was niet 

veel.. Deze bescheidenheid had deels te maken met het feit dat in de jaren 1880 in Nederland het 

vertrouwenn in de koloniale onderneming taande. Maar deze verklaring is niet afdoende. Ook 

voorr de tentoonstellingen tijdens het hoogtij van de koloniale expansie, die van Parijs in 1900 en 

vann Brussel in 1910, bleef de regeringssteun onontbeerlijk. Wel werd in deze periode de inzet van 

particulieree zijde groter en overtuigender, culminerend in een eigen paviljoen voor de grote 

ondernemingen,, op de IKTP in 1931. In dezelfde periode kwamen de organisatie én de 

financieringfinanciering van deelnamen aan internationale tentoonstellingen echter ook wettelijk onder 

verantwoordingg van de regering. Naarmate staats- en bedrij fsbemoeienissen in de kolonie 

groeide,, groeide ook het zelfvertrouwen en de wil om te tonen, zo zou men kunnen stellen. Maar 

hiertegenn spreekt het karaktervertoon van de Nederlandse en Nederlands-Indische deelname aan 

dee IKTP, die uitgerekend plaats vond in een periode van algemene economische neergang en 

sociaal-politiekee instabiliteit in Nederlands-Indië. Hierover zou gezegd kunnen worden dat juist 

dee broze positie van Nederland in Nederlands-Indië om extra stevige propaganda vroeg. Het valt 

echterr te betwijfelen dat een dergelijk motief een bewuste rol heeft gespeeld bij artistiek 

ontwerperr Moojen, belangrijkste lobbyist voor een modern Nederlands-Indisch paviljoen op de 

IKTP.. Het moet haast wel dat de grote gelijkenis van de koloniale vertoningen toch ook duidt op 

eenn gebrek aan ideeën. In hoeverre was dat zo? 

Zoalss gezegd verwoordden de koloniale vertoningen vooral een zoektocht. Het daadwerkelijke 

'worstelen'' met de vraagstukken van koloniaal bestuur en beschaving speelde zich af op de 

internationalee koloniale conferenties, in de geleerde marges van de wereldtentoonstellingen. Daar 

konn een gezaghebbende groep mannen, met expertise op bestuurlijk, juridisch, volkenkundig en 

kunstzinnigg gebied, op informele wijze overtuigingen en ideeën uitwisselen. Voor hen was 

weliswaarr duidelijk welke vragen belangrijk waren, maar de antwoorden waren minder helder en 

zekerr niet éénduidig. Naarmate wetenschappers een zwaardere rol gingen spelen in de 

onderbouwingg en legitimatie van de koloniale politiek, werd niet alleen de praktische invulling 
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ervann ingewikkelder, maar ook de vertoning ervan. De zoektocht waarin de koloniale 

deskundigenn zich bevonden wrong met het aantrekkelijke verhaal dat op de tentoonstelling 

gewenstt was. Op de koloniale tentoonstellingen moest het verhaal 'af zijn. Het moest een goede 

less zijn over Nederland en de Nederlandse koloniën, die niet alleen overtuigend was, maar vooral 

ookk aanlokkelijk voor een heel groot publiek. Dat vroeg om een nieuw type ondernemer, met de 

flairflair  van een kosmopoliet, die het risico wilde nemen van een groot, opvallend en effectief 

gebaar,, waarin lering en vermaak samenkwamen. Personen als Agostini, Daniel Veth, en Wolff 

warenn van dat kaliber, maar hun soort lag in Nederland blijkbaar niet voor het oprapen. 

Aangenomenn dat de tentoonstellingsmakers de Nederlandse koloniale onderneming en expansie 

wildenn verantwoorden, dan konden zij kiezen uit drie motieven: het economische argument, het 

politiek-culturelee motief van beschaving en ontwikkeling (de mission civilisatrice), en het militaire 

motieff  van daadkracht en heldenstrijd voor een nobel doel, of een combinatie uit deze drie. 

Vann de genoemde motieven was alleen de economische vrij constant aanwezig, en zichtbaar in 

dee telkens terugkerende uitstallingen van koloniale handelswaar en grondstoffen. De mission 

rivilisatricerivilisatrice kwam op de voorgrond in de koloniale afdelingen vanaf 1900. Als officiële legitimatie 

werdd het echter alleen op de tentoonstelling in Brussel in 1910 expliciet geuit. Dit was typisch 

voorr de ethische tijdgeest. Het motief van opvoeding en ontwikkeling kwam niet alleen tot 

uitdrukkingg in het enigszins schamele vertoon van moderne onderwijsinstellingen en 

gezondheidszorgg maar indirect ook in de vertoningen van de cultuur of beschaving van de 

inheemsee bevolking van Nederlands-Indië. Daaraan zou idealiter het hogere niveau van de eigen 

(Nederlandse)) beschaving zijn af te lezen, en dus de opvoedende taak die voor Nederland in 

Nederlands-Indiëë in het verschiet lag. Zo éénduidig was de koloniale verbeelding van de 

inheemsee bevolking echter niet. Bovendien was hierin in de loop van de tijd een belangrijke 

veranderingg te zien: kort gezegd maakte de eenvoudige 'primitieve' etnografie (de kampong) 

plaatss voor meervoudige hoger geachte beschavings- en kunstvormen, van verscheiden inheemse 

bevolkingsgroepenn van verschillende standen en uit verschillende tijden (Candi Sari, de inheemse 

kunstnijverheid,, Balinese bouw- en danskunst). Het militaire verhaal, ten slotte, ontbrak 

nagenoegg op de Nederlandse koloniale afdelingen. Alleen de Amsterdamse tentoonstelling van 

18833 maakte sier met een monument voor Atjeh en een grote hoeveelheid wapentrofeeën in het 

kolonialee paleis. 

Wanneerr we uitgaan van de drie ideale opties waarmee de tentoonstellingsmakers de koloniale 

ondernemingg hadden kunnen verantwoorden dan wrong er iets in hun verhaal, op tenminste 

tweee punten. Ten eerste was het verhaal van de mission civilisatrice niet sterk. In dit kader was de 

verbeeldingg van de beschaving van de inheemse bevolking meerduidig en veranderlijk. Ten 

tweedee was er geen sprake van militair pronkvertoon. In hoeverre moeten we de oorzaak van 

dezee opvallende elementen van de koloniale vertoningen nu in de koloniale verhouding zoeken? 
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Kijkenn we als eerste naar het gebrek aan militair eerbetoon op de Nederlandse koloniale 

afdelingen.. Te stellen dat de tentoonstellingsmakers hiermee de voortgaande gewelddadige strijd 

inn Nederlands-Indië wilden verhullen, of dat zij Nederland vreedzamer, beter wilde voordoen 

dann andere mogendheden, zou een anachronisme zijn. In die tijd was het militaire strijdtoneel 

immerss een veld van eer. We hebben gezien dat op de Franse koloniale afdelingen wel koloniale 

troepenn paradeerden, en dat op de exposition du siècle een diorama te bezichtigen was over de 

veroveringg van Madagascar. De verovering van Lombok veroorzaakte massale jingoïstische 

vreugdee op veel plaatsen in Nederland. En Van Heutsz kreeg behalve een triomftocht, twee 

monumentenn in Nederland en één in Nederlands-Indië. Maar terwijl hij op het toppunt van zijn 

roemm stond, en gevierd werd als de bedwinger van Atjeh, kreeg hij geen ereplaats op de 

Nederlandsee koloniale afdelingen. Lombok kwam daar evenmin aan de orde. Zou het kunnen 

zijnn dat Nederlands koloniale zeges alleen in Nederland gevierd en getoond konden worden? En 

duidtt de afwezigheid van Nederlands militair pronkvertoon in het buitenland, niet vooral op 

Nederlandss zwakke positie in de wereld der grote mogendheden? Vertoon van al te veel 

wapengekletterr in het buitenland paste niet in het beleid van neutraliteit, waarop de Nederlandse 

politiekk in Europa en Azië steunde. In dit opzicht waren de Nederlandse koloniale vertoningen 

duss vooral een uiting van een Nederlands probleem, eerder dan van de koloniale verhouding. 

HetHet probleem van beschaving 

Alss rechtvaardiging zouden de Nederlandse tentoonstellingsmakers koloniaal militair geweld 

gemakkelijkk hebben kunnen tonen aan de hand van de primitieve wreedheid van de inheemse 

tegenstander,, zoals het koppensnellen der Dayaks. Ook daarvan waren op de Nederlandse 

kolonialee afdelingen echter alleen maar duidelijke voorbeelden te zien in Amsterdam. Dit brengt 

onss op het tweede opvallende element: de manier waarop de cultuur of beschaving van de 

inheemsee bevolking verbeeld werd. 

Opp de Nederlandse koloniale afdelingen is in de vertoning van de inheemse beschaving van 

Nederlands-Indiëë in de loop van de tijd een verschuiving zichtbaar. Van één alomvattend 

'primitieff  en 'exotisch' geheel, onder de noemer 'etnografie' in de jaren 1880, zien we vanaf 1900 

complexeree kunstuitingen van de Hindoe-Javaanse 'beschaving', die duiden op geografische en 

culturelee variaties. Deze verandering hing samen met het vraagstuk van beschaving. Drie 

ontwikkelingenn kwamen hierin samen, die min of meer verweven waren met de koloniale 

verhouding.. Ten eerste de wisselwerking tussen koloniale gezagsuitbreiding en koloniale kennis: 

dee militaire expansie en de overgang naar direct of indirect bestuur in verschillende delen van 

Nederlands-Indiëë stimuleerden de wetenschappelijke belangstelling voor het gebied, de cultuur 

enn de maatschappelijke ordening van de verschillende inheemse bevolkingsgroepen. Ten tweede 

hett besef dat koloniaal beleid gebaat was bij medewerking (associatie) van de inheemse elite. Dit 

groeidee rondom 1900 onder invloed van gezaghebbende regeringsadviseurs als Snouck 
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Hurgronje.. Voor Snouck betekende dit inzicht niet alleen dat westers onderwijs de inheemse elite 

klaarr moest stomen voor ambtelijke posities in de koloniale maatschappij, maar ook dat kennis 

vann haar maatschappelijke en culturele instellingen essentieel was, naast een positieve opstelling 

tenn aanzien van haar cultuur. Complicerend voor het ontwerp van de koloniale vertoningen was 

datt naarmate de inheemse elite directer betrokken raakte bij koloniaal bestuur, zij ook een rol zou 

moetenn spelen in de koloniale vertegenwoordiging op de wereldtentoonstellingen. Dit vond 

echterr pas zijn geringe weerslag in de tentoonstellingsorganisaties na 1900. 

Tenn derde kreeg in dezelfde periode een vooraanstaande culturele elite in Nederland en in 

Nederlands-Indiëë oog voor het schone van oosterse kunst- en cultuuruitingen, in reactie op de 

doorr hen geconstateerde vervlakking van de moderne westerse beschaving. Deze belangstelling 

drongg ook door in de gelederen van de tentoonstellingsorganisatie. Door al deze motieven heen 

speeldee ten slotte ook nog de vraag mee of de inheemse cultuur veranderd moest worden naar 

westersee maatstaven of in haar veronderstelde eigen waarde gelaten of gehouden moest worden. 

All  deze factoren maakten de verbeelding van de inheemse bevolking steeds ingewikkelder. Dit 

wass des te meer zo in de context van de wereldtentoonstellingen, die nu eenmaal de vooruitgang 

derr menseüjke beschaving vierden. Hoe moest die getoond worden, gegeven het groeiende besef 

datt die vooruitgang eigenlijk niet éénduidig was? 

Aanvankelijkk leek het eenvoudig. Op de koloniale tentoonstelling te Amsterdam in 1883 legde 

'etnografie'' een zwaar gewicht in de schaal. Onder deze noemer ving de 

tentoonstellingsorganisatiee de middelste van de drie hoofdgroepen, waarvoor zij zoveel mogelijk 

materiaall  had laten verzamelen in Nederlands-Indië, in de vorm van huisraad, kledingstukken, 

sieraden,, gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, nijverheidsproducten, 'afgodsbeeldjes', en een 

compleett levend dorp. Tekenend voor de tijd was de volledigheidsdrang van de organisatoren: in 

hett schepnet mocht alles mee, zolang het maar kon duiden op canders'-zijn. Als er al een üjn te 

zienn was in het verzamelbeleid en de tentoonstelling van al dit materiaal, dan was deze 

antropologischh of etnografisch. Heersende wetenschappelijke denkbeelden over de inheemse 

culturenn en rassen van Nederlands-Indië balden in Amsterdam samen tot Tiet Indische 

dorpsleven':: een simpele zedenschets, die, naast de grote machinegalerij, tevens dienst deed als les 

over,, en stap in, de evolutie der beschavingen. De bedoeling was om aan het Nederlandse 

publiekk duidelijk te maken hoe anders deze cultuur was, en hoe groot de afstand was tot de eigen 

westersee beschaving. Vanuit het perspectief van de tentoonstellingsmakers ging het om het 

verschill  tussen Svij' en 'zij'. Dit streven kreeg in 1889 voortzetting in k village javanctis. Duidelijker 

dann in 1883 was dit dorp echter niet alleen maar een beschavingsles; als één van de opvallend 

grotee publieksattracties van de wereldtentoonstelling was het vooral ook een commercieel en 

nationaall  succes, dat Nederland op de eretribune der deelnemende mogendheden plaatste. 

Bijj  de volgende koloniale vertoning op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1900 leek het erop 

alsoff  de tentoonstellingsmakers het antropologische of etnografische element naar de 
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achtergrondd wilden dringen, maar feitelijk gebeurde dat niet. IJzerman wilde minder etnografie 

latenn zien ten behoeve van meer moderne koloniale economie. Daarnaast gaf hij de oude 

Boeddhistischee en Hindoe-Javaanse beschaving uit Nederlands-Indië een ereplaats, als de 

vormgeverss van het Nederlandse koloniale paviljoen (terwijl op de rue de nations een nationaal 

NederlandsNederlands paviljoen ontbrak). Deze beschavingen kregen in Parijs wereldfaam door de 

reconstructiee en gipsafgietsels van de meer dan duizend jaar oude, stenen tempel Candi Sari van 

Oost-Java,, tempelfriezen van de Boroeboedoer, en Hindoe-Javaanse beelden. Hier was 

bovendienn voor het eerst een duidelijker onderscheid te zien tussen een hoogstaande elitecultuur 

enerzijdss (de Candi Sari als cultuurproduct van het verleden, en de Wajang uit de kraton van 

Solo,, als een voortlevende hoftraditie, die wortelde in de oude Hindoe-Javaanse mythen) en 

'primitieve'' maar evengoed respectabele volksproducten anderzijds (de sierlijke houten huizen 

vann Sumatra, het Balinese pantheon). De elite trad ten tonele als drager en bewaker van de oude 

Hindoe-Javaansee beschaving. Het volk was (behalve de eeuwige landbouwer-producent van 

verhandelbaree waar) de nijvere vervaardiger van voorwerpen (tevens handelswaar), waarin de 

Hindoe-Javaansee ornamentele kunstvormen waren te ontdekken, en waarvan tevens de 

toepasbaarheidd werd getoond in de aankleding van de bibliotheek en de twee Sumatraanse 

paviljoens. . 

Inn 1900 was het cultuurbeeld kennelijk niet meer zo eenvoudig als in de jaren 1880 en scherper 

uitgekristalliseerd.. Op de tentoonstelling was het besef doorgedrongen dat binnen die inheemse 

cultuurr verschillende beschavingen bestonden. Wat de organisatoren daarvan als typisch 

selecteerdenn duidde niet zozeer op het andere van deze cultuur ten opzichte van het westen, 

maarr eerder op datgene wat de westerse beschaving miste, of verloren had. Het uitgangspunt was 

ookk veranderd. De tentoonstellingsmakers gingen eigenlijk niet meer uit van het anders-zijn. Zij 

verondersteldenn dat er weliswaar sprake was van Van ons' wezenlijk verschillende culturen, maar 

ookk dat die, met de westerse, onderdeel waren van één menselijke beschaving. Het zoeken naar 

dee oorsprong van deze beschaving was hier van belang. Daarin speelde archeologisch 

nationalismee een rol. Nederland trad te Parijs met Candi Sari naar voren als hoeder van een 

achtenswaardigee beschaving, waartoe alle grote Europese beschavingen waren terug te voeren. 

Daarmeee verhieven de Nederlandse tentoonstellingsmakers Nederlands positie, niet zozeer ten 

opzichtee van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, maar vooral ten opzichte van de 

overigee Europese mogendheden die ook hun belangrijke oudheidkundige opgravingen 

koesterden.. Di t betekent dat deze oudheidkundige vertoning eerder uiting gaf aan een westerse 

off  (hier) Nederlandse behoefte aan zelfbevestiging, én de daarmee samenhangende zoektocht 

naarr de oorsprong van beschaving, dan dat zij gezien moet worden als een illustratie van de 

kolonialee verhouding. 
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Dee organisatoren van de Nederlandse koloniale afdeling op de wereldtentoonstelling te Brussel 

dachtenn nog een stapje verder te gaan in hun keuze van het typerende inheemse cultuurbeeld. 

Hierr verplaatste de aandacht zich van de hoogstaande aristocratische oudheid naar de eigentijdse 

kunstzinnigee volksnijverheid. Clou van de Nederlandse afdeling was de pendopo waaronder 

twaalff  inheemse ambachtslieden hun werk-in-uitvoering toonden. Met deze levende 

nijverheidsshoww wilden de organisatoren de volkskunst of de ambachtelijke kunst onder de 

aandachtt brengen van het Europese publiek. Die kunstvorm maakte in Europa schwung in deze 

periode,, om zowel artistieke als sociaal-opvoedkundige redenen (smaakontwikkeling en 

gemeenschapsvorming).. In dit opzicht reflecteerde deze vertoning vooral een ontwikkeling in 

Europa.. Ooit als primitief naar voren geschoven, diende de inheemse nijverheid van Nederlands-

Indiëë nu als spiegel van de vervlakkende Europese kunstnijverheid. Zij was eigentijds geworden, 

enn had een eigen kunstzinnige waarde gekregen. Door die eigen waarde maakte zij Nederland, de 

ontdekkerr en conservator van deze kunstnijverheid, 'modern' - opnieuw vooral in Europese 

context. . 

Anderzijdss vertelde de levende ambachtsshow ook iets over de koloniale verhouding. De 

achterliggendee boodschap was dat de Nederlandse koloniale onderneming de ontdekte inheemse 

kunstvaardigheidd tot ontwikkeling zou brengen, geheel in lij n met de ethische politiek. En 

daarmeee werd Nederlands positie in Nederlands-Indië, en de koloniale hiërarchie 

gerechtvaardigd.. Van betekenis in dit verhaal is dat de 'inlandse kunstnijverheid' een Nederlandse 

uitvindingg was. Het verhaal was echter niet éénduidig. In hoofdstuk vij f heb ik laten zien dat de 

tentoonstellingg en waardering van de 'inlandse kunstnijverheid' zeer dubbelzinnig was, en 

paradoxalee consequenties had voor het te voeren koloniale beleid: moest de inheemse 

(kunstnijverheidd in haar ontdekte vorm als oorspronkelijk behouden blijven, of moest zij 

ontwikkeldd en dus veranderd worden, waardoor zij feitelijk haar oorspronkelijke waarde zou 

verliezen?? Hierop was niet één antwoord te geven. Op de tentoonstelling in Brussel stond deze 

vraagg dan ook ter discussie en er werd niet één keuze gemaakt. 

Opp de wereldtentoonstelling te Parijs in 1931 leken de tentoonstellingsorganisatoren een stap 

terugg te zetten, door opnieuw het exotische en andere van de inheemse cultuur de aandacht te 

geven.. Vertegenwoordigers van de inheemse elite hadden in deze presentatie meer te zeggen 

gehadd dan bij voorgaande vertoningen, maar de invloed van prins Hadiwidjojo of Tjokorde Gde 

Rakaa Soekawati op het eindresultaat was relatief klein. De bijdragen van het Koloniaal Instituut, 

enn vooral die van de artistieke leider van de tentoonstelling Moojen was veel groter. Naar het idee 

vann Moojen kwamen het 'kunnen en kennen der inlandse bevolking' het best tot uitdrukking in 

dee godsdienst en in de kunst. Voor de verbeelding van de inheemse cultuur had de 

tentoonstellingsorganisatiee dan ook het religieuze en kunstige van de inheemse beschaving 

geselecteerd:: de Balinese dansen, de Javaanse pendopo, de kostbare Hindoe-Javaanse 

kunstschattenn uit het museum te Batavia, en de kopie van de zojuist gerestaureerde Mendoet-
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tempel.. De inheemse cultuur werd in algemene zin tot het niveau van kunst- en hoger 

geestesgoedd verheven. Juist doordat alleen het betoverend schone en diepzinnig religieuze van de 

inheemsee cultuur werd uitgelicht, werd deze ongrijpbaar en opnieuw (net als in 1883) anders. 

Alduss nam, na de toenaderingsstappen in 1900 en 1910, in de koloniale verbeelding van 1931 de 

afstandd weer toe van de inheemse cultuur tot de westerse, als rationeel bestempelde beschaving, 

diee daarnaast getoond werd. Ook in de architectuur van het Nederlandse koloniale paviljoen 

stondenn oosterse kunstzin en westerse techniek letterlijk naast en tegenover elkaar, als twee polen 

mett ieder een eigen, waardevolle kracht. 

Dee vertoning van 1931 was een duidelijke reflectie van de koloniale verhouding. Het eerbetoon 

aann de inheemse (in 1931 vooral Balinese) cultuur waarvan zij leek te getuigen was, anders dan in 

1910,, conservatief gemotiveerd Kon in 1910 nog discussie plaats vinden over de vraag hoever 

westersee bemoeienis mocht gaan bij de zorg voor en ontwikkeling van de inheemse 

kunstnijverheid,, in 1931 was het koloniaal politieke streven het behoud van het veronderstelde 

eigenee van de inheemse cultuur. Inmiddels was duidelijk geworden dat ontwikkeling van de 

inheemsee elite (in westerse zin) niet per se hoefde te leiden tot haar instemming met de koloniale 

zaak.. Het bevriezen van de inheemse instellingen en tradities diende in 1931 de koloniale status 

quo,, ook op de tentoonstelling. Achteraf bezien lijk t het betoverende cultuurbeeld van 1931 

daaromm eerder een oppervlakkige uitvlucht uit een gecompliceerde relatie, dan de uiting van 

bewondering,, die het ook was. Daarnaast was het, niet geheel toevallig, ook een bijzonder 

geslaagdee poging tot verleiding van het publiek. En in die zin reflecteerde deze vertoning juist 

ookk weer een behoefte in het westen. 

HetHet effect Groter Nederland en de antropologische sensatie 

Dee Nederlandse koloniale afdelingen op de wereldtentoonstellingen hebben bijgedragen aan de 

verspreidingg van een nationaal bindend idee in Nederland, dat Nederlands-Indië vanzelfsprekend 

Nederlandss was en dat dit gegeven Nederland groot maakte in Europa. Maar wat hebben zij nu 

overgebrachtt van de koloniale wereld, en de koloniale verhouding? Waaruit kon het Nederlandse 

kolonialee besef door deze vertoningen nog meer bestaan dan het idee van de band op zichzelf? 

Opp grond van de receptie kan worden vastgesteld dat het effect van de koloniale vertoningen 

dubbelzinnigg was. Ze konden bij toeschouwers zowel het bewustzijn verscherpen van de eigen 

(Nederlandse)) vooruitgang en superioriteit, als respect ten aanzien van het andere van de 

inheemsee cultuur van Nederlands-Indië - of iets daartussen. Dit heb ik geïllustreerd aan de hand 

vann de indrukken van de secties over de cultuur van de inheemse bevolking van Nederlands-

Indië.. Opvallend genoeg waren deze vooral in hun levende verschijning de grote publiekstrekkers 

opp de Nederlandse koloniale afdelingen. Al dan niet bedoeld getuigden ze van het zogenaamde 

probleemm van beschaving: zij bewerkstelligden bij toeschouwers een besef van anders-zijn, en 

misschienn waren ze vooral daarom wel zo spannend. 
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Wee hebben gezien dat de directe confrontatie met het andere, overheerste volk, en de 

mogelijkheidd van vergelijking, niet op alle fronten het bewijs leverde van de hiërarchie der 

beschavingen.. Al in 1883 dwongen het houtsnijwerk van de inheemse huizentypen in de 

kampongg en de met gouddraad doorweven stoffen uit Sumatra bewondering af van oplettende 

kunstminnendee bezoekers. De kampong veroorzaakte bij een enkeling ook nostalgie naar het 

(geromantiseerde)) verleden en het eenvoudige leven, waarin de mens nog niet vervreemd was van 

zijnzijn natuur. Zo werd de antropologische sensatie ook een les over de toestand van de eigen 

beschaving.. De toeschouwer werd opgescheept met een probleem: het idee verder te zijn 

betekendee niet perse beter (af) te zijn. 

Dee wijze waarop toeschouwers met dit probleem van beschaving omgingen was al evenmin 

éénduidig.. Het was bijvoorbeeld te omzeilen, zoals bleek in 1889. De grote populariteit van Ie 

villagevillage Javais lijk t vooral een uiting van escapisme: een vlucht voor het vermoeden dat de 

verhoudingenn en grenzen tussen culturen niet zo duidelijk waren als men wel zou willen. Dit 

dorpp trok niet alleen de aandacht van notoire antropologen en etnografen, maar ook de Parij se 

beaubeau monde én het grote publiek heten zich verlokken door de vreemde klanken van de gamelan en 

dee sierlijke bewegingen - blootsvoets - van de Javaanse danseresjes. Deze schoonheden, van wie 

bekendd was dat ze van adel waren, vormden misschien wel de populairste attractie in de 

kampong.. De zinnelijke reacties die zij opriepen, en de verhalen over verwestersing of 

(wederzijds)) bederf, zijn een teken van het feit dat het westerse publiek, dat al dan niet bewust 

mett een antropologisch denkkader en koloniale superioriteitsgevoelens de kampong was 

binnengestapt,, eigenlijk niet zo goed raad wist met wat het daar zag en hoe dit te plaatsen: een 

weliswaarr gekleurde, maar toch duidelijk fijnbesnaarde bevolking die, als teken van beschaving, 

ookk aristocratie kende. De verhoudingen en grenzen tussen beschavingen bleken helemaal niet 

zoo evident, en misschien was het daarom ook maar beter deze vaag te houden. Door te vluchten 

inn exotisch vermaak ontsloegen deze bezoekers zich van de verplichting om zich serieus met die 

vertoondee andere cultuur bezig te houden. Dit betekent dat de belangstelling voor de kampong 

weinigg te maken had met de koloniale verhouding (of hegemonie), maar vooral iets vertelt over 

dee problematische wijze waarop de bezoekers hun eigen wereld ervoeren. 

Inn de replica van de Candi Sari en de friezen van de Borobudur zag het grote publiek van de 

ExhibitionExhibition du siècle in 1900 voor het eerst de bewijzen van de oude, hoog ontwikkelde, 

hindoeïstischee en boeddhistische beschavingen van Java. In een periode waarin de opgravingen 

vann de Grieks-Romeinse oudheid tot nationalistisch getinte heldenverering leidden kon een 

dergelijkee archeologische vertoning bij voorbaat al rekenen op de sympathie van ontwikkelde 

bezoekers.. De reacties op deze oudheidkundige uitstalling getuigden van een groot ontzag voor 

dee Hindoe-Javaanse beschaving, niet alleen vanwege de kunstzinnige producten die zij had 
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nagelaten,, maar ook vanwege het religieuze wereldbeeld waarvan ze doordrongen leek. Maar 

zoalss de Parijse Candi Sari uiteindelijk weinig te maken had met hetgeen verder in de 

Sumatraanse.paviljoenss van de Nederlandse koloniale afdeling te zien was, zo leek de getoonde 

bewonderingg in 1900 op zichzelf te staan, en eerder tot een besef van anders-zijn te leiden, dan 

tott concrete beschouwingen over de koloniale verhouding. De 'antropologische sensatie' 

ondergingg hier overigens wel een belangrijke verschuiving: van een door exotisch genot 

ingegevenn oppervlakkige nieuwsgierigheid, naar een serieuzere diepgaande, voor zover mogelijk 

oprechteree en wetenschappelijke belangstelling. Deze belangstelling was echter exclusief, 

voorbehoudenn aan een kleine elitegroep. 

Inn 1910 verruimde zich de aandacht voor de inheemse cultuur. Zij verplaatste zich van de 

aristocratischee oudheid naar het volkse, eveneens kunstzinnig bevonden, heden. Anders dan in 

18833 en 1889 was de levende nijverheidsshow van 1910 niet perse bedoeld om een 

antropologischee sensatie bij het publiek over te brengen, wél om kennis te geven van de eigen 

(andere)) kunstvaardigheid van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië. In zekere zin had de 

showw het gewenste effect: in vergelijking met de exclusieve oudheidkundige presentatie van 1900 

wass het levendige tafereel onder de pendopo weer een trekpleister voor de massa. Waarom deze 

vertoningg nu zo populair was, moet zich echter laten raden. De technieken, de natuurlijke 

materialenn en de motieven in het werk van de Indonesiërs waren van een zo andere aard dan de 

machinalee westerse, dat nog steeds conclusies getrokken konden worden over het verschil of de 

hiërarchiehiërarchie in het technisch vermogen. Ze maakten wat betreft betrokken organisatoren en 

liefhebbendee toeschouwers ook duidelijk hoezeer technische modernisering in het westen voor 

vervlakkingg en eenvormigheid had gezorgd. Toch zal de grote toestroom naar de pendopo meer 

tee maken hebben gehad met de directe, levende confrontatie met de donkere inwoners van 

Nederlands-Indië,, dan met het kunstzinnige van hun nijverheid. De serieuze aandacht hiervoor 

bleeff  een zaak van de culturele en koloniale elite, die zelf ook bij de vorming van dit cultuurbeeld 

wass betrokken. 

Opp de Exposition Coloniak Internationale te Parijs in 1931, liet het publiek zich maar al te graag 

betoverenn door de Balinese idylle daar vertoond, ontgoocheld als het was door een wereldoorlog 

enn de gevolgen van de internationale economische crisis. De frêle gracieuze ^o«g-danseresjes en 

dee mysterieuze gamelan-klanken trokken steevast volle zalen met wild applaudisserende 

toeschouwers.. Het is opnieuw de vraag waar dit enthousiasme nu eigenlijk over ging. Hoezeer de 

Balinesee show in de verte toch bedoeld was als een representatie van de Balinese cultuur, de 

antropologischee sensatie die zij te weeg bracht had meer te maken met een droomwens, dan met 

werkelijkee belangstelling voor die andere cultuur. Aldus ontstond een verwijdering ten opzichte 

vann het cultuurbeeld, die tegelijkertijd de aantrekkingskracht ervan verhoogde. Als kennisgever 
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vann "Bali, het aardse paradijs' was Parijs de voorbode van een groeiende stroom toeristen, voor 

wiee Bali tot op heden een idylle is gebleven. Dat op Bali nog steeds op dit beeld word ingespeeld, 

maarr nu ten behoeve van eigen zaken, en dat het Balinese succes te Parijs op Bali andere 

geschiedenissenn kent dan het koloniale verhaal dat in dit boek centraal staat, dient hier slechts als 

eenn verdere illustratie van het monsterverbond dat de koloniale vertoningen verbeeldden. 

Andersomm geldt dat de Nederlandse koloniale afdelingen op de wereldtentoonstelling uiteindelijk 

misschienn wel meer vertellen over de wijze waarop de tentoonstellingsmakers Nederland wilden 

zien,, en over het veranderende wereldbeeld in 

Nederlandd en Europa, dan over de koloniale wereld zelf. Hoe koloniaal kon het Nederlandse 

kolonialee besef dan nog zijn? 

HetHet Nederlandse koloniale besef 

"Al ss tweede koloniale mogendheid had Nederland moeten schitteren en juist dien indruk van het 

grootsche,, majestueuze ontvangt men hier niet", met deze constatering over de koloniale kermis 

tee Amsterdam in 1883 leek de Arnhemsche courantvooruit te kijken.2 Want hoe imperialistisch 

warenn deze vertoning en zijn navolgers nu eigenlijk? Hoewel dergelijk kostbaar en prestigieus 

koloniaall  vertoon lijk t te duiden op zelfgenoegzaam imperialisme, is hier toch een vraagteken bij 

tee zetten. Ertegen pleit alleen al het moeizame schipperen rondom de financiering en invulling 

vann de Nederlandse koloniale afdelingen: noch de regeringsinbreng, noch de steun van 

particulieree zijde was daarvoor beslissend genoeg. Het lijk t er zelfs op alsof de 

tentoonstellingsmakers,, na de vaststelling van hun grondplan, in de uitwerking uiteindelijk maar 

watt deden, en daardoor telkens op hetzelfde uitkwamen. Alleen de secties over de inheemse 

bevolkingg veranderden, maar daarvan was de boodschap weer niet éénduidig. Uiteindelijk was het 

verhaall  over de koloniale verhouding, of de Nederlandse koloniale onderneming dus niet echt 

overtuigend.. Blijkbaar wisten de tentoonstellingsmakers niet goed hoe ze de kans moesten 

benuttenn om voor de wereld koloniaal te pronken. Daarvoor misten ze een duidelijke beleidslijn, 

middelen,, en overtuiging. Dit hing gedeeltelijk samen met de wijze waarop de besluitvorming in 

dee koloniale politiek verliep: in koloniale kringen bestond niet één gedachte over de invulling en 

uitvoeringg van koloniaal bestuur, laat staan over wie daar in laatste instantie verantwoordelijk 

voorr moest zijn: de particuliere ondernemers, of de Nederlandse overheid. Daar kwam 

bovendienn de vraag bij welke rol de inheemse elite hierin zou kunnen of mogen spelen. 

Uiteindelijkk duidden de koloniale vertoningen echter vooral op het denken over de Nederlandse 

identiteitt en de Nederlandse plaats in de wereld, en niet zozeer op de koloniale verhouding. De 

tentoonstellingsmakerss wilden laten zien welke werken Nederland in de kolonie tot stand wist te 

brengenn op het gebied van beschaving en ontginning, werken die Nederland vervolgens tot een 

toonbeeldd van de vooruitgang maakten. Het probleem was echter dat Nederland op 

internationaall  vlak weinig had in te brengen. Alleen in het spel der wereldtentoonstellingen kon 
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Nederlandd zich als koloniale grootheid profileren - bij de gratie van zijn neutraliteit. In 

werkelijkheidd was Nederlands-Indië eerder een plek die getolereerd werd, dan iets groots wat 

Nederlandd volbracht had. In dat kader was het dan ook beter om over koloniale strijd te zwijgen. 

Dee koloniale tentoonstellingsmakers waren dus op voorhand al beperkt in hun middelen. 

Mogelijkk verklaart dit ook waarom de koloniale tentoonstelling te Amsterdam de enige 

wereldtentoonstelling,, en de enige grote nationale koloniale tentoonstelling in Nederland was en 

iss gebleven. Of Nederland ooit nog een zo groot gebaar zal maken is zeer de vraag, nu het op 

wereldtentoonstellingenn weer genoegen moet nemen met tulpen - of, voor de variatie, chrysanten 

-,, waterwerken en kaas. 
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EPILOOG G 

Fransee parfum op Bali. Het geheim van een succes 

"Dee sociale samenstelling van de troep is een echt Balische en daarmee de denkbaar gunstigste. Men vindt 
daaronderr rijke lieden van hooge kaste die veel land en ontelbare kokospalmen bezitten, en daarnaast 
kleinee boeren, of lieden, die eenvoudig koeliewerk verrichten. Geheel vanzelfsprekend en ongedwongen 
speeltt de boer, die overdag zijn sawah bewerkt, naast den edelman die, zijn mooien kemphaan strelend, 
droomendd voor de poort van zijn erf heeft gezeten. Bij hun werk of in hun rusturen, bij het oefenen van 
hunn spelen of bij 't gemoedelijk praatje vormen zij tezamen een gelukkigen gemeenschap, hetgeen al hun 
doenn en laten typeert. Dit op Bali iets heel gewoons zijnde, vervult ons dezen benijdenswaardige toestand 
mett sympathie en doet ons met weemoed denken aan een verloren paradijs." Conrad Spies, 'Balineesche 
danss te Vincennes', Algemeen Handelsblad (30 mei 1931). 

Opp de Nederlandse koloniale afdeling op de IKT P in 1931 brachten vijfti g Balinezen de 

tentoonstellingsbezoekerss in vervoering met gamelanmuziek en dansen van Bali. Zij waren de 

eerstee Balinezen die in Europa live optraden voor een hen ongekend massaal publiek. 

Journalistenn en fotografen moeten over elkaar heen zijn getuimeld om het op slag legendarische 

gamelanorkestt gong1 Teliatan', de frêle legongdanseresjes, de angstaanjagende maskers en de 

mysterieuzee gamelanklanken in hun reportages te vereeuwigen. [Afbeelding 8.1] Avond na avond 

trokkenn 'de Balinezen' volle zalen steevast onthaald met het voor hen zo eigenaardige applaus en 

bravo-geroep.. Na afloop van de show kwamen vrouwelijke fans zelfs naar de kleedkamer om hen 

persoonlijkk hulde te brengen. De wolk van parfum die zij achterlieten, zou nog lang blijven 

hangenn - vooral op Bah. 

Dee populariteit van de Balinese dansshow verhoogde het succes van de Nederlands koloniale 

presentatiee te Parijs. Maar wat was de betekenis van deze vertoning voor de Balinezen zelf? De 

Balinesee geschiedenis die in deze epiloog centraal staat maakt des te meer duidelijk dat de 

kolonialee vertoningen, zoals de koloniale staat, het product waren van een monsterverbond.2 

Wanneerr het onderzoek zich richt op het inheemse perspectief op de koloniale 

wereldtentoonstellingenn - of de Art-parties - zoals één van de Balinese informanten ze noemde -

enn op de verwerking ervan in Indonesië, blijkt zich een heel ander drama af te spelen, een drama 

waarr de Europeanen (organisatoren en publiek) geen weet van hadden.3 Maar voor hen deed dat 

ookk niet ter zake. 

PeliatanPeliatan revisited 

Al ss actueel fenomeen heeft de Balinese show in Nederland en in Parijs al lang haar betekenis 

verloren.. Maar geldt dat ook in Bali? Wie tegenwoordig Peliatan in Zuid-Bali bezoekt - het dorp 

waarr de meeste Balinese dansers en alle Balinese gamelanspelers vandaan kwamen - kan nog altijd 

voluitt mee genieten van de erfenis die de Balinese show van 1931 heeft achtergelaten. 
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Dee Legongdanseressen in 1931 op de IKTP 

8.22 Groepsportret van de Balinezen in het Koloniaal Instituut in Amsterdam (1931) 





Afficherendd met zijn internationale verleden speelt het orkest 'Gunung Sari', als afstammeling 

vann de roemrijke gong Teliatan' en in leven gehouden door de kinderen en kleinkinderen van de 

gamelanspelerss die in 1931 naar Parijs vertrokken, elke zaterdagavond voor toeristen op een 

podiumm vlakbij het druk bezochte kunstenaarsdorp Ubud. Het programma dat zij in hun 

zaterdagsee voorstelling afwerken, en dat als 'authentic dance? wordt aangeprezen, bestaat uit een 

medleymedley van Balinese dans en muziek, die deels ook op de wereldtentoonstelling te zien was. 

Bijj  mijn eerste bezoek aan een optreden van 'Gunung Sari', in december 1996, meende ik dat 

alless (of veel) van wat ik hier zag inderdaad terug te voeren was tot Parijs 1931. In mijn wens om 

dee geschiedenis van dit orkest in kaart te brengen, werd ik bij het zien van de gamelan - een 

zogenaamdee gong kebyar- zelfs door een historische sensatie bevangen: deze was dus ook destijds 

bijj  de Balinese show geweest. De huidige leider van het orkest 'Gunung Sari' haastte zich mij dit 

tee bevestigen. Andere betrokkenen en nazaten van de oprichters hielpen me echter uit de droom. 

Dezee gong kebyar was niet dezelfde als waarmee in Parijs was opgetreden, maar de groep had 

hemm wel te danken aan Parijs, zo luidde hun verhaal. Het voor de wereldtentoonstelling 

gevormdee gelegenheidsgezelschap had immers na terugkeer op Bali een orkest opgericht in de 

vormm van een sekagong (een vrijwillige, aan specifieke sociale of culturele taken gebonden 

organisatievormm op Bali).4 En de recette van Parijs had de gamelanspelers in staat gesteld om de 

nieuwee instrumenten te kopen voor de gong kebyar die tot op heden door Gunung Sari wordt 

bespeeld. . 

Ditt leek overtuigend. Maar ik bleef zitten met de vraag welke gamelan dan wel naar Parijs was 

gegaan.. En dan de naamsverandering: hoe en waarom werd gong Teliatan' veranderd in gong 

'Gunungg Sari'? Op zoek naar een antwoord op deze vragen kreeg ik zoveel tegenstrijdige 

verhalenn te horen, dat juist dat gegeven betekenisvol werd Hoe konden betrokkenen bij 'Gunung 

Sari'' - allen nazaten van de oprichters zo verschillend vertellen over het verleden van dit orkest? 

Enn waarom deden sommigen van hen zo geheimzinnig over de gamelan die wel naar Parijs was 

gegaan? ? 

Oorsprong:Oorsprong: weten en herdenken 

Zolangg verschillende gewaarwordingen van het verleden niet met elkaar botsen, kunnen ze 

probleemlooss naast elkaar bestaan binnen één samenleving of cultuur.5 Ten aanzien van de 

Balinesee samenleving constateerde de antropoloog Bateson reeds in de jaren 1930 dat er op Bali 

verschillendee en soms tegenstrijdige vormen van historisch besef als het ware tegelijkertijd 

werkzaamm waren - een gegeven dat begin jaren 1990 nog eens door de historicus Schulte 

Nordholtt werd bevestigd.6 

Inn de verhalen die zij hoorden speelt het Balinese begrip kawitan (oorsprong) een cruciale rol. 

Eenn situatie in het heden, zoals de onderlinge verbondenheid van specifieke groepen (Bateson), 

off  de status en legitimiteit van een heersende dynastie (Schulte Nordholt), werd - ondersteund 
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doorr concrete symbolen, zoals een tempel - gelegitimeerd door een specifieke interpretatie van 

hett verleden. Het verleden werd dus gevormd naar het heden. De gedachte dat dit typisch 

Balineess zou zijn bestreed Bateson al met zijn opmerking dat "we invest the past with real 

authorityy and set it, like a policeman, to the business of governing the present": een sociaal 

mechanismee dat hij overal aanwezig achtte "from aboriginal Australia to the modern world". 

Schultee Nordholt scherpte het inzicht in historisch besef op Bali verder aan door aandacht te 

vragenn voor het verschil tussen het Balinese begrip ehng (herdenken) en uning (weten) in Balinese 

weergavenn van het verleden. In het onderzoek van Schulte Nordholt wisten zijn informanten dat 

dee tempel waarvan hij de geschiedenis bestudeerde gebouwd was in 1928, maar zij herdachten 

datt met de stichting van deze tempel in een veel verder verleden een tak van de Mengwi-dynastie 

opp deze plek zijn gezag gevestigd had. 

Gevenn de verschillende vormen van historisch besef die Schulte Nordholt en Bateson 

aantroffenn op Bali nu ook een verklaring voor de tegenstrijdige versies van de geschiedenis van 

'Gunungg Sari'? Kunnen de verschillende verhalen, met name die over de herkomst van de 

gamelann van 'Gunung Sari', nu eens als eling dan weer als uning worden begrepen? En in 

hoeverree kunnen deze verhalen licht werpen op de veranderende maatschappelijke 

verhoudingen? ? 

TerugTerug naar de oorsprong 

Dwarss door Peliatan loopt een verkeersader vanuit Bali's hoofdstad Den Pasar naar Singaraja in 

hett noorden, waarover in december 1996 vele motoren, travels, volgestouwde bemo's, fietsen en 

fancyy cars naar Ubud raasden, het beroemde kunstenaarsdorp dat in het noordoosten aan 

Peliatann grenst. Aan deze weg, achter de muren vznpuri kaleran1 gaat in Peliatan een klein 

museumm schuil, dat genoemd is naar een voormalige bewoner van deze puri, de in 1986 

overledenn Anak Agung Mandera. Het museum laat aan de hand van oude foto's en 

krantenartikelenn de geschiedenis van Peliatans fameuze gamelan- en dansgroep zien. Mandera 

hadd sinds de Parijse show van 1931 de leiding en speelde zelf kendang (trommel). 

Aann het begin van de expositie hangt een groepsportret van de voor Parijs uitverkoren dansers 

enn gamelanspelers. Stijfjes in hun nieuwe Peek & Cloppenburgpakken poseren ze in het 

Koloniaall  Instituut in Amsterdam.[Afbeelding 8.2] Rechts van het midden kijkt de gezette 

Manderaa over de schouders van het Volksraadlid Tjokorda Gde Raka Soekawati, dtpunggawa 

(districtshoofd)) van Ubud, die het voltallige gezelschap naar Parijs leidde. 

Hett groepsportret is echter opvallend genoeg het enige kiekje dat in het museum aan de Parijse 

dansuitzendingg herinnert. De overige foto's en besprekingen beüchten de John Coast-tour van 

19522 en 1953, toen Peliatans gamelanorkest inmiddels onder de naam 'Gunung Sari', en met een 

gedeeltelijkk nieuwe lichting spelers, dansers en danseressen voor de tweede keer overzee optrad. 

Ditmaall  ook in Amerika, én gesponsord door president Soekarno. Op de ingelijste reproductie-
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foto'ss uit het boek dat producer John Coast later over deze tour schreef, zien we de jonge 

legongdanseresjess Anom, Raka en Oka veelvuldig afgebeeld, onder meer met Danny Kaye en 

Bobb Hope op de filmset van 'Road to Bali'.8 

Mett de twee vroege overzeese tournees als zijn grootste wapenfeiten, kan 'Gunung Sari' zich 

blijvendd onderscheiden van de vele gamelan-clubs, die op Bali speciaal voor toeristen optreden.9 

Mett slechts één foto komt het optreden op de Parij se wereldtentoonstelling er bekaaid vanaf. 

Maarr tegelijkertijd wordt duidelijk de indruk gewekt dat daar wel het beginpunt, of de oorsprong 

vann 'Gunung Sari' zou liggen. 

ParelParel aan de kroon en westene idylle 

Inn de organisatie van de Balinese show in Parijs speelde Tjokorda Gde Raka Soekawati, het 

genoemdee districtshoofd van Ubud, een cruciale rol. Als Volksraadlid was hij vanaf 1925 

regelmatigg in Batavia en omdat hij zich in koloniale kringen had geprofileerd als kenner en 

behartigerr van de Balinese cultuur, was hij betrokken geraakt bij het Indische comité dat hier haar 

werkvergaderingenn hield voor de Nederlands-Indische inzending voor Parijs. Hij werd 

verantwoordelijkk voor de selectie en samenstelling van de groep Balinese dansers en muzikanten, 

enn zou hen niet alleen begeleiden tijdens hun optreden in Parijs, maar ook bij hun bezoek aan het 

Looo waar zij een hulde zouden brengen aan koningin Wilhelmina.10 

Omdatt hij gebonden was aan Batavia, moest Soekawati de selectie van het gezelschap overlaten 

aann zijn invloedrijke familieleden en vrienden in Zuid-Bali. Onder de laatsten bevond zich ook de 

Duitsee kunstenaar Walter Spies. Deze veelzijdige excentriekeling, telg uit een veelbereisd en 

aristocratischh diplomatengeslacht, had zich halverwege de jaren twintig op Bali gevestigd, waar hij 

enkelee jaren de gast was van puri Ubud. Spies maakte niet alleen vrienden onder de Balinezen -

waaronderr zijn gastheer Soekawati - maar hij was ook gezien bij later beroemde en invloedrijke 

westersee bezoekers en onderzoekers van Bali, die in de jaren twintig en dertig het (kunstzinnige 

Balii  ontdekten en in hun studies en kunstwerken idealiseerden. Door zijn actieve belangstelling 

voorr de verschillende (kunstuitingen van de Balinese cultuur leverde hij een belangrijke bijdrage 

aann de westerse verbeelding van Bali in het algemeen, en de successtory van Ubud en Peliatan in 

hett bijzonder. Het is zeer waarschijnlijk dat Spies ook hielp bij de selectie van de dansers en 

muzikantenn voor de Parijse tentoonstelling. De maatschappelijke idylle die zijn neef Conrad in 

hett Algemeen handelsblad rond het gezelschap schetste moeten hem door Walter selbst zijn 

ingefluisterd.11 1 

Soekawati'ss eerste keuze voor wat betreft het gamelanorkest viel op het orkest van de wijk 

Belaluann in Den Pasar. Het Belaluan-orkest gold als het beste dat er was en was extra 

aantrekkelijkk voor Parijs omdat het al enige tijd ervaring had in speciale optredens voor de 

groepenn toeristen, die in de jaren twintig Zuid-Bali begonnen te bezoeken. Doordat een jongere 

broerr van Soekawati in Belaluan woonde en af en toe meedanste bij het Belaluan-orkest, had 
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Soekawatii  het gezelschap in 1928 al naar Batavia kunnen halen om op te treden voor het 

Bataviaaschh Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Na deze overzeese ervaring bleken 

dee leden van het Belaluan-orkest zich echter niet nogmaals te laten lijmen voor een langdurige 

tripp van huis. 

Dichterr bij huis bleek nog een kans te liggen: in Peliatan speelde een goed gamelan-gezelschap, 

onderr leiding van de eerder genoemde Anak Agung Mandera - toevallig ook een (ver) familielid 

vann Soekawati. Deze groep ging het maken. 

What'sWhat's in a name: de oorsprong verkgd 

Namm de roemrijke geschiedenis van gong Peliatan hier een aanvang? Mandera's oudste zoon 

Anakk Agung Bagus, de huidige leider van 'Gunung Sari', vertelde mij een geschiedenis die de 

zegetochtenn van het orkest veel eerder laat beginnen: 

Vóórr 1926 speelde een groepje mannen in Mandera's puri kaleran op een set bij elkaar 

verzameldee instrumenten. Tijdens het Galunganfestival begeleidden zij de Barongdans, 

kriss kras het eiland doorreizend, huis aan huis geld ophalend tot in Buleleng (Noord-

Bali).122 Daar hoorden zij voor het eerst het flitsende geluid van de gong kebyar. Anak 

Agungg Mandera wilde ook een gong kebyar. Daartoe paste de seka de instrumenten die 

zee al had door stemming aan. In de loop van vijf jaar groeide de seka uit tot een kebyar-

orkest.. In deze vormingsfase brachten de leden van de seka offers in de pura Gunung 

Sari,, de tempel die gewijd is aan het onderhoud van de sawahs en de kunsten. Op een dag 

vondenn zij in deze tempel de cengkeng (kleine cimbalen, MB). Niemand wist hoe ze daar 

kwamenn en waar ze vandaan kwamen. Ze werden meegenomen en toegevoegd aan de 

restt van de instrumenten. Toen de gamelan eenmaal afwas kreeg hij de benaming 

Gunungg Sari. Deze gamelan ging in 1931 naar Parijs. 

I nn het verhaal van Bagus speelt de gamelan - een gong kebyar - een sleutelrol. Deze werd volgens 

hemm gevormd vóórdat het orkest in Parijs optrad. Op mijn vraag of ik tijdens het zaterdagavond-

optredenn van 'Gunung Sari' de gong uit Parijs had gezien, knikte hij. 

Schuinn tegenover puri kaleran ligt puri Peliatan, waar Bagus' versie van de geschiedenis van 

'Gunungg Sari' een kleine draai krijgt. Puri Peliatan was in de jaren twintig en dertig het verblijf 

vann de toenmalige punggawa van Peliatan, Tjokorda Gde Rai. Zijn neef, Tjokorda Gde Parta, 

verteldee mij aldaar hoe Tjokorda Gde Rai in 1931 'Gunung Sari' naar Frankrijk had geleid: 

Inn 1925 kwam de schilder Rudolf Bonnet naar Bali. Hij logeerde vier jaar lang bij mijn 

oomm in het zuidoostelijk verblijf van puri Peliatan, waar hij de gamelanspelers in puri 

kalerann hoorde oefenen. Hij ging regelmatig kijken. In 1929 verhuisde Bonnet naar Ubud. 
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Daarvandaann schreef hij een brief aan de Nederlandse vorstin. Hij vertelde haar dat hij in 

Peliatann een zeer goed orkest had horen spelen. In die tijd werd in Europa 'the artpart/ 

georganiseerd,, ongeveer om de twee jaar. In 1931 zou deze plaats hebben in Frankrijk. 

Dee Raja Belanda (de koningin van Nederland, MB) nodigde de Peliatangroep uit -

natuurlijkk (bulderende lach) als vertegenwoordiger van Nederland. 

Dee uitnodiging voor de art party was aanleiding tot de vervolmaking van de gamelan. 

Hiervoorr had de groep nog negen maanden de tijd. Tot dan toe had ze op een geleende 

gongg gespeeld. Tjokorda Gde Rai liet speciaal smeden naar Peliatan komen om een 

nieuwee gong kebyar te maken. Met deze gamelan ging de groep naar Parijs, toen nog 

onderr de naam van mijn dorp: Teliatan-gong'. De selectie van de dansers, 'de bloemen 

vann het orkest', vond vervolgens plaats in Peliatan, onder leiding van Anak Agung 

Mandera.. Hij was de artistieke leider van het gezelschap. Tjokorda Gde Rai ging ook mee 

naarr Parijs. Hij kon spelen noch dansen, maar hij was een zeer goed kunstcriticus. 

Bovendienn sprak hij Nederlands. Als punggawa van Peliatan was hij ten slotte erg 

belangrijkk voor de groepsdiscipline. 

Inn deze geschiedenis van 'Gunung Sari' speelde Tjokorda Gde Rai dus een leidende rol, als 

beschermheerr van de inwoners van Peliatan, en als gastheer van Rudolf Bonnet, een op Bali 

beroemdee buitenlandse bemiddelaat. 

Volgenss Tojokorda Gde Parta was de gamelanspeler I Made Lebah ook via puri Peliatan 

terechtgekomenn bij het groepje musicerende mannen aan de overkant van de weg. I Made Lebah 

wass vertegenwoordiger van de onderste bevolkingslaag van Bali's kastenstructuur. Hij overleed 

eindd 1996 als één van de beroemdste muzikanten van Bali. Aan het begin van deze eeuw had 

Lebahh als bediende in puri Peliatan gewerkt, een functie die hij van zijn vader had overgenomen. 

Opp jonge leeftijd werd hij uitgezonden om gamelan te leren spelen, om het muzikale leven in puri 

Peliatann te verrijken. Door zijn talent en zijn plezier in het gamelanspel raakte Lebah spoedig 

betrokkenn bij de muziekbeoefening in puri kaleran.13 Ook de gepubliceerde dorpsvertellingen van 

Peliatann dichten Lebah (naast Mandera) een grote rol toe in de geschiedenis van 'Gunung Sari'. 

Volgenss Peliatan legends was het bovendien niet alleen Mandera die besloot een eigen gong kebyar-

orkestt te vormen (zoals diens zoon Bagus het deed voorkomen), maar de hele groep, nadat zij in 

Noord-Balii  de "racy new kebyar style of music" had gehoord. Welke gamelan nu naar Parijs was 

meegegaann vertellen de Peliatan legends echter niet.14 [Afbeelding 8.3] 

GongGong kebyar de ironie van Parijs 

Dee opkomst van de gong kebyar, vermoedelijk in het begin van de jaren twintig in Tabanan, 

heeftt voor een belangrijke omwenteling gezorgd in de geschiedenis van de Balinese muziek. Het 

betreftt hier een nieuwe variant van het (bronzen) gamelan-ensemble en een nieuwe muziekstijl 
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diee in. de eerste decennia van deze eeuw op heel Bali razend populair werd. De precieze 

ontstaansgeschiedeniss van gong kebyar is moeilijk te achterhalen, omdat deze in zijn 

beginperiodee een onvaste, experimentele vorm kende.15 Vanwege de hoge prijs van het brons 

maaktenn de vroege kebyar-gezelschappen vaak gebruik van een mix van geleende, bij elkaar 

gevoegdee of omgesmolten onderdelen van andere bronzen gamelan-sets. Zeker is dat de kebyar-

scenee zich aanvankelijk vooral bevond in de omgeving van Buleleng (Noord-Bali), waar Mandera 

enn de spelers uit Peliatan de gong kebyar ook voor het eerst gehoord zouden hebben. Aan het 

eindee van de jaren twintig klonk de kebyar-muziek ook in het zuiden. 

Zowell  in vorm, klank en speelstijl verschilde gong kebyar aanzienlijk van de oudere vormen van 

gamelan-ensembless die gebonden waren aan specifieke ceremoniën en de daarbij behorende 

dans-- en muziekstukken. Door de invoeging van andere bronzen instrumenten, die onder meer 

snellerr te dimmen waren, en door nieuw gebruik van oudere instrumenten (zoals bijvoorbeeld het 

aanslaann van de drum met de hand in plaats van met de stok) kon een totaal andere 

muziekstructuurr en -stijl ontstaan, die ook in een andere context dan de religieuze gebruikt kon 

worden.. Daardoor schiep de gong kebyar de vrijheid nieuwe composities te scheppen en 

verschillendee speelstijlen te mengen, waarbij muziek het verhaal van afzonderlijke dansen niet 

langerr slechts ondersteunde, maar ook op zichzelf kon visualiseren.16 

Hett typische geluid van gong kebyar werd door de Canadese componist Colin McPhee (1900-

1964)) en anderen na hem beschreven als "like the sudden bursting open of a flower". McPhee 

ondeendee deze omschrijving aan een gesprek met enkele leden van gong Peliatan in 1934. "The 

flower""  was van Tjokorda Gde Rai, de punggawa van Peliatan, die hier veelzeggend aan 

toevoegdee (in McPhee's vertaling): "I t was release, escape trom the calyx of the past." McPhee 

concludeerdee op grond hiervan: "I t was, before all, a style, the new style, all flame and radiance, 

tensee and syncopated to a degree I had never imagines".17 McPhee raakte in de jaren dertig 

gefascineerdd door de Balinese gamelanmuziek, door de eerste opnamen die hiervan in Europa en 

Amerikaa verkrijgbaar waren. Via Parijs, waar hij gong Peliatan voor het eerst hoorde spelen, 

kwamm hij in 1931 op Bali terecht. Daar zou hij zich tot 1939 intensief verdiepen in de 

verschillendee gamelanstijlen, wat resulteerde in zijn postuum gepubliceerde studie Music in Bali 

(1966),, die nog steeds geldt als standaardwerk. Door A house in Bali (1946) - het populaire 

verslagg van zijn verblijf nabij Ubud- en door verschillende artikelen in Amerikaanse tijdschriften 

zouu McPhee later een belangrijke bijdrage leveren aan de internationale revival van 'Gunung Sari' 

inn de jaren vijftig.18 

McPheee sprak de zorg uit dat de nieuwe kebyar-muziek de oudere gamelan-gezelschappen zou 

verdringen.. De vorm van de gamelanmuziek leed naar zijn idee enorm onder het explosieve 

geluidd van de kebyar. "Gone was the solidity of the ceremonial music, the delicious melody and 

balancedd meter of the légong. Instead a new composition was a medley of fragmentary themes 

andd patterns from cremation-music, mask dance or shadowplay. Episodes rarely reached 
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8.33 Muzikanten in Peliatan, vermoedelijk jaren dertig. 
Opp de voorgrond Anak Agung Mandera (rechts) en I Made Lebah (links). De fluitist I Gusti Kompyang 
enn I Ketut Gerudung (linksachter Lebah) speelden in 1931 ook op de IKTP 





completion,, for they were continual-ly broken off in the middle, to proceed to another tune, as 

thoughh the players (van de gong Peliatan in 1934, MB) could not wait to begin something new. 

(..)) the moody music seemed to express a new spiritual restlessness and impatience and lack of 

directionn (..)." Voor Lebah - die in deze periode werkte als McPhee's chauffeur en muzikale 

informantt - was kebyar op dat moment echter de mode. McPhee verhaalt hoe Lebah, tijdens één 

vann hun gezamenlijke muziekexpedities, bij het horen van een kebyar-compositie triomfantelijk 

riepp dat deze toch al lang 'uit' was: "Everyone played it in 1931.1 should think they would be 

ashamed.""  McPhee voegde daar even spottend aan toe 'Tor it was now 1934". Voor hem hoefde 

hett allemaal niet zo snel te gaan.19 

Mensenn als Spies en McPhee werkten door hun eigen bemoeienissen met de verschillende 

Balinesee kunst- en cultuuruitingen actief mee aan de veranderingen die daarbinnen plaats vonden. 

Ironischh genoeg vormden juist deze veranderingen hun grootste zorg. Zij vreesden voor de 

degeneratiee van 'traditionele' Balinese kunstvormen en gebruiken, doordat Bali steeds meer bloot 

kwamm te staan aan westerse invloeden (de groeiende aanwezigheid van het toerisme en het 

kolonialee bestuur). De nieuwe kebyar-muziek paste moeilijk in dit perspectief. De zorgen van 

Spiess en McPhee tekenen de conservatieve mentaliteit van de buitenlandse Bali-liefhebbers en het 

kolonialee bestuur op Bali in de jaren dertig, waarin gepoogd werd om veronderstelde traditionele 

bestuursstructurenn en het eigene van de Balinese cultuur te behoeden voor vreemde invloeden en 

zoo te beheersen.20 Ze roepen ook sterke gelijkenis op met de consternatie die populaire muziek in 

hett westen (zoals bijvoorbeeld jazz) teweegbracht. 

Waarr het hier om gaat is dat gong kebyar zich juist vanwege zijn nieuwheid buiten ceremoniële 

kaderss kon ontwikkelen. Daardoor was hij niet alleen geschikt voor experimenten, maar gaf hij de 

ondernemerss onder de gamelan-gezelschappen ook de mogelijkheid om buitenlands publiek een 

breedd repertoire te tonen van traditionele dansen, die normaal gesproken verbonden waren aan 

eenn type gamelan-ensemble.21 Door zijn moderne allure en zijn veelzijdigheid leek de gong 

kebyarr bij uitstek geschikt voor Parijs, althans in de ogen van de gamelanspelers uit Peliatan. Als 

zijj  in de jaren twintig al een gong kebyar aan het vormen en bespelen waren, dan betekende dit 

datt zij zeer vooruitstrevend waren. 

Dee vraag is of hier geen sprake is van wishful thinking, met andere woorden: of deze vorm niet 

veell  meer de wens is van de vertellende nazaten uit de jaren negentig (na Parijs), dan de 

werkelijkheidd van degenen die in de jaren twintig (vóór Parijs) mee experimenteerden. Bovendien 

krijgtt de geschiedenis van Taris' hier een ironische wending. Wilden de gamelanspelers in 1931 

alss een modern orkest in Parijs verschijnen, dan was dat in tegenspraak met de conservatief 

kolonialee strekking die deze zending had. 
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NietNiet in Parijs geweest 

Eenn zoon van een van de Paris-travellers, zelf gamelanspeler van 'Gunung Sari', maakte mij er 

voorr het eerst op attent dat de gong kebyar waar zijn orkest nu gebruik van maakte in 1931 zeker 

niett in Parijs was geweest. Welke gamelan gong Peliatan toen wel had meegenomen wist hij niet. 

Hett enige dat hij met zekerheid wilde zeggen was dat de seka 'Gunung Sari' vermoedelijkk pas 

ergenss in het midden van de jaren dertig was gevormd op basis van het geld dat Parijs had 

opgeleverd.. Zijn verhaal over de gamelan werd later bevestigd in het huis van Lebah, tijdens een 

intervieww met de inmiddels zeer oude echtgenote van Lebah, Ni Nyoman Jabreg, die in 1931 als 

frêlee legongster het Parijse publiek in vervoering had gebracht. Haar kleinzoon liet speciaal zijn 

houtsnijwerkk liggen toen het gesprek op de gamelan kwam: de instrumenten van 'Gunung Sari' 

warenn beslist na Parijs gekocht, met het geld van Parijs. T)ug', die jarenlang gamelanles had 

gekregenn van Lebah, zou volgens hem precies weten hoe de vork in de steel zat. 

Douglass Meyers, alias T)ug', een Australische etnomusicoloog die in de buurt van Pelïatan met 

zijnn eigen gamelan-gezelschap repeteert, bleek van Lebah in detail te hebben gehoord hoe de 

gongg kebyar die nu door 'Gunung Sari' wordt bespeeld, na Parijs tot stand was gekomen. Hem 

hadd bovendien een ander legendarisch verhaal bereikt dan dat van de mysterieuze vondst van de 

cengkeng.. Di t verhaal werpt een nieuw licht op de vroege oorsprong van de naam 'Gunung Sari': 

DeDe pedanda (priester) vangeria (priestershuis) Gunung Sari in Peliatan was op een 

merkwaardigee wijze in het bezit gekomen van een complete set instrumenten voor een 

gongg kebyar in Noord-Balinese stijl. In het dorp Sawan in Buleleng stond een grote 

Waringin,, die de dorpsbewoners wilden verwijderen om op dezelfde plek een marktplaats 

opp te bouwen. Tot nog toe was niemand et in geslaagd om de boom weg te krijgen, 

daaromm had het dorp de hulp ingeroepen van de pedanda van Gunung Sari uit Peliatan. 

Dezee sprak, onder de boom gezeten, bezwerende formules uit, waardoor de boom stierf. 

Al ss dank kreeg de pedanda van het dorp een complete gong kebyar cadeau. Mandera 

leendee de instrumenten van de pedanda om een kebyar-groep te vormen in puri kaleran.22 

Volgenss Dug namen de spelers van Peliatan niet de gong kebyar van geria Gunung Sari mee naar 

Parijs,, maar leende Mandera hiervoor de veel mooiere gamelan van puri Jero Dangin in Badung 

(Denn Pasar). 

Dee gamelan waar Gunung Sari tegenwoordig op speelt was in Dug's verhaal 'nieuw'. Na 

terugkeerr uit Parijs hadden de gamelanspelers een fonds gevormd voor de vervaardiging van een 

nieuwee gamelan, die gelijkwaardig zou zijn aan die van Jero Dangin. Opdat zij als seka gong 

zoudenn voortbestaan werd van elk lid een vast bedrag als inleg gevraagd. Lidmaatschap was 

verplichtt en bleef beperkt tot de 25 leden van de groep uit Peliatan. De nieuwe gamelan werd 

binnenn de muren van puri kaleran gemaakt door smid Asem uit Tehingan, onder toeziend oog 
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vann de eigenaren. Zij zorgden zelf ook voor de houten schotten, het houtsnijwerk en de 

beschilderingen.. Ook het wegen en gieten van het brons vond plaats in puri kaleran. Van het geld 

datt toen nog over was kochten zij een zeer goede Siamese Gong ageng (de grote Gong). 

Tegenoverr de lezing van de huidige leiders van 'Gunung Sari' - dat de gong kebyar die 

tegenwoordigg in gebruik is identiek is aan die welke speciaal voor Parijs was aangeschaft - leeft in 

Peliatann dus in verschillende variaties het verhaal dat deze gong juist na Parijs, op basis van de 

Parijj  se inkomsten, was gevormd. Dit verhaal voert terug naar Lebah. 

DeDe oorsprong van de gong kebyar geld 

Inn het voetspoor van Colin McPhee heeft de Amerikaanse musicologe Ruby Sue Ornstein in het 

middenn van de jaren zestig onderzoek gedaan bij de seka 'Gunung Sari', ten behoeve van een 

proefschriftt over kebyar-muziek. Op dat moment was 'Gunung Sari' volgens haar het 

beroemdstee kebyar-orkest van Bali. In haar dissertatie gaat Ornstein niet concreet in op de vroege 

vormingsjarenn van het orkest. Wel vermeldt ze in een voetnoot dat de muziekinstrumenten, 

waaropp zij zelf met de groep had gespeeld, waren aangeschaft "just prior to the 1931 tour". De 

kostenn hiervan waren volgens haar gedeeld door de toenmalige leden van de groep. Daarmee had 

elkk lid een erfelijk aandeel in het bezit van de gamelan en in de beslissingen daarover.23 

Zolangg er geen aanleiding is om aan de geschiedenis van de gamelan van 'Gunung Sari' te 

twijfelenn - bijvoorbeeld omdat andere doelstellingen bij het onderzoek in het geding zijn - zijn er 

ookk geen redenen om er vraagtekens bij te plaatsen. Pas geconfronteerd met de vele alternatieve 

verhalenn die in Peliatan de ronde doen, rijst de vraag hoe het gezelschap de gamelan voor 1931 

heeftt kunnen betalen als men er vanuit gaat dat de grote meerderheid van de gamelanspelers die 

naarr Parijs gingen onbemiddeld was en van lage komaf.24 Gezien de slechte economische situatie 

opp Bali aan het einde van de jaren twintig, is het zelfs onwaarschijnlijk dat mensen van hogere 

komaff  in Peliatan daartoe de middelen bezaten. Volgens J. de Haan, in 1926 assistent-resident 

vann Zuid-Bali, waren de bezittingen van de punggawa van Peliatan in 1926 "feitelijk in liquidatio, 

enn alleen door hulp van gouvernementsambtenaren en het practisch onder curatele stellen van 

denn Tjokorda zal erger kunnen worden voorkomen."25 

Toenn Colin McPhee in 1934 de tijdelijk stil gevallen gong Peliatan weer tot spelen wist aan te 

moedigenn door het jonge danstalent I Sampih aan te dragen, leek de economische situatie in geen 

enkell  opzicht op de zorgwekkende toestand van 1926. Niet alleen was hij getroffen door de 

bijzonderee organisatievorm van Peliatans orkest, ook de schijnbare welvaart van de leden was 

hemm opgevallen: "The club was wealthy. Part of the money made in Paris had been divided, part 

hadd been invested in coconut plantations. At present the books showed each member to be 

worthh about a hundred guilders. In order to enter the club, Sampih too must contribute to this 

amount.. This wouldd enti.de him to share in the profits from the coconuts, divided each galungan 

season.. He also became part owner of the handsome instruments of the gamelan. He could never 
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askk for the money back, but should the club break up, all assets were to be divided equally. There 

wass moreover, a fine of a quarter of a guilder for absence from rehearsal".26 

Inn het diepst van de internationale depressie was gong Peliatan met een aanzienlijk geldbedrag 

naarr Bali teruggekeerd. Namens het voltallige gezelschap had Soekawati bij de 

tentoonstellingsorganisatiee bedongen dat de volledige opbrengst van de voorstellingen naar de 

Balinezenn zou gaan - en, blijkens de afsluitende rekening van de tentoonstellingsorganisatie, met 

succes.. In 1931 werd een winstbedrag afgeschreven naar gong Peliatan a raison de frs. 392.971,43 

(circaa hfl. 130.323,-), wat veel meer was dan oorspronkelijk was toegezegd.27 

Hoee het winstbedrag uit Parijs precies werd verdeeld, en wie dat bepaalde, is onduidelijk, te 

meerr daar Soekawati nog enige tijd in Nederland achterbleef om een verkorte opleiding 

landbouwkundee te volgen. In ieder geval kregen alle Paris-travellers (van wie sommigen vóór 

dezee reis geen grond bezaten) genoeg geld om enkele hectaren sawah's te kopen. Niet alle leden 

vann het gezelschap namen deel aan de geldinleg voor de seka gong Peliatan. De gamelanspelers 

vormdenn de basis van deze deal, samen met enkele verwanten uit hun dorp, die in Parijs gedanst 

hadden.. Door één van de legongdanseressen uit Peliatan te huwen, maakte Lebah aanspraak op 

tweee lidmaatschap-aandelen. 

Coöperatie,Coöperatie, patronaat en talent 

Eenn opvallend element in verschillende geschiedverhalen over 'Gunung Sari' is de specifieke, aan 

gemeenschappelijkk bezit verbonden organisatievorm. Di t gegeven treedt, afgezien van wat 

Ornsteinn hierover schrijft, vooral op de voorgrond bij degenen die mij vertelden dat de huidige 

gamelann van 'Gunung Sari' na Parijs was aangeschaft. Deze bijzondere organisatievorm 

garandeerdee niet per se dat de Peliatan-groep bij elkaar wist te blijven, ook al lukte dat wel in de 

woeligstee tijden, zoals Ornstein ondervond.28 In de loop van zijn bestaan is gong Peliatan enkele 

malenn stil gevallen. Eerst in de jaren dertig, volgens McPhee omdat de dansers te oud waren, en 

opnieuww in de jaren vijftig , aldus Ornstein, vanwege de moeizame relatie tussen "the nobleman" 

inn puri kaleran - de al vaker genoemde Mandera - en de overige leden van de club. 

Volgenss Ornstein volgden de gewone leden, na overleg, in principe de beslissingen van de 

formelee leider (de 'noble-man'). Zij moeten zich echter sterk genoeg gevoeld hebben - om voor 

hunn rechten op te komen, niet alleen door het gemeenschappelijk bezit van de gamelan, maar 

ookk vanwege de daaraan verbonden aanspraak op winst - een nieuwe bijkomstigheid van het 

gamelanspell  in de jaren twintig en dertig.29 Behalve de 'noble-man' kende gong Peliatan, zoals uit 

hett bovenstaande blijkt , sinds haar vormingsjaren echter ook nog een andere en nieuwe bron van 

legitimatie:: de kunstenaar. Ondanks zijn lagere komaf was Lebah naast Mandera uitgegroeid tot 

eenn alternatieve leidersfiguur van 'Gunung Sari', onder meer dankzij zijn bijzondere talenten en 

dee buitenlandse bewondering daarvoor. Onderlinge concurrentie van deze leidersfiguren 
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enerzijds,, en hun relatie met de overige leden van de groep anderzijds, kunnen de verhoudingen 

binnenn de groep af en toe op scherp hebben gezet. 

Dee spanningen die binnen gong Peliatan merkbaar werden kunnen worden geïnterpreteerd als 

eenn teken van de veranderende relatie russen leiders en volgelingen op Bali, een gevolg van de 

organisatorischee ingrepen van het koloniale bestuur op Bali en de opvallende aandacht van 

toeristenn en artistieke Bali-fans in de jaren twintig en dertig. Mede dankzij hun bestuursfunctie in 

dee koloniale hiërarchie - respectievelijk als perbekel (dorpshoofd) en punggawa (districtshoofd) -

kondenn personen als Mandera en Tjokorda Gde Rai hun 'traditionele' leidersrol blijven spelen. 

Manderaa beheerde bovendien de gamelan in zijn puri, waar ook de repetities en later zelfs de 

toeristenvoorstellingenn plaats vonden (althans in de periode dat Ornstein haar onderzoek deed). 

Hierdoorr behield hij in ieder geval uiterlijk de bij zijn status behorende rol als beschermheer en 

bemiddelaar,, wat nog eens versterkt werd doordat buitenlandse bezoekers als John Coast hem 

laterr ook als zodanig zagen. Door de stijgende waardering van het kunstenaarsschap op Bali won, 

tegenoverr deze traditionele vorm van gezag, een persoon als Lebah desalniettemin aan invloed en 

aanzien.300 Hij ervoer dit ook zelf door zijn werkzaamheden als muzikale tolk van McPhee, en 

doorr de stroom aan westerse musicologen en musici die in het voetspoor van McPhee Lebah 

wildenn ontmoeten. Inmiddels is Lebah ook opgenomen in de Balinese eregalerij van oude 

artiesten.31 1 

Dee concurrentiestrijd tussen formeel en artistiek leiderschap - posities die in beide vormen in de 

Gunungg Sari-groep erfelijk lijken te zijn - duurt tot op heden voort. In de loop van de tijd lijk t 

dezee te zijn aangesterkt door het blijvende verschil in rijkdom (wat eerder ook al versterkt was 

doorr koloniale inkomsten van de perbekel/punggawa) en het besef, of de ervaring, dat 

individueell  talent ook geld kan opbrengen. 

OorsprongOorsprong weten en herdenken 

Dee merkwaardige spanning tussen gemeenschappelijke bezit- en besluitvorming enerzijds, en de 

verschillendee vormen van leiderschap anderzijds - of tussen coöperatie, patronaat en talent -

kunnenn verklaren waarom vertegenwoordigers van de groep (en afstammelingen van de 

oprichters)) nu een verdeeld beeld geven van de geschiedenis van 'Gunung Sari'. De nieuwe naam 

lijk tt bedoeld om de oorsprong van de groep te plaatsen vóór Parijs en niet in of na Parijs. Het 

ideee dat ook de huidige gamelan in Parijs is geweest verhoogt de glans van de groep waaraan de 

formelee leiders nog steeds hun status (en die van Peliatan) kunnen ontlenen. In deze zin staat in 

hunn versie de gamelan ook voor de legitimiteit van hun gezag. Waar zij door hun verhalen dus 

voorall  de continuïteit van de gamelan benadrukten met het vormingsverleden vóór Parijs, lasten 

anderee leden echter een breuk in na Parijs. Hiermee legitimeerden zij de coöperatieve status van 

dee groep. De gemeenschappelijke aanschaf van de gamelan na Parijs bevestigt voor hen immers 

hunn aandeel in de gamelan en hun aanspraken op de besluitvorming. 
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Wanneerr de naam 'Gunung Sari' nu precies ontstaan is, blijf t vooralsnog onduidelijk. De 

legendess over de magische vondst van de cengkeng in pura Gunung Sari en de verlossende 

kunstenn van de priester van Gunung Sari suggereren echter dat de oorsprong van gong Peliatan 

verderr terug gaat dan Parijs. 

Voorr een verklaring van de tegenstrijdige versies van het verleden kan teruggegrepen worden 

naarr het hierboven beschreven belang van kawitan (oorsprong) en het onderscheid tussen het 

Balinesee eling (weten) en uning (herdenken). De groep dankt zijn naam niet aan het moment 

waaropp die verzonnen is, maar aan het vededen of de oorsprong die zij herdenkt. Uiteindelijk viel 

mett Taris 1931' als oorsprong achteraf minder eer te behalen, vermoedelijk omdat het 

succesvollee optreden destijds een koloniale zending betrof én omdat dit (ook in dat kader) vooral 

eenn verhaal van Soekawati (of van Ubud) was. De Gunung Sari-mythe benadrukt daarentegen de 

eerr van gong Peliatan en de desa waar deze vandaan kwam. 

DeDe missende Gong 

Sometimess the precepts of the past do not quite suit us or the past event is nott quite dramatic enough for 
ourr taste, then we are compelled to emend or embellish the story woven around the relic. Bateson (1937) 
305. . 

Hett bleek de moeite waard om de zoektocht nog even voort te zetten. Als de gong kebyar die nu 

doorr 'Gunung Sari' wordt bespeeld niet in Parijs is geweest, welke was dat dan wel? 

Volgenss Dug leende Mandera speciaal voor Parijs de gamelan van Jero Dangin. Wat hij mij 

echterr niet vermeldde was dat deze normaliter in gebruik was bij de geduchte concur-rent: het 

ookk bij de toeristen bekende Belaluan-orkest. Zoals we hebben gezien, was dit gezelschap 

eigenlijkk ook Soekawati's eerste optie geweest voor de uitzending naar Parijs. Bij navraag in Jero 

Danginn toonden de huidige beheerders en eigenaars van de bewuste gamelan zich niet op de 

hoogtee dat deze in het verleden met gong Peliatan naar Parijs was gegaan. De gamelan lag nu in 

lossee bronzen delen opgesteld, te wachten op zijn restauratie. [Afbeelding 8.4] Een familielid van 

dee eigenaar, die in het verleden betrokken was geweest bij de organisatie van gamelanoptredens, 

hieldd echter bij hoog en laag vol dat, dankzij de connectie met puri Ubud (het feit dat Soekawati's 

jongeree broer in Belaluan woonde en nu en dan meedanste met het orkest), niet alleen de 

gamelann van Jero Dangin naar Parijs was gegaan maar daarmee ook het Belaluan-orkest. Wat hij 

zichh vooral ook herinnerde is dat de gamelan niet compleet terugkeerde. Iemand zou de grote 

Gongg (één van een dubbel stel) hebben kwij t gemaakt, of verkocht. In puri Ubud zouden ze daar 

meerr van weten. 

Datt het Belaluan-orkest in 1931 in Parijs had opgetreden werd later fel tegengesproken door de 

zoonn van één van de spelers destijds. Of de Belaluan-gamelan (zonder groep) met het orkest van 

Peliatann naar Parijs was meegegaan wist hij niet. Hij achtte het mogelijk. Een kleinzoon van de 

vroegeree leider van het Belaluan-orkest vertelde dat de gamelan van Belaluan 'ooit' aan Peliatan 
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wass uitgeleend. Wanneer dat had plaats gevonden kon hij echter niet zeggen. Hij preciseerde wel: 

eigenlijkk had hij gehoord Van mensen uit Peliatan' dat de huidige gamelan van Gunung Sari 

dezelfdee toonklank had als die van Jero Dangin. Van oudere spelers uit de Belaluan-groep had hij 

begrepenn dat Tjokorda Soekawati van Ubud eigenlijk had gewild dat hun gezelschap naar Parijs 

gingg maar dat zij hadden geweigerd. 

Vooralsnogg was ik niet veel wijzer geworden. Veelbetekenend in de verhalen over de gamelan 

vann Jero Dangin leek mij echter de geschiedenis van de vermiste (grote) Gong. Van de 

voormaligee huisbewaker van Jero Dangin - inmiddels in de negentig - hoorde ik dat verhaal 

opnieuw.. Hij herinnerde zich bovendien stellig dat gong Peliatan inderdaad de gamelan van Jero 

Danginn had geleend voor Parijs, via het Belaluan-orkest: *De mensen van Belaluan kwamen 

daarvoorr toestemming vragen in de puri. Nadat de spelers van Peliatan terug waren gekomen uit 

Parijss kreeg Belaluan zijn gamelan terug. Twee bij elkaar horende Gongs, de Gong lanang 

(mannelijk)) en de Gong wadon (vrouwelijk), ontbraken echter'. Later in het gesprek stelde hij het 

laatstee verhaal bij. De informatie was dat deze twee Gongs na Parijs verdwenen waren, maar dat 

hett niet duidelijk was hoe of wanneer dat gebeurd was. 

Eenn bijzondere Gong was ook ter sprake gekomen in het verhaal van Dug. Daarin kochten de 

spelerss van gong Peliatan na hun terugkeer uit Parijs een zeldzame Siamese Gong. Ook McPhee 

maaktt melding van een nieuwe Gong, die het orkest van Peliatan speciaal op Java besteld had 

omdatt één van de twee grote Gongs van de gamelan "had been cracked for a long time". De 

Gongg kwam aan een dag voordat de club voor het eerst met I Sampih zou optreden voor de 

regentt van Gianyar.32 Het gaat hier om twee verschillende instrumenten: een Gong die was 

verdwenenn (van Jero Dangin) en een nieuwe aanwinst (van Peliatan). Hingen deze met elkaar 

samen?? Het lijk t er op alsof het verhaal 'apar̂  over een bijzondere Gong nodig was. 

EenEen fantastische plot 

Inmiddelss achtte ik het goed mogelijk dat de gamelan van Belaluan naar Parijs was geweest. Op 

dee dag voor mijn vertrek bezorgde de beste geschiedverteller onder de informanten uit Peliatan 

mijj  echter nieuwe verwarring. In puri Peliatan gaf Tjokorda Parta toe dat hij 'diplomatiek' was 

geweestt met zijn geschiedverhaal over de gamelan: 

Dee Belaluan-gong is inderdaad naar Parijs gegaan, maar niet compleet. De gamelan van 

geriaa Gunung Sari was, net als die van Belaluan, compleet. De mensen van Peliatan 

leendenn de Belaluan-gamelan en stemden deze samen met die van geria Gunung Sari tot 

zijj  de mooiste samenklank hadden gevonden. De instrumenten van Belaluan en geria 

Gunungg Sari werden dus voor Parijs gemengd tot een nieuwe complete gamelan. 

Manderaa en Soekawati hadden het slim aangepakt. De tijd was immers te kort om een 

nieuwee gamelan te maken die mooi genoeg was. Tegen de priester van geria Gunung Sari 
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zeidenn ze dat ze de gamelan van Belaluan voor Parijs zouden gebruiken, waarbij die van 

geriaa Gunung Sari als borg zou worden uitgeleend aan Belaluan. Op die manier zou de 

priesterr geen aandeel hoeven in de inkomsten van Parijs. Aan Belaluan vertelden ze dat ze 

alleenn enkele van hun instrumenten zouden gebruiken. Van Belaluan gingen slechts drie 

instrumentenn mee, waaronder de Gong. De rest was van Gunung Sari. 

Wass hier nu sprake van geschiedvervalsing? Tjokorda Parta wist die vraag handig te omzeilen: 

'Eigenlijkk ging de gamelan van Gunung Sari mee, met vervanging van drie instrumenten. Daarom 

kreegg de gamelan (van nu) de naam Gunung Sari. Maar niet geria of pura Gunung Sari. Alleen: 

Gunungg Sari'. 

Tjokordaa Parta maakte hier op een zeer sprekende wijze het eerder genoemde onderscheid 

tussenn eling (herdenken) en uning (weten). Hij suggereerde bovendien waarom dat in de 

geschiedeniss van 'Gunung Sari' ook nodig was, als leugen om bestwil. Hij wist dat de gamelan die 

'Gunungg Sari' nu bespeelt (eigendom) niet naar Parijs was geweest, maar het was met het oog op 

dee aard van de gamelan die dat wel gedaan had (geleend), ook handiger om dat idee te laten 

voortbestaan.. De overige leden van 'Gunung Sari' hadden echter geen belang bij dit verhaal. Zij 

herdachtenn (en wisten) dat de gamelan in zijn huidige vorm het resultaat was van een 

gemeenschappelijkee aankoop. De botsing russen coöperatie en patronaat veroorzaakte 

uiteindelijkk de verschillende versies van het verleden. Ze kunnen echter rustig naast elkaar 

bestaann zolang er niet in gepookt wordt. 

Datt de samenstelling van de gamelan die naar Parijs ging tot op heden zo onduidelijk is (of 

wordtt gehouden) is ook illustratief voor de manier waarop indertijd kebyar-orkesten werden 

gevormd.. Wegens de snel uitzaaiende populariteit van de nieuwe kebyar-muziek én wegens de 

hogee prijs van het hiervoor benodigde brons, werden instrumenten van bestaande gamelan-sets 

weggepluktt om deze, al dan niet omgegoten, in een nieuwe samenstelling te mengen totdat zij de 

toonklankk kregen van een gong kebyar. Tegen die achtergrond is het aannemelijk dat de spelers 

uitt Peliatan - ook gezien het machtige contactpunt Ubud - instrumenten van de veel geroemde 

gongg kebyar van het Belaluan-orkest leenden, om met een presentabele gamelan in Parijs te 

verschijnen. . 

Watt er nu precies gebeurde met de instrumenten van Belaluan is onduidelijk: ofwel probeerden 

dee leidende muzikanten van gong Peliatan het geluid van de instrumenten van Belaluan slechts te 

imiterenn (door te stemmen) om ze voor het vertrek naar Parijs terug te geven (zoals Bagus later 

suggereerde),, ofwel zij mengden ze (min of meer stiekem) gedeeltelijk met de gamelan die ze al in 

bruikleenn hadden van geria Gunung Sari (Tjokorda Parta), ofwel zij namen de complete gong van 

Belaluann mee naar Parijs (Dug, de huisbewaker). Van al deze opties kan die van Tjokorda Parta 

wordenn opgevat als een verklaring voor de missende Gong van het Belaluan-orkest (en de nieuwe 

Gongg van Gunung Sari). Maar de precieze herkomst van de gamelan die in Parijs te zien was 
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vervaagdee in het veilige clak-obscur van het verleden. En eigenlijk komt dat veel mensen goed 

uit. . 

Dee ironie wil dat "Paris' modernisme bracht op Bali, waar een nieuwe muziekwereld in beweging 

kwam,, terwijl Tarijs' in het teken stond van Bali's conservering. Maar inmiddels lijkt , naarmate de 

tijdtijd  verschiet, de koloniale roem op Bali belangrijker te worden. In 1998 maakte 'Gunung Sari' 

eenn tournee door Europa om de show en de bekoring van Parijs in 1931 te doen herleven. 

Misschienn begon de geschiedenis van 'Gunung Sari*  dan toch in Parijs. 
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veell  pessimistischer toonaarden een 'cultuurindustrie' verantwoordelijk gesteld voor de vervlakking en afstomping 
vann de samenleving. Voortbouwend op de ideeën van de Frankfurterschule hebben wetenschappers van 
verschillendee disciplines het verband bestudeerd tussen wereldtentoonstellingen, massaconsumptie en massacultuur. 
Ziee hierover Rydell (1993). Breckenridge (1989): 201, 212-225; De Cauter (1993); Harris (1978); Williams (1982). 
Vergelijkk over de rol van warenhuizen in de ontwikkeling van consumptiecultuur: Miller (1981); Lancaster (1995). 
311 Zie in dit verband ook Bennett (1995); Breckenridge (1989); Corbey (1993); Rydell (1989) en Rydell en Gwinn 
(1994). . 
322 Een grondige studie van de wijze waarop de Franse wereldtentoonstellingen werden georganiseerd geeft Wesemael 
(1997). . 
333 Benedict (1983). 
344 De geringe aandacht vanuit Nederlandse wetenschappelijke hoek voor de vertegenwoordiging van Nederland op 
dee wereldtentoonstellingen is opvallend, in vergelijking met het groeiend aantal studies over wereldtentoonstellingen 
inn het buitenland. Mogelijk is dit te verklaren door het feit dat Nederlandd zelf maar één keer een dergelijk evenement 
heeftt georganiseerd. Recentelijk is een proefschrift verschenen over de Nederlandse paviljoens op de 
wereldtentoonstellingenn sinds 1910: Van Thoor (1998). Over de Amsterdamse wereldtentoonstelling is een zeer 
informatieff  boekje verschenen, ter begeleiding van een gelijktijdig georganiseerde tentoonstelling hierover in het 
Amsterdamss Historisch Museum: Montijn (1983). Zie daarover ook Van der Velde (1992) en (2000) 280-285. Voor 
algemenee overzichten zie Baudet (1958) en Eliëns (1992). Ingaand op de koloniale exposities: Gaalman (1989); 
Montijnn (1989): Tibbe (1985a); Pott (1962); Er is verder met name op kunst- en architectuurhistorisch gebied 
aandachtt besteed aan de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstellingen: Brouwer (1968); Laan (1994); Visser 
&&  Bakker (1977); Over de Nederlandse nationale nijverheidstentoonstellingen Eliëns (1990) en Wennekes (1999). 
355 Het negatieve beeld van de industriële ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw is in recente studies 
weerlegd.. Op technisch niveau bleef Nederland weliswaar lange tijd achterlopen op ontwikkelingen in het buitenland. 
Regionaall  verspreide huisindustrie en inventiviteit maakte de achterstand op productieniveau relatief minder groot. 
Ziee o.a. Eliëns (1992) en Lintsen e.a. (1995).; Jansen (1999); Van der Heijden (2000). 
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366 Baudet (1958); Eüëns (1990); Van Thoor (1998). 
177 A. Vrolik, geciteerd in Eliëns (1990) 60. 
MM Verslag 1878 (1879), 57- 58, 64; Baudet (1958). 
399 Nederlandsche nijverheid (1900). In deze bespreking van de Nederlandse nijverheid op de wereldtentoonstelling te 
Parijss in 1900 klaagt de auteur over het "mager figuur"dat Nederland wederom sloeg. In Parijs was zijn mening 
gesterktt van "den slakkengang van Nederland als producent op Nijverheidsgebicd". "[..] het komt ons voor dat wij 
alss nijveren ons te langzaam ontwikkelen en het daarom niet de moeite en kosten waard achten ons te Parijs te 
vertoonen.""  Zie ook verschillende stukken in het Tijdschrift ter bevordering van de Nijverheid en Handel (1901). 
400 Met dank aan J.C.H. Blom, die mij hierop wees. Vergelijk Blaas (2000) 14; Van der Dunk (2000). Het thema 
*bescheidenn maar eerlijk' vormt een rode draad in de hier bestudeerde (verantwoordingen van) de Nederlandse 
kolonialee vertegenwoordigingen op de wereldtentoonstellingen. Interview met de organisator van de Nederlandse 
vertegenwoordigingg te Lissabon, Lissabon, juni 1998 
411 Catalogus (1879). 
422 Verslag 1878 (1879), 50,106. 
433 Bank (1990); Van Sas (1991a) en (1995a); Blaas (1982), (2000a) en (2000b); Te Velde (1992); Aerts (1990) en 
(1997).. Onder invloed van Nora (1984) hebben historici ook onderzocht welke lieux de mémoires een natie-bindend 
karakterr hebben gehad in de Nederlandse geschiedenis. Zie Van Sas (1995b), Den Boer en Frijhoff (1993). In al deze 
studiess is relatief weinig aandacht besteed aan de betekenis die het koloniale bezit gehad heeft in de Nederlandse 
cultuurr rondom 1900. 
444 Kuitenbrouwer (1985) en (1991); Wcsscling (1989); Locher-Scholten (1994); De Graaff (1997); Taselaar (1998); 
Kuitenbrouwerr & Schijf (1998). 
455 Locher -Scholten (1994) 5, Betts (1976), Koebner & Schmid (1960). 
466 Kuitenbrouwer (1985) en (1991); Wesseling (1989). 
477 Van Kol (1901). Over het socialistische en communistische antikolonialisme van de jaren 1910-1930: De Graaff 
(1997)) 249-251; Morriën (1979); Van Tuijl (1986). Ziee ook hoofdstuk 6 van dit boek. 
488 Van't Veer (1969; 1980) 228; Locher-Scholten (1981). 
499 De economische achtergronden van het Nederlands imperialisme werden uitgelicht door onder meer Clemens en 
Lindbladd (1989); a Campo (1992); Taselaar (1998) en Kuitenbrouwer & Schijf (1998). Van den Doel (1994) 
onderzochtt het reilen en zeilen van het Binnenlands Bestuur. De Graaff (1997) richtte zich op de politieke 
besluitvormingg van het interbellum. Over de culturele kanten van het Nederlandse imperialisme Bossenbroek (1996) 
enn Gouda (1995). Voor microstudies onder meer Groen (l982);Van Goor (1986a). 
500 Van Goor (1994). Deze definitie was geformuleerd door Locher-Scholten (1981). Het meest recent verschenen 
overzichtt De Jong (1998) 320 onderkent ook het bestaan van een modern Nederlands imperialisme. Merkwaardig 
genoegg wordt dit in de titel van het daarover handelende hoofdstuk aangeduid als 'de imperiale sprong voorwaarts'. 
""  Locher-Scholten (1994) 15; Taselaar (1998) 25. 
522 Over invented traditions: Hobsbawn en Ranger (1983); Lieux de mémoires: Nora (1984). Zie over Nederlandse Lieux 
dede mémoires: Den Boer en Frijhoff (1993); Van Sas (1995b), eerder verschenen in NRC-handelsblad (1993). De 
groeiendee belangstelling voor natievorming en de Nederlandse identiteit hing samen met de Europese eenwording: 
ziee de discussie over zin en onzin van natievorming, gevoerd in de NKC en de Volkskrant in 1995 (inmiddels 
gebundeldd in Koch & Scheffer (1996)). Zie ook Kossmann (1994) over de natie in de Nederlanden. 
533 Te Velde (1992); Van Sas (1994). 
544 Blaas (1982); Bank (1990); Van Sas (1991a); Aerts & Duquesnoy (1993); Aerts (1990) en (1997); Te Velde (1992); 
Koppenn (1992). 
555 Zie over miskenning van de Indische dimensie in het nationaal besefin Nederland rondom 1900: Van Sas (1991b) 
enn (1994) 66. 
566 Aerts & Duquesnoy (1993), Aerts (1997) 425-448. 
577 Bijvoorbeeld Kossmann (1976) 306; Blom en Lamberts (1993) 332-334. 
588 Van Goor (1986b); Vanvugt (1994). 
599 Bossenbroek (1996). Ik heb moeite met zijn argument om zijn bevindingen omtrent Nederlands koloniaal 
nationalismee halt te laten houden rondom 1900. De nationale ophef naar aanleiding van de Nederlandse koloniale 
expositiee op de Exposition CobniaU Internationale in Parijs in 1931 weerspreekt zijn idee dat in 1900 de dramatiek over 
was. . 
600 Legène (1998); Van der Velde (2000). 

HOOFDSTUKK 1 

11 Rapport sur les Congres U (1884) 46. Oorspronkelijke Franse tekst: "Ce sera sans aucun doute au profit de la race 
européennee qui a refoulé ou détruit les races inférieures dans les contrées qu'elle a occupées, qui prend a son service 
less nègres, les Hindous, les Chinois, pour la seconder dans les contrées oü elle ne travaille pas de ses mains et a 
laquellee la race jaune peut seule disputer 1'exploitation d'une partie du globe, celle des iles, et des cötes du Grand 
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ocean.. Mais entre les nations d'Europe ou d'Amcrique, la préeminance sera plus disputes; toutes celles qui veulent 
testerr dans les premiers rangs, soutenir leur commerce, maintenir ou étendre leur influence morale et politique, ont 
intérêtt a ce mêler a ce grand courant de la race civilisée et a prendre position sur les marches du monde, par la 
colonisationn et par 1'emigration. [...]". 
22 Het idee van de industriële achterstand van Nederland in de negentiende eeuw is inmiddels genuanceerd. Zie 
inleiding,, paragraaf 3. 
33 Boogman (1991) 27; Kossmann (1991) 40. 
44 Betts (1961) 35-38; Schutte (1985); Wesseling (1977; 1988a); Stengers (1977); De Jong (1989) 69-75; Fasseur 
(1995a). . 
55 Zie Van Sas (1991b) over het verschijnsel 'imperial overstretch': vertoon van macht bij een verzwakkende 
machtspositie.. In ieder geval is hier sprake van het mechanisme dat Nederlandd vrijheid van bewegen ontleende aan 
internationalee rivaliteit. 
«« Fasseur (1978); Tasetaar (1998) 33; Van der Voort (1994). 
77 Fasseur (1987) 11,12; Nieuwenhuys (1972) 153; Muktatuli (1967; 1860) 
88 Fasseur (1978) 9. 
99 Fasseur (1978) 31-37; Sutherland (1979); Schulte-Nordholt (1983); Onghokham (1978). 
100 Hasselman (1902); Breman (1980); Fasseur (1978); Schulte-Nordholt (1983); (1991) en (1991b); Onghokham 
(1978). . 
111 Taselaar (1998); Kuitenbrouwer (1985) 40-42; (1991) 52-58. 
122 Kuitenbrouwer (1985). 
""  Daniël Vedi aan PJ. Veda, 15-3-1882. Academisch Historisch Museum Leiden. 
144 G u a r d ed UI (1883) 58-61 en 92-94; Van't Veer (1969; 1980). 
155 Van Goor (1986b). 
166 Cohn (1996); Anderson (1991; 1983). 
177 Aerts & Duquesnoy (1993); Aerts (1997) 223-237,425-448; Bossenbroek (1996). 
188 Bossenbroek (1996) 263-287; Locher-Scholten (1994) 148-154; Fasseur (1993); Van der Velde (1992); Van Dijk 
(1992);; Politiek (1995). 
199 Serrurier (1882) (als artikel in 1881 verschenen in het Tijdschrift van htt Aardrijkskundig Genootschap). 
200 Politiek (1995) 20-21, naar de 'punten van beschrijving voor de zevenentachtigste Algemene Vergadering te 
Middelburgg (1864). 
211 Over F.W. Van Eeden: Fontijn (1990) 31-48. Over beide koloniale musea Van Dijk (1992); Bossenbroek (1996) 
286-287. . 
222 Tot de oprichters behoorden de ondernemer H.F.R. Hubrecht, A. van Otterloo, de hoogleraar aardrijkskunde 
C.M.. Kan en N.W. Posthumus. Zie over het Aardrijkskundig Genootschap en zijn koloniale lobby Van der Velde 
(1988)) en (1992). Over de rol die het genootschap in het bijzonder gespeeld heeft in de opzet van de koloniale 
tentoonstellingg te Amsterdam zie Van der Velde (2000) 280-286. Met dank aan Van der Velde voor eerdere inzage 
vann zijn manuscript. 
233 Van der Velde (1988); (1992) 377, 378 en (2000); Kan (1883); Hasselman en Snelleman (1881). 
244 Verslag van de 42ste vergaderingvan het genootschap te Amsterdam, 15-12-1883. Tijdschrift K.NA.G. (1884-1). 
255 Hierin bevond zich een groot aantal Leidse hoogleraren Indologie', 'Antropologie' en 'koloniaal recht', tevens 
ledenn van het Aardrijkskundig Genootschap: behalve PJ. Veth, ookJ.H.C. Kern, C.M. Kan, F. Zaaijer en P.A. van 
derr Lidi . Als koloniale bestuursdeskundigen hadden zittingJ.K.W. Quarles van Ufford (oud-referendaris van het 
ministeriee van Koloniën), S.CJ.W. van Musschenbroek (oud resident van Menado). Als vertegenwoordigers van het 
legerr waren lid R. van Eek (leraar aan de militaire academie te Breda) en W.F. Versteeg (gepensioneerd luitenant-
kolonell  der genie O.I.L.). Namens de financieel economische elite: N.G. Pierson (directeur van de Nederlandsche 
bank,, hoogleraar economie aan de universiteit van Amsterdam. (NB: deze opgave is niet volledig, gebaseerd op Van 
derr Lith (1883) en het programma van de 'Commissie voor de V afdeeling', gemeentearchief Amsterdam, inv.nr. 
PA395-2188). . 
266 Asser (1884) Vn. 
277 Rapport sur les congres Tl (1884). Het dagelijkse bestuur van deze commissie bestond uit het Amsterdamse 
gemeenteraadslidd C.MJ. Wilieumicr, GA. van Hamel, A.G.C. van Duijl, hoofdredacteur en chef van het Algmttn 
Handelsblad^Handelsblad^ en, als secretaris-generaal de Amsterdamse advocaat D. Josephus Jitta. Secretarissen: Theod. M. Tromp, 
attachéé van het ministerie van Waterstaat, J.E. Huydecoper, advocaat en directeur van de Nederlandsche elektriciteit-
maatschappij,, J. Luden, hoofdambtenaar bij de Nederlandsche bank en A.H. van Nierop, advocaat. 
288 Van der Uth (1883) 954; Discussions (1872). 
299 Onder de aanwezigen op het koloniaal congres bevonden zich behalve de al genoemde leden van de commissie en 
dee hoogleraar Levasseur van het College de France, Frederick Young, secretaris van het Royal Colonial Institute in 
Londen,, namens de kaapkolonie de (vermoedelijk) particulier ondernemer H. de Mosendial, namens de Spaanse 
koloniee Cuba J.L. del Perojo. Op de dag dat Van Dedem sprak was ook de bankier en econoom N.G. Pierson 
aanwezig.. Bij het onderdeel *Voordrachten zonder discussie' sprak de Franse ontdekkingsreiziger Brau de Saint Pol 
Lias,, president van de 'section de 1'exploitation' van de societi degéographie commercial! uit Parijs over Atjeh. 
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300 Van der Lith (1883) 955; Asser (1884) VI. 
311 Van der Lith (1877). Geleidelijk aan zou Van der Lith echter meer gaan pleiten voor de studie van en het respect 
voorr de inheemse rechtsinstellingen, ten behoeve van effectieve koloniale gezagsuitoefening in Nederlands-Indië. Dit 
standpuntt zou hij ook verdedigen op het Koloniaal Congres, zoals verderop in dit hoofdstuk duidelijk zal worden. 
Ziee Van der Lith (1882) en Otto & Pompe (1989) 230-235. 
"Youngg (1883). 
333 Young (1883) 8. 
344 Idem. Young schetste de koloniaal bestuurlijke structuur van Nederlands-Indië als volgt: aan het hoofd zetelde de 
gouverneur-generaall  te Batavia die het recht had om verdragen te sluiten, oorlog te verklaren of vrede te sluiten met 
inheemsee leiders - echter binnen de beperkende instructies van het moederland. 
355 Van den Doel (1994) 113; De Jong (1989). 
366 Rapport sur les congres (1884) U 
377 Lovejo7 (1936); Stocking (1987). 
388 Theunissen (1985) 25. 
399 Zie daarover De Rooy (1991a) en (1991b); Hegeman (1970). 
400 Zaaiier (1883) 150,151. 
411 Stocking (1987). 
422 Wilken (1884). Zie over Wilken en de wijze waarop hij sociaal evolutionaire ideeën toepaste in de studie van adat 
enn religie Koentjaraningrat (1975) 28-39. 
433 Wilken (1884); Kern (1884). 
444 Burrow (1966). Voor Nederland: De Rooy (1991b). 
455 Betts (1961); Van Miert (1991) 9-17; Boeke (1923); Snouck Hurgonje (1911); Van den Berg (1909). 
466 Vergelijk Van Doorn (1995) 128-129. 
477 Betts (1961) 5-9; 11-33; Wright (1991) 53-84. 
488 Betts (1961) 33-58; Schutte (1985); Wesseüng (1977) ;(1988; 1977); Stengers (1977); De Jong (1989) 69-75; Fasseur 
(1995a).. De Britse voorbeeldstudie van Java gaf de Brits-Indische advocaat J.W.B. Money (1861). Vergelijk op het 
koloniaall  congres te Amsterdam Young (1883) 7, wiens ideeën hierop terug te voeren zijn. Young noemde het 
koloniaall  bestel op Java "the best form of government for populations not springing from the Mother Country, and 
whoo are not, as in the case of Java, or in the British case of India, so largely composed of aboriginal inhabitants". 
499 Betts (1961) 120-132. 
«Taselaarr (1998) 15-19; De Jong (1996); Ageron (1978) 131-133; Girardet (1972) 32-35; Brunschwig (1959) en 
(1960);; August (1985); Lagana (1990). 
511 Betts (1961) 5, wijst er op hoe de internationale congressen ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Parijs 
dee voorstanders van de Franse koloniale expansie (de zogenaamde porti coloniale) bijeen brachten. Expositions (1890); 
Henriquee (1889-1890); Schneider (1981);(1982b); Ageron (1978); Hodeir & Pierre (1991); Wright (1991). 
"Wrightt (1991) 3, 73-84; Hoisington (1995) 10. 
533 Zie over associatie en assimilatie Boeke (1923); Locher-Scholten (1979); Van Miert (1991); Groeneboer (1993) en 
Vann den Doel (1994) 270. Zij beperken zich allen hoofdzakelijk tot de periode na 1900, als de op ontwikkeling 
gerichtee ethische politiek officieel zijn intrede heeft gedaan. 
544 Vergelijk voor dit punt de verslaggevingvan Van der Lith in de Indische Gids, met die van Josephus Jitta (jurist) in 
hett Rapport sur les congres. Daarin draait de discussie tussen Van der Lith en Levy meer om de vraag of deze kwestie 
benaderdd moet worden vanuit geschreven recht (Levy) of hogere principes waaruit het geschreven recht voortvloeit 
(Vann der Lith). Levasseur stelde hier alleen maar vast dat Van der Lith zou redeneren vanuit het principe "les lois 
dériventt des moeurs" (de wetten vloeien voort uit gewoonten). 
555 Rapport sur les Congres (1884) II 57-59. Vergelijk Van der Lith (1882) en zie noot 31 van dit hoofdstuk. 
566 Zie over de Ethische politiek ook hoofdstuk 5 van deze studie. 
577 Van Miert (1991) 12; Vergelijk Van Doorn (1995) 128-129 over het structurele aarzelen tussen 'radicale 
natievorming'(watt hij aanduidt als assimilatie) en culturele minorisering (associatie). Volgens Van Doom verhinderde 
hett conservatieve segregatiebestel Nederlands-Indië tot een moderne natiestaat te laten uitgroeien. Hij veronderstelt 
dee moderne natiestaat als noodzakelijk einddoel, ondergronds aanwezig in de Nederlandse koloniale periode. 
588 Vergelijk Wright (1991) 74 en Van't Veer (1969; 1980) 228. Van't Veer stelde als eerste dat de ethische politiek en 
hett Nederlandse imperialisme "twee armen aan hetzelfde lichaam" waren. "Voor een groot aantal praktische 
hervormingsmaatregelenn maakt het au fond weinig verschil of men het deed uit zedelijke beginselen dan wel uit de 
overwegingg dat grotere welvaart meer koopkracht ten gunste van de Nederlandse export kweekte en dat meer 
ontwikkeldee arbeiders misschien duurdere maar ook betere arbeiders waren." 
599 Boeke (1923); Fasseur (1995b). 
600 Illustratief hiervoor is het principe, vastgelegd bij de staatsovername van de VOC in 1804, dat 'regtspleging onder 
denn inlander zal blijven geschieden volgens eigene wetten en gewoonten', volgens artikel 86 van het in 1804 
afgekondigdee (nooit in werking getreden) Charter voor de Aziatische Bezittingen van de Bataafsche Republiek, 
geciteerdd in Fasseur (1995b) 142. 
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611 Fasscur (1994) en (1995b); Van Doorn (1995) 114,115; Stoler (1989); (1991). Boeke (1923) 154 -156. De 
rassenclassificatiee was eigenlijk meer naar landaard geordend, dan naar ras. Van Doorn (1995) 114,115. 
"Fasseurr (1995b) 152-153. 
«« Van Doorn (1995) 118; Van Deventer (1905). 
"Vann den Berg (1909) 411. 
655 Snouck Hurgonje (1884) en (1886) 134. Vergelijk Aerts (1997) 445. In zijn artikel voor De Gids hamerde Snouck 
Hurgonjee nadrukkelijker dan in 1883 op het belang van kennis van T>e Islam' bij de ambtenaren van het Binnenlands 
Bestuur. . 
666 Snouck Hurgonje (1911), geciteerd in Van Deventer (1911) 110. 
677 Zie over Van Heutsz: Van der Veer (1995) 167-173; Witte (1976); Van't Veer (1969;1980); Lammers (1942). Voor 
dee vergelijking Van Heutsz-Lyautey: zie Wesseling (1988a; 1977) 82-85. 
«« Vergelijk Van Miert (1991) 16. 
699 Zie over Van Vollenhoven en de studie van het adatrecht Otto & Pompe (1989). 
700 Het begrip pergerakan duidt op de Indonesische volksbeweging, die in het eerste kwart van de twintigste eeuw opkwam, 
enn die, onder invloed van een veranderend wereldbeeld, op zoek was naar nieuwe uitdrukkingsvormen en middelen om 
haarr wereld te verbeteren. Ze is zichtbaar in de partijen, verenigingen, kranten, stakingen, bijeenkomsten, vakbonden, 
romans,, liederen, theaters en opstanden van deze periode. Dit geheel zou samengevat kunnen worden als een 
vooruitgangsbeweging.. De Indonesische onafhankelijkheidsbeweging was daar een onderdeel van. Zie over de pergerakan 
Shiraishii  (1990) en hoofdstuk 6 van deze studie. 
711 Van den Berg (1909) 406-411; Snouck Hurgonje in Van Deventer (1911) 108,109. 
7**  Van den Berg (1909) 411-418. 
733 Van Doorn (1995) 117,123. 
7**  Locher-Scholten (1979). 
755 Fasseur (1995b) 170; Van Doom (1995) 119. Vergelijk Anderson (1983; 1991). Er zijn met name veel studies 
verschenenn over (de gevolgen van) het koloniale streven naar musealisering van Bali in de jaren twintig en dertig. Zie 
daaroverr vooral Robinson (1995); Schulte-Nordholt (1986); (1994); (1996); Pollmann (1991); Vickers (1989) en 
(1996)) en Picard (1992) en (1996a en b). Over de wijze waarop de Javaanse elite actief inspeelde op koloniale 
Javaniseringg in de negentiende eeuw: Pemberton (1994). 
7676 Voor de afloop zie Van Doorn (1995) 118. Van Doorn haalt in dit verband de Indische onderwijsspecialist 
Brugmanss aan die in 1940 gegriefd terugblikte op het Nederlandse koloniale beleid, met de conclusie dat het niet had 
wetenn te kiezen: "[..] dat de Indische regering nimmer duidelijk verklaart heeft wat zij eigenlijk wil: wenscht zij het 
Nederlandsenn karakter van Indië te accentueeren, of wenscht zij juist de autochtone beschaving te bevorderen". Zie 
Brugmanss (1940). 
777 Vergelijk Haasse (1970). 

HOOFDSTUKK 2 

11 T)e koloniale tentoonstelling te Amsterdam', Tijdschrift voorNtdtriandscb-lndiï(1883) I, 360-362. 
22 Ironisch genoeg op de plek waar aan het einde van de twintigste eeuw een bijbelse kiosk neerstreek. 
33 Keyser (1976). 
**  Anderson (1983;1991). 
55 Prick (l979);Van Deysel (1924;1962) 254. Voor de achtergronden en betekenis van de Amsterdamse tentoonstelling 
inn het algemeen zie ook Montijn (1983). 
66 Wagenaar (1990) 168 -180; Bakker & Kistemaker (2000). 
77 Zie over de geschiedenis en betekenis van dit gebouw Wennekes (1999). 
ojittaa (1882). 
99 Wagenaar (1990). 
™™ Wagenaar (1990) 64- 72; Taselaar (1998) 32. 
111 In de jaren 1860-1885 nam het aantal cultuurondernemingen toe van 2 naar 9. Onder de nieuwe vestigingen 
bevondd zich de Deli-Maatschappij, het pioniersbedrij f dat in 1870 op Sumatra een tabaks onderneming startte en in 
kortee tijd fabelachtige winsten behaalde. Het overgrote deel van de cultuurmaatschappijen 2ou zich in Amsterdam 
vestigen,, en dus ook het aanzienlijke kapitaal dat daarmee gepaard ging. Al in 1863 belandde ook de eerste 
particulieree koloniale bank in Amsterdam, de Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB). Zij richtte zich op de 
kapitaalverschaffingg aan infrastructurele projecten op Java, en was een initiatief van de Algemeene Maatschappij voor 
Handell  en Nijverheid (AMHN). De AMHN zou ook de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij oprichten. In 
dee jaren 1860-1870 was onder particulieren echter nog grote terughoudendheid in de benutting van de nieuwe 
mogelijkhedenn in Nederlands-Indië. Pas aan het einde van de jaren 1870 zou weer sprake zijn van verhoogde 
investeringsactiviteiten.. In 1879 richtten Amsterdamse kooplieden de Handelsvereniging Amsterdam op en in 1881 
dee Koloniale bank, om financierings- en verkoopcontracten met suikerfabrieken te sluiten. Deze instellingen zouden 
inn 1884 echter worden getroffen door de Suikercrisis op Java. Het gevolg hiervan was wel dat de Amsterdamse 

319 9 



financiëlefinanciële wereld nog meer haar greep zou verstevigen op het Indische bedrijfsleven. Belangrijk kenmerk van deze 
zichh moderniserende koloniale handelssector was de enorme belangenverstrengeling tussen de verschillende soorten 
instellingen,, op personeel en kapitaalkrachtig gebied. Wagenaar (1990) 72-92; Bossenbroek (1996) 85-117; Taselaar 
(1998)) 34,35. 
12Agostini(1880)13. . 
133 Agostini (1880); Montijn (1983) 6. 
144 Montijn (1983) 8; Alberdingk Thijm (1883). ARA II , WHN, H & N 1,1878-1905, inv. nr. 287. Gemeentearchief 
Amsterdam,, inv. nr. D 1008. 
155 Bekend was dat Agostini de schoonzoon was van de Haagse Francaise Madame de Charotte, die koning Willem II I 
enkelee jaren eerder had geholpen aan een amoureuze affaire met de Franse operazangeres Eleonore d'Ambre. Deze 
geschiedeniss lag gevoelig bij de Nederlandse regering. Kort na de dood van zijn echtgenote koningin Sophie (in de 
zomerr van 1877) had koning Willem II I zijn geliefde in de adelstand verheven om een morganatisch huwelijk met 
haarr te kunnen sluiten, - dit tot hevig verzet van de ministers. Uiteindelijk zou Willem II I zich bij de bezwaren 
neerleggen,, wat hem er niet van weerhield een landgoed voor zijn geliefde in te richten, die hem uiteindelijk verliet. 
Weitzell  (1980) 149. Kikkert (1990) 292-297. Willem II I uitte officieel zijn bezwaren tegen het internationale karakter 
vann de tentoonstelling via de minister van Waterwerken, Handel en Nijverheid. ARA II , WHN, H & N 1,1878-1905, 
inv.nr.. 288. Minister van WHN aan minister van Buitenlandse Zaken, llaugustus 1881. 
166 Lermina (1884); Offiaeele couranti mei 1883, nr. 19. Deze twee bronnen spreken elkaar op verschillende punten 
tegen.. Volgens Lermina werd Agostini geboren in 1853. De Officieele courant hield het op 1850 of 1851. Wat betreft de 
opleidingg die Agostini gevolgd zou hebben, gaf de eerst genoemde handelsbank en industrie op. Volgens de Officieele 
courantcourant behaalde Agostini een diploma in de Letteren. 
177 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1, en aldaar noot 17. Deze behoefte aan koloniale kennis leefde in de jaren 1880 
overigenss hoofdzakelijk in de politieke en handelscentra in Noord- en Zuid-Holland (Bossenbroek 1996). 
188 ARA II , WHN, H & N 1,1878-1905, inv. nr. 288. Algemeen programma en concept van de classificatie, bij brief 
vann het tentoonstellingscomité aan de minister van Buitenlandse Zaken 10-8-1881. 
199 Zie Bijlage I van dit proefschrift voor de samenstelling van de verschillende commissies ter organisatie van de 
Nederlandsee koloniale vertegenwoordiging op de in dit proefschrift behandelde wereldtentoonstellingen. 
200 Mondjn (1983) 30. 
211 Van der Velde (2000) en (1992) 377, 378. 
222 Zie het verslag van de 42ste vergadering van het genootschap te Amsterdam, 15-12-1883. Tijdschrift KN*A.G. 
(1884-1). . 
233 Sermrier (1883b); Van Eeden (1884). 
244 Arsip Nasional Republik Indonesia, Algemetne Secretarie Bt. 24-2-1882 no. 5 fol. 491 Wl; Bt. 21 mei 1882 no. 16. 
Fol.. 491 R; Bt. 22-6-1882 no. 11978 fol. 491 V. ARA II , WHN, H & N 1,1878-1905, inv.nr. 290. Hierna zal naar het 
Arsipp Nasional Republik Indonesia verwezen worden met ANRI. 
255 Academisch Historisch Museum Leiden, brieven van Daniël Veth aan P.J. Veth vanuit Batavia, vanaf 7 mei 1882. 
Ziee ook Snelleman & Veth (1887). 
266 De Amsterdammer, 24-9-1885, collectie Academisch Historisch museum te Leiden. 
277 ARA II , WHN, H & N 1,1878-1905, inv.nr. 288. Algemeen programma en concept van de classificatie, bij brief 
vann het tentoonstellingscomité aan de minister van Buitenlandse Zaken 10-8-1881. 
288 De ordening van de natuurlijke wereld (groep I) was voor een deel geworteld in natuurhistorische/biologische 
indelingsschema's,, en het idee van de volheid, rijkdom van de natuur (Van Berkel (1998)). De verschillende opties 
vann etnografisch ordenen zijn met voorbeelden van de tentoonstelling zelf te illustreren aan de hand van de 
beroemdee collectie Pitt Rivers (naar type voorwerp en vorm) waarvan een deel tentoongesteld was in het 
Rijksmuseum.. Sermrier (1883b); Chapman (1985). 
299 Zie daarover Tijdschrift poorNeder£andsch-Indü(l8S2) II 471-474. 
300 Dit was de leidraad van het vcrzamelbeleid van de directeur van het Rijks Etnografisch Museum L. Serrurier. 
Serrurierr (1883)a. Serrurier timmerde in deze jaren aan de weg om de etnografische collectie het museum te verrijken 
off  completeren met 'onaanzienlijke' voorwerpen. Juist "onaanzienlijke voorwerpen van dagelijksch gebruik" waren 
vann waarde voor het museum, aldus Serrurier in één van zijn eerste Wenken voor de verzamelaar ̂en dan vooral die van 
dee armere klassen, omdat die "het plaatselijk of raskarakter" duidelijker toonden dan die van de rijkere, en "omdat de 
Europeeschee invloeden zich het eerst in de woningen der meer gegoeden doen gevoelen". Voorwerpen van 
Europeess maaksel, door de handel ingevoerd, waren alleen van belang wanneer "inboorlingen door eenige 
bearbeidingg of verandering er als het ware den stempel van hun volkskarakter op hebben gedrukt." (Serrurier (1880). 
Inn een verzoek om duplicaten aan de directeur van het etnografisch museum van Artis ondersteunde P.J. Veth diens 
drijfveer:: "dat hij [...] van oordeel is dat de ethnologie, als wetenschap, behoefte heeft aan eene algemeene, meer 
volledigee verzameling, daar zij alleen volgens de vergelijkende methode met vrucht kan beoefend worden." (11 juni 
1880).. Gemeentearchief Amsterdam, PA 395, inv. 1876. 
311 Catalogus (1883) Groep II , 131,141,150. 
322 Catalogus (1883) Groep II , 214. 
333 Catalogus (1883) Groep II , 374. 

320 0 



344 Vergelijk Wright (1991) 3, en Hoisington (1995) 10, over de ideeën van vertegenwoordigers van de Franse 
kolonialee lobby (in het bijzonder Lyautey) die in Frankrijk opgang maakten vanaf de jaren 1880. 
355 Vergelijk Van Doorn (1994) 38,39. In het conceptprogramma van augustus 1881, en de daarin verwoorde 
richtlijnenn voor groep II , hadden de organisatoren de gewenste voorwerpen in 20 klassen onderverdeeld, een 
ordeningg die bij nader beschouwing enige logica lijk t te hebben. Hierin vertoonde zich namelijk een in die tijd voor 
dee hand liggende vorm van classificeren, grofweg samen te vatten tot een zesdeling, die begon bij de basisbehoeften: 
hett geheel van woon- en leefvormen, kleding en voedingsmiddelen (klasse 1 tot en met 5), gevolgd door de 
verschillendee middelen van bestaan, van de primitieve naar de meer ontwikkelde vormen (klasse 6 tot en met 13). 
Derdee reeks bestond uit de inheemse kennis- en kunstvormen (klasse 14 en 15), gevolgd door zeden en gewoonten 
(klassee 16 en 17), de maatschappelijke instellingen en vormen van rechtspraak (klasse 18 en 19) en als bekroning en 
draagvlakk van dit al godsdienst en bijgeloof (klasse 20). 
3«« Daniël Veth aan PJ. Veth, 7-5-1882. 
377 ANRI, Algemeene Secretarie 1882, Bt. 8-12-1882, no. 5. De lijst van opgave kondigde, behalve een 'Tegalsche 
woningg en warong uit diezehre residentiën", woningen aan uit "de Bataklanden, uit de Padangsche bovenlanden, van 
Atjeh,, uit de Preangerregentschappen, Soeracarta, Amboïna, Timor en Makassar, terwijl van Bandjermassin eene 
Dajakschee woning en van Palembang eene woning op een vlot en eene op het land op eenigszins verkleinde schaal 
verwachtt worden". 
388 Daniël Veth aan P.J. Veth, 7-5-1882; 7-12-1882. Het is vooralsnog niet bekend of het inwoners van Atjeh zelf 
warenn die het hier genoemde bedrag bedongen voor (de bouw van) hun type huis. 
399 Daniël Veth aan P.J. Veth 23-8-1882; 17-11-1882; 7-12-1882. 
«>> Vergelijk Cohn (1996) hoofdstuk IV; Stocking (1985); Legène (1998). 
411 Verslag omtrent bet Rijks ethnographisch museum U Leiden (1883-1884) 57-59; 64, 65. 
422 Tunisie (1883). Zie voor de kunst- en nijverheidsinzendingen van de buitenlandse deelnemers Montijn (1983). 
433 Braziel-koffie (1883); Brésil (1883). De bewerker van het laatstgenoemde werk maakt een onderscheid tussen 
invloedenn van buitenaf (/es influences) en verworvenheden (les acquisitions). Eerst genoemden betroffen de agents physiques 
(geografischee ligging, klimaat, gebergte, mineralen); agents bjologiques (flora, geboomte, fauna, mens en ras); agents 
saciokfiquessaciokfiques (geschiedenis, talen). Les acquisitions waren de instituten (bestuur, religie, rechtsspraak, onderwijs, musea, 
bibliotheken,, zorg, leger, gevangenissen, kolonisatie, de schatkist etc); de staatsbedrijven (scheepvaart, spoorwegen, 
postt en telegraaf, vuurtorens, dokwerken, gewichten en maten) en de particuliere instellingen (landbouw, industrie en 
handel,, banken, naamloze vennootschappen, wetenschappelijke, literaire en insudtriële genootschappen, 
liefdadigheidsinstellingen,, de pers, theaters, cafe's, winkels watervoorzieningen). 
«EspagneflSSS). . 
455 Mukhardji (1883a) en (1883b); Soer (1883). 
466 New South Wales (1883a) en (1883b); Levey (1883a) en (1883b). 
477 Haïti (1883); Uruguay (1883). 
488 Zie over deze indrukken, en commentaar Nederlandse pers: De Locomotief, 6-5-1883; De Javabode, 4-6-1883. Zie 
overr de opening ook Montijn (1983). 
499 Indische Gids (1883) I 867-871. Weergave indrukken van de Arnhemsche courant en de NR.C 
500 Nieuws van den Dag, 2-5-1883 
511 De Katholieke Illustratie, (1883) no. 8., 
522 Door K. in het Nieuws van den Dag, 2-5-1883, vergelijk het anonieme "Aan Amsterdam", een dag eerder in dezelfde 
krant.. De Nieuwe Amsterdamscbe Couranti Het Algemeen HandelsbladVan 1-5-1883 plaatste een gedicht van FJ. 
Haverkamp. . 
533 Catalogus (1883), groep I, 7. 
544 Vergelijk Anderson (1983; 1991). 
555 Deze Coen was een uitvergroot gipsen afgietsel van het originele monument waarvoor gouverneur-generaal Mijer 
opp 29 mei 1869 de eerste steen legde op het Waterlooplein, voor de hoofdingang van het paleis te Weltevreden, ter 
gelegenheidd van de 250ste verjaardag van dee stichting van Batavia. Catalogus (1883) groep I. 
566 Catalogus (1883) groep III , 31. Montijn (1983) 33: het monument kwam uiteindelijk te staan in het Willemspark te 
Batavia,, tot het in 1943 door Japanners is neergehaald. 
577 Catalogus(1883) groep III , 31; Koopmans (1992) 386. NAI , Cuypersarchief, inv. nr. d 192 en d 1335. 
588 Smits (1881). 
599 De schilderijen van Raden Saleh die op de tentoonstelling te bezichtigen waren, kwamen uit collecties van 
verschillendee vooraanstaande personen en instellingen in Nederland en elders in Europa, waaronder Z.M koning 
Willemm II , het kunstmuseum uit Leipzig, 's Rijksmuseum in het paviljoen te Haadem en G.F. Westerman, de 
directeurr van het genootschap Natura Artis Magistra. 
6060 ARA II , WHN, H & N1,1878-1905, inv.nr. 292. Zie voor positieve besprekingen, Van der Lith (1883b) in De 
Gids,Gids, en Boekaankondiging (1883) in Tijdschrift voor Nedertandsch-lndiï. Organisatoren van de Nederlandse koloniale 
vertegenwoordigingg op de wereldtentoonstelling te Parijs grepen letterlijk terug op Vedi (1883). Zie CM. Kan, 
H.D.H.. Bosboom e.a. eds. Guide a travers la section des Indes Neériandaises (1900) X, XI: "Ce comité ce dit que Ie 
cataloguee de I'Exposition d'Amsterdam en 1883 offrait un exemple a suivre et qu'ü convenait de donner aussi a ce 
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Guidee un caractère scientifique. De même que dans le Catalogue de 1883, il ne suffisait pas d'y décrirc et d'expüquer 
less objets, mais il fallait aussi y ajouter, en guise d'introduction, des articles servant a expliquer les classes, les 
rubriquess ou queiques uns des envois, ou a discuter les sujets les plus importants de la science coloniale. On pourrait 
enn même temps fixer dans ces articles l'attention sur la difference des situations avant et après 1883". 
611 Zie daarover Fasseur (1994) en (1995b); Van Doorn (1995) 114,115; Stoler (1989); (1991). 
622 Catalogus (1883) groep I, V-VIL 
633 Groll (1883). John (of Jan) F. Groll was architect en ingenieur. Hij zou na zijn studie in Delft minister van 
Openbaree Werken worden in Brits-India, onder de Raj van Cutch, "een groot Engelsch-Indisch potentaat", aldus De 
Bouwwenld(\9\0)12>(>. Bouwwenld(\9\0)12>(>. 
644 Groll (1883). Verder constateerde Groll slechts één hoefijzervormige was, terwijl de andere bogen bij nader inzien 
half-circelss waren (nep); de koepelvormige bedekkingen van de minaretten schenen hem ten slotte ook aan de vrije 
fantasiee ondeend. 
655 De Katholieke Illustratie (1883) no.6, 47. 
6666 Alberdingk Thijm (1883) 307. 
«77 Kruyff (1883a) 263. 
688 Van Delden (1883) 66. Van Delden was sinds 1876 opzichter bij de bouw van het Rijksmuseum. Daarvoor had hij 
eenn opleiding gevolgd aan de Polytechnische School in Zurich, aan de Ecole des Beaux-Arts in Parijs, en in Stuttgard 
enn Berlijn. Zowel Thijm als Van Delden mengden zich in het debat over de de 'Vaderlandsche bouwkunst' dat in de 
jarenn 1880 gevoerd werd. Hun interesse voor oosterse (oriëntaalse) bouwstijlen hing daar ongetwijfeld mee samen. 
Ziee over het debat in de bouwkunst in de jaren 1880, en over Van Delden Van der Woud (1997) 193, 194 e.v. 
699 Zie daarover ook Duijsman (1994). De Kruyff (1883a) en (1883b); Van Eeden (1883a); Zie ook Flanor (1883). 
700 Van Eeden (1883a). 
711 Catalogus (1883) groep II , 306. Deze ontwikkelingsschaal van wetenschappelijke kennis lijk t geïnspireerd door de 
ideeënn van Auguste Comte. Zie daarover Stocking (1978) 27-30. 
72Serrurier(1887)238. . 
733 Serrurier (1880); (1882); (1891). 
744 Catalogus (1883), groep H, 284-289,306-309, 322. 
755 Lekedicht van Génestet, geciteerd door De Kruyff (1883a) 265. 
766 De Kruyff (1883a) 267. 
777 Rheeden (1989) 18-28. 
788 De Kruyff (1883a) 265, 266; Van Berkel (1998). 
799 Kruyff (1883a) 272-273. 
800 Kruyff (1883a) 274, 276. Zie over geschiedenis en betekenis van het koloniale kunstnijverheidsonderwijs in Brits-
Indiaa Osterhuis (1999); Mitter (1993) en Thakurta (1992). 
811 Wijnmalen (1885a). 
822 De Kruyff (1883a) 274; Van Delden (1883). 
833 "I n naam der menselijkheid vragen wij één ding; 't zijn natuurgenoten; wie geeft den ondernemer het recht zijn 
sujettenn daar te laten verkleumen", zo rapporteerde een verontruste journalist van de Locomotief, het destijds 
vooruitstrevendd liberale dagblad van Semarang. Hij vond het stuitend "Uit een wetenschappelijk oogpunt is natuurlijk 
dezee vertoning van rassen hoogst merkwaardig; beziet men haar echter als leek, die in deze cynieke wereld zijn hart 
nogg niet verloren heeft, dan krijgt men innig medelijden met deze arme schepselen, evengoed medemensen van ons 
alss koningin Victoria, Jan Rap of Bismarck, en die hier als dieren bekeken worden." De Locomotief, 15-6-1883, *Een 
menschenn tentoonstelling', door R.N. 
844 De Katholieke Illustratie (1883) no. 9, 70-71. Vergelijk NieuweAmsterdamsche courant, 2-5-1883, bij het koninklijk 
bezoekk aan de kampong: "alsof zij in het hartje van Java waren"; Van Delden (1883) over de "idyllische 
boschdorpjes,, in wier midden de Javaan met zijn gezin en zijne huisdieren, gelukkig en tevreden zijne levensdagen 
doorbrengt""  en waar natuur en bouwkunst "zo innig zijn saamgeweven". Eerlich van Gogh (1883). 
855 Zie daarover Van Berkel (1998) 273. 
866 Brieven van de moeder van Johanna Naber vermeld in Grever en Waaldijk (1998) 308, noot 57. De ervaringen van 
Catharinee Alberdingk Thijm op de tentoonstelling zijn vereeuwigd in Dcysel (1894; 1979). 
877 Zie over Van Eeden: Fontijn (1990) 31-48. Conrad (1901); Greshoff (1901); Groeneveldt (1901); Netscher (1899). 
888 Van Eeden (1884) 19, 20. 
899 Van Eeden (1884) 20, 78-80. 
900 Van Eeden (1884) 97. Een aantal van de titels die Van Eeden aan zijn wandelingen gaf zou later boven de 
verschillendee zalen van het Koloniaal Museum in Haarlem komen te hangen. Netscher (1899). 
911 Van Eeden (1884) 8-12. 
922 Van Eeden (1884) 39-50, aldaar 48. 
933 Van Eeden (1884) 3, 4. 
944 Van Eeden (1884) 11. 
955 Lyautey zou dat later letterlijk benadrukken voor Frankrijk, zie Wright (1991) 3. 
9**  Locher-Scholten (1999). 
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97Van'tVeer(l969;1980). . 
«« Van Eeden (1884) 47. 
999 Geciteerd in het Tijdschrift pan Nederlandscb-Indië(1883) I, 78. 
1000 Nieuwe Amsterdamsebe Courant. Algemeen Handelsblad, 2-5-1883. 
1011 De Katholieke Illustratie (1883) no. 6., 47 
1022 Jambode, 7-5-1883. Vergelijk de brief van C.Th. van Deventer vanuit Semarang, 14-6-1883 in Colenbrander en 
Stokviss (1916/17) 1,140: "De laatste berichten uit Atjeh zijn allerellendigst; wanneer er geen krachtige maatregelen 
genomenn worden, vrees ik dat die oorlog onze ondergang zijn zal [...] Naar aanleiding der jubelzangen, bij 
gelegenheidd der tentoonstelling door de Nederlandsche pers aangeheven valt weder menig hard woord. Die 
Atjehschee misère vormt met de Amsterdamsche feestviering een schril contrast. Zóó ongeveer meent men is de 
verhoudingg tusschen Nederland en Indië: de lusten voor het moederland, de lasten voor de kolonie.". 
1033 De Nederlandsche Spectator 17-5-1883. Roorda's *Vloekzang', geschreven onder het Javaanse pseudoniem Sentot, was 
eenn woedende aanklacht tegen de Nederlandse onderdrukking van de Javaanse bevolking, en kondigde tevens een 
bloedigee protestbeweging aan. Roorda overwoog al in januari 1883 om zijn 'Vloekzang' in te zenden. Over Roorda 
vann Eysinga: Wertheim (1960) en Vanvugt (1996). 
10*Ziee Vervoort & Indorf (1979) 185 en Roorda aan Dekker (11-3-1883) in Multatuli (1991) 562. 
1055 Ortigaö (1964) 15; Van Deysel (1894; 1979). 
1066 Zie inleiding , paragraaf 2. 
1077 Benjamin (1986) 153; Hecht voor Allen 18-3-1883. 
1088 Zie voor een uitvoeriger verslag van Nederlandse arbeidersbezoeken aan de wereldtentoonstellingen te Parijs in 
1867,18899 en 1900,Tibbe (1985a). 
1099 Het hierna volgende verslag is gebaseerd op De Vries Wzn. (1958). 
»°° Geciteerd in De Vries Wzn. (1958) 230. 
"11 Idem. 
n 22 Mitchell (1989). 
1133 Cordes (1884). Gemeentearchief Amsterdam, inv.nr. D. 00158. 
»**  Tibbe (1994) 15; Roland Holst (1928) 229. Over de sluiting van de tentoonstelling Montijn (1986) 70-73. 
1155 D. Cordes, 'Redevoering bij de uitreiking der bekroningen aan de Nederlandsche inzenders' 24 met 1884. 
Gemeentearchieff  Amsterdam, inv.nr. D. 00158. 
1166 Bulletin van het Koloniaal Museum, Westerkamp (s.d); Indische instelling (1989). 
1177 Verslag omtrent het Rijks ethnografisch museum te leiden (1883-1884) 57-59, 64-66. 
1188 Serrurier (1885) 1. 
1199 De Amsterdamse kooplieden J. Wüste, MJ. Waller, M.P. Pels, W.F Versteeg, en als enige uit Leiden Serrurier. 
1200 Wüste (1883) 1-3, 8. *Een nieuwe koloniale vereeniging', De Indische Gids (1883:11) 841. 
1211 Zie over de geschiedenis van het Koloniaal Instituut Jans en Van den Brink (1980) en over de betekenis van dit 
instituutt voor het Nederlandse imperialisme Taselaar (1998) 165-210; Bossenbroek (1996) 263,264,281- 287; 
Wesselingg (1988b). 
1222 Montijn (1983); Gemeentearchief, Amsterdam, inv.nr. 51. Op het memoriaal certificaat prijkte een afbeelding van 
A.. Lynen: een Hollandse maagd vleit zich op de rand van een klein vissersbootje in de haven van Amsterdam. Het 
bootjee wordt opgetrokken door een donkere, mogelijk Javaanse vrouw. Zij houdt op haar beurt een bord vast met 
daaropp "Koen. 's Jacob", waarmee de historische verbinding werd gelegd tussen de eerste en de huidige gouverneur-
generaall  van Nederlands-Indië. Op de achtergrond liggen Oost-Indiëvaarders voor anker, en zien we huizen en 
torenss van Amsterdam, en molens. Links prijken medaillons van Willem II I en zijn gemalin, links- en rechtsboven de 
wapenss van Amsterdam. Onder het linkerwapen: de voorgevel van de tentoonstelling. Onder het rechterwapen, een 
gebouw,, dat het kasteel van Batavia zou kunnen zijn. De hand van de Hollandse maagd rust op het wapen van 
Nederland. . 

HOOFDSTUKK 3 

' D ee Meester (1889b). 
22 De Meester (1889a). 
33 Verslag (1890) 64.; Montijn (1989) 13. 
44 Hall (1990) 108. Zie over de Franse traditie van nationale en internationale tentoonstellingen in het algemeen, en 
overr de organisatiestructuur en grondslagen van die van 1878 Wesemael (1997). 
55 Toen de regering een wettelijke procedure tegen hem startte vluchtte hij naar België in april 1889. Enkele jaren later 
zouu hij zelfmoord plegen. Cobban (1961) 13-37; Hall (1990); De Meester (1889a). 
66 Eugène Melchior de Vogue, geparafraseerd door M. Hel in TJ>e "sociale vrede" op de parijsche tentoonstelling', 
SociaalSociaal weekblad (1899) 407. 
77 Aldus de directeur van het Haarlemse museum van kunstnijverheid, E. von Saher, in Von Saher (1889)70. Von 
Saherr sprak alleen zijn bewondering uit over de technische kunst waarvan in zijn ogen de Eiffeltoren getuigde. Over 
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hett aestherische deel was hij minder te spreken. Een visie als de zijne verklaart voor een deel de populariteit van de 
Javaansee kampong (vergelijk De Meester (1889a) over de stemmigheid van kleur en materiaal in de kampong). Voor 
discussiee over de Eiffeltoren in het algemeen zie Kunstschrift (1989). 
88 Hall (1990) 108,109. Van dit budget kwamen 17 miljoen francs voor rekening van de regering, acht miljoen voor de 
gemeentee Parijs en 17 miljoen voor een speciaal opgerichte particuliere 'Association de garantie'. 
99 Hall (1990) 108,109. 
100 ARA II , WHN, H & N I, 1878-1905, inv. nr. 295. 'Algemeen reglement voor de Nederlandsche afdeeling', 3-11-
1887. . 
111 De Nijverheid was in haar verschillende bedrijfstakken, producten, gereedschappen en grondstoffen verdeeld over 
dee groepen II I t /m DC. 
122 Voluit zag de Groepsindeling er als volgt uit: Groep I: Schone kunsten; Groep II : Opvoeding en onderwijs. Vrije 
kunsten;; Groep III . Huisraad en stoffering; Groep IV. Geweven goederen, kleding en toebehoren; Groep V. 
Delfstoffen.. Ruwe en bewerkte stoffen; Groep VI. Materieel en gereedschappen bij de werktuigkundige nijverheid in 
gebruik.. Elektriciteit; Groep VII . Voedingsmiddelen; Groep VII L Landbouw, wijnbouw, visteelt; Groep IX. 
Tuinbouw,, Groep X. Handel in het algemeen. Uitvoerhandel; Groep XI . Sociale wetenschap, congressen, 
voordrachten;; Groep XII . Dagbladpers. 
»» Cobban (1961). 
144 Girardet (1972) 66-93; Ageron (1978); Brunschwig (1960); De Meester (1998a). 
155 Dit viel nog onder het ministerie van Marine; een apart ministerie voor Koloniën werd pas ingesteld in 1894. 
166 Expositions (1890) 175,176. 
177 Idem. 
188 De Saint-Foix (1885) en Aubert (1885). In Les archives nationale* te Parijs (hierna AP) wordt een aantal 
handgeschrevenn rapporten bewaard van de Amsterdamse tentoonstelling. Zoals de meeste potentiële deelnemers van 
wereldtentoonstellingenn liet de Franse regering zich ook van te voren over de aard, en doelstellingen van deze 
tentoonstellingg informeren, en over die van de andere deelnemende landen. CARAN F12/5027 en F 12/5028: 
RapportRapport a M. Le Consul General sur (Exposition internationale d'Amsterdam en 1883 26-7-1882. Daarnaast een afzonderlijk 
rapportt over de klassen 14,17,18 en 22 van groep II van de Nederlandse koloniale afdeling, om de economische en 
industriëlee omstandigheden van Java en Auastralië te vergelijken (26-8-1883) en een uitvoerig juryrapport van de 
'sectionn de médecine coloniale'. 
199 Hall (1990) 110. De gedachte dat de buitenlandse deelname een fiasco werd vanwege het feit dat deze expositie de 
Fransee revolutie herdacht, zoals Wesemael (1997) 283 suggereert, is dus enigszins overdreven. 
200 Hel. M. *De "sociale vrede" op de Parij sche tentoonstelling', Sociaal Weekblad (1889) 407, 408; 415, 416, aldaar 407. 
2tt Mason (1890) 31-35. 
222 Hall (1990). 
233 Zie daarover Souvarine, Tarijsche brieven' en C.J., Tarijsche brieven' Recht poor Allen, 18-5-1889; 25-7- 1889. 
Savourinee was overtuigd dat de wereldtentoonstelling als zaak van de "heeren bourgeois" het armzalig lot der 
arbeiderss verhulde. Hoezeer dit ook een zorg was van de stad Parijs en de organisatie van de tentoonstelling, blijkt uit 
hett revolutiefeest dat in juli gehouden werd op het "schitterend geïllumineerde" Hotel de Ville. Recht voor Allen kon 
hierr niet zonder triomf over uithalen: "De afgevaardigden der revolurionnaire arbeiders aller landen waren door den 
Parijschenn gemeenteraad uitgenodigd op het Hotel de Vill e den eerewijn te komen drinken en zoo genoten we het 
zeldzamee schouwspel de vijanden van den eigendom, van de bourgeoisie en van de geheele maatschappelijke "orde" 
tee zien ontvangen door de officieele vertegenwoordigers dierzelfde instellingen". De ironie wil dat deze vijanden van 
dee maatschappelijke orde dezelfde welkoms tmuziek kregen als de Franse president bij de opening van de 
tentoonstelling,, de "Marseillaise" "die onsterfelijke en heerlijkste aller strijdzangen", aldus Recht voor Allen. Terwijl 
Italiaansee muzikanten de hymne van Garibaldi speelden, zong een mannenkoor in een belendende zaal revolutionaire 
liederen,, "herhaaldelijk toegejuicht met de donderende kreten: Vive la commune! Vive la revolution! Vive llnternationaU! 
Enn de 'Carmagnole,' die schrik van regeerders en tyrannen". Recht voor Allen vond het onvergetelijk De reden dat de 
Fransee regering zich niet zou hebben verzet tegen de uitnodiging van de gemeenteraad kon volgens zijn verslaggever 
alleenn maar angst zijn: "Angst voor de steeds dringender eischen der revolutionnaire arbeiders en vrees voor 
Boulanger". . 
244 Vergelijk het Sociaal Weekblad (1889) 315, 316; 407, 408 en 415,416 dat de Parijse tentoonstelling beschouwde als 
eenn serieus en leerzaam evenement. Het blad volgde de hierboven aangehaalde schrijver Eugène Melchior de Vogué 
naarr de tentoonstelling van 'Sociale vrede' in het paviljoen dat gewijd was aan de 'Economie sociale'. Van de aldaar 
opgesteldee "geneesmiddelen tegen de sociale nood" had De Vogué alleen het plan van de 'arbeiderswoningen* 
geprezenn als "doeltreffend, onloochenbaar afdoende en vatbaar voor een ontwikkeling". Administrateurs van 
spaarbankenn te Lyon, Strassburg en Marseille wilden spaarbankpenningen dienstbaar maken aan de verbetering van 
dee huisvesting van arbeiders. Het Sociaal weekbladVond dit een navolgcnswaardig plan, waarvan het echter de 
doeltreffendheidd in twijfel trok, zolang staat en gemeente zich hier niet ook verantwoordelijk voor voelden. Zonder 
terr beschikking stellen van goedkope grond of toepassing van het onteigeningsrecht van "de huizen van gisteren" 
maaktee het in Nederland geen kans. In een volgende aflevering van het Sociaal Weekblad gaf schoolmeester Roland 
verslagg van zijn bezoek aan de wereldtentoonstelling. Zoals te verwachten was zijn aandacht vooral uitgegaan naar 
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hett volksonderwijs, waarbij hem in het paviljoen van de stad Parijs (vlak bij de kampong gelegen) vooral het idee had 
aangesprokenn om "in de volksschool, afgezien van de zedelijke opvoeding, voor nog iets meer te zorgen dan voor 
inteüectueelee ontwikkeling der leerlingen alléén. Daarbij vonden wij vermeld, dat te Parijs reeds aan meer dan 
honderdd scholen werkplaatsen zijn ingericht, waar de kinderen hout en klei, en ruim tachtig, waar zij bovendien ijzer 
leerenn bewerken." 
255 De Nederlandse socialisten die toch de tentoonstelling bezochten hadden lang niet allemaal bijzondere aandacht 
voorr de Nederlandse koloniale afdelingen. Terwijl de verslaggevers van het Sociaal Weekblad wel een grondig 
leerbezoekk brachten aan de 'Economie sociale' en het paviljoen van de stad Parijs, lieten zij de Javaanse kampong 
linkss liggen, die op nog geen steenworp afstand lag. Lotsverbondenheid met de kampongbewoners lag voor 
Savourinee van Recht voor Allen wel voor de hand, wat in de paragraaf over de Nederlandse verbeelding van de 
kampongg aan de orde zal komen. Dit soort verschillen nuanceert het hegemoniale perspectief dat tegenwoordig in 
hett onderzoek naar het negentiende-eeuwse tentoonstcllingsbedrijf domineert Niet alleen de makers, maar ook de 
bezoekerss konden de thema's van de tentoonstelling bepalen of invullen. 
266 Op de eerstgenoemde tentoonstelling stuitte de bezoeker direct wanneer hij via de hoofdingang Ac pont dltna was 
overgestoken.. De tweede was te bezichtigen in het paleis voor de vrije kunsten, direct achter de Eiffeltoren. 
277 Wesemael (1997) 180-194. 
288 AP, CARAN F 12/3768, 'Exposition retrospective du travail et des sciences anthropologiques. exposes des motifs' 
(12-10-1887).. Andere leden van de antropologische tentoonstelling waren: M. de Rosny, vice-president van de societé 
d'ethnographie,, en de archeologen A. Héron de Villefosse, M. Potier en Maxime Collignon. Zie ookPicard (1890); 
Wesemaell  (1997). 
"TopinardflSSg). . 
300 Guide General{\m) 96. 
311 De Vogué (1889) 930-934. 
322 Zie hierover A. et A. T>e woning op de parijsche wereldtentoonstelling van 1889', De Opmerker 23-3-1889. De 
voorstellingg viel uiteen in twee afdelingen: één voor de voorhistorische en één voor de historische tijdvakken der 
woningg van de mensenrassen op aarde. De eerste afdeling bestond uit: a. woningen in de vrije open lucht, onder 
bomen,, in rotsen, enz; b. de onderaardse holten of holen der grotbewoners, voor het tijdvak der steentoepassing; c. 
dee paalwoningen, voor het tijdvak van de pottenbakkerskunst en het begin der bronsbewerking; d. de hutten, de 
menhirs,, voor tijdperk dat de mens rendieren gaat gebruiken en brons en ijzer weet te bewerken. De tweede afdeling 
toondee woning-reconstructies van: a. de eerste tijdperken der beschaving (de woningen der Egyptenaren, Assyriërs, 
Pheniciërs,, Hebreërs, Pelasgers en Etrurische volken); b. de beschaving die was voortgesproten uit de invallen der 
Arias;; c. de typen der Hindoewoningen, die der Perzen, Germanen, Galliërs, Grieken en Romeinen; d. de Romeinse 
beschavingg in het Westen of de typen der woningen bij de Hunnen, de Scandinaviërs en de modellen van de Gallo-
Romeinschen,, de Romaanse, de Middeneeuwse en de Renaissancistische woningbouw; e. de Romcinsche beschaving 
inn het Oosten, of de modellen der Byzantijnse woningen van de Slavische, de Russische, De Arabische, de Turkse en 
dee Soudanese volken, f. de tegenwoordige beschaving, die een contrast moest vormen met de vroegere 
oorspronkelijkee of Uhr-toestanden: de woningen der Chinezen, Japanneers, Eskimo's, Laplanders, der volksstammen 
uitt Midden- en Zuid-Afrika, der Roodhuiden, der Azteken en der Inkas. 
33H>/Algemeenn Handelsblad, 19-5-1889 "De tentoonstelling is thans reeds "een markt die krioelt van allerhande 
volken",, minder nog door de bezoekers - zoolang we de schach van Perzic missen, is hun staalkaart onvolledig! - dan 
well  door de tentoongestelden van velerlei nationaliteit. Ook in de gebouwtjes van de nog niet voltooide expositie van 
dee geschiedenis van het wonen verwachtte hij exotische inwoners: "men zal er Chineezcn in vinden, een Egyptischen 
antiquaar,, Perzen, Congobewoners, Mexicaansche soldaten, roodhuiden enz.". Hij kende aan de quai d'Orsay al een 
Russischee isba waarin een gezin uit Moskou vertoefde, en een Hongaarse Cfarda, waar lattthari's luidruchtig 
musiceerden.. Het meest van al trok volgens hem de steeg van Cairo de aandacht, waarover hij zijn laatste drie alinea's 
uitweidde.. Tot zijn verbeelding spraken niet alleen de aldaar tentoongestelde Arabieren, en de levendige bazaar, maar 
voorall  ook het idee dat al de gebouwen in dit straatje "volkomen zuiver namaaksel zijn van hetgeen te Cairo zelf 
bestaat." " 
344 Hierin waren verder vertegenwoordigd de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, de 
verenigingg ter bevordering van fabrieks- en handwerknijverheid, de Vereniging van en voor Nederlandse industriëlen, 
dee Centrale Vereniging van Nederlandse industriëlen en het Nederlands Landbouwcomité. 
355 Hall (1990) 109; ARA II , WHN, H & N 1,1878-1905, inv. nr. 298, Ar. 9-10-1887, Sl.Zie over de Nederlandse 
houdingg ten aanzien van de revolutieherdenking Stuurman (1992) 265-283. 
366 Voordat de regering haar onthouding van deelname officieel aan de Franse regering bekend maakte had zij via haar 
gezantt te Brussel onderzocht hoe de regering van België zich op zou gaan stellen ten aanzien van de Parijse 
tentoonstelling.. Deze had op haar beurt weer belang bij de Franse deelname aan de in 1888 in België geplande 
wereldtentoonstelling.. Uiteindelijk zou de Belgische regering toch dezelfde weg bewandelen als de Nederlandse. 
ARA,ARA, WHN, H & NI, 1878-1905, inv.nr. 298, arr. 23-11-1887,39; arr. 3-11-1887, 30. 
377 Het bestuur bestond uiteindelijk uit W. van der Vliet (Amsterdam), voorzitter, tevens commissaris-generaal voor 
Nederland,, G.E.V.L. van Zuylen (Den Haag, oud-kolonel der genie van het Nederlands-Indische leger), 
ondervoorzitter,, Th. Stuart (Amsterdam) 1ste secretaris, BJA. Sterck (Amsterdam) 2de secretaris, Gerard A. 
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Hcinekenn (Amsterdam) 1ste penningmeester, W.J.M. Westerwoudt (Amsterdam) 2de penningmeester, HA . van 
Beuningen,, J.F.R.S. van den Bossche (Den Haag) voorzitter afdeling koloniën, H.F. Bultman (Haarlem) voorzitter 
afdelingg landbouw, JA.Enschedé (Haarlem), J.C. Greive (Amsterdam) voorzitter afdeling kunst, J.W. Hofman 
(Holwierde,, Groningen), Emil Koechlin (Geestbrug. Den Haag), J.H. Krelage (Haarlem, voorzitter afdeling 
tuinbouw),, D. de Loos (Leiden) voorzitter afdeling onderwijs, J.M. van der Made (Amsterdam) voorzitter afdeling 
nijverheid,, C.N.J. Moltzer (Amsterdam), C.B. Posthumus Meyies (Amsterdam), J.W.F. Scheffer (Wecsp), A.C. 
Wertheimm (Amsterdam), voorzitter afdeling Financiën, H. Zilessen (Den Haag). Verslag (1890) 4. 
188 Verslag (1890). 
399 Wüste (1883) 1-3, 8. De typering 'Svakkere mannen" komt uit de bespreking TBen nieuwe koloniale vereeniging', in 
DeDe Indsiche Gids (1883:11) 841. 
400 AP, CARAN, F12-3763,1889. 'Questionnaire du Président de la societé coloniale' Deze niet ondertekende (kopie 
vann de) vragenlijst bevindt zich in de map Tays Bas'. De Franse ambassadeur is op "7-9bre" (7 november, MB) 
beantwoordd door de directie. Hiervan is geen weerslag gevonden in dit archief. Wüste wilde weten of het 
Nederlandsee koloniale paviljoen volgens de Franse leiding alleen een etnografische tentoonstelling zou mogen 
bevatten,, en of niet alle soorten koloniale producten in één geheel opgesteld zouden kunnen worden, ook al waren de 
afzonderlijkee voorwerpen gerelateerd aan de Franse groepsindeling. 
411 Gemeentearchief Amsterdam, particulier archief, 395 (Artis), inv. nr. 2191. Wertheim aan Wüste (19-11-1887); 
Wüstee aan Westerman (23-11-1887); Wüste en Westerman aan de Markies (23-11-1887). 
422 Gemeentearchief Amsterdam.particulier archief, 395 (Artis), inv. nr. 2191. De Markies aan Wüste (1-2-1888) Wüste 
aann Westerman (24-2-1888) 
433 ARA, MINKOL , maikapporten (1887-1902) 1888, nr. 219. De term "moreelen steun" lijk t hier in ieder geval 
vreemdd gekozen, omdat de onmouding van regeringsdeelname nu juist rustte op politieke gronden. 
444 Aubert (1885) 335-358 en 366-367. Rapporteur Aubert vond de levende vertegenwoordiging van de inheemse 
bevolkingg van Nederlands-Indië, getoond in hun natuurlijke woonomgeving een interessante compensatie voor het in 
zijnn ogen zwakke aanbod van de dode craniologie - echter alleen vanuit etnologisch perspectief. "A 1 exception d'un 
Atchinoiss et d'un habitant de Sumatra, tous ces indigenes étaient Javanais, et ils excitaient la curiosité des visiteurs, les 
typess qu'ils représentaient n'étaient pas assez varies pour offrir un grand intérêt au point de vue anthropologique". 
Elderss in zijn rapport stond hij uitvoerig stil bij de vorm, omvang en aard van de Javaanse kampong en zijn 
administratievee functie in het koloniale bestel en de zeden en gewoonten waarneembaar in de kampong. 
455 De commissie voor de koloniale afdeling bestond uit H.H. Holle (de broer van de bekende theeplanter K.F. Holle, 
voormaligg chef van het handelshuis John Pryce & Co in Batavia), M. Hijmans van Wadenoyen (lid van de provinciale 
raadd te Den Haag), H. Schroder Visser, G.A. de Lange, CA. van Sypestijn (oud-gouverneur Suriname) en, ten slotte, 
uitt Amsterdam, S.B. Zeverijn. 
«Verslag«Verslag (1890) 40, 41. 
477 H. Holle en G.A. de Lange zouden zich terugtrekken uit de organisatie, omdat zij alleen op het verlangen van Van 
denn Bosse met het lidmaatschap hadden ingestemd, aldus een omzichtig verslag. CA. Van Sypestein werd overbodig 
omdatt de West-Indische koloniën niet zouden deelnemen. H. Schroder Visser had al eerder zijn ontslag genomen 
"vanwegee zijn geringe sympathie voor tentoonstellingen". In de open gevallen plaatsen stapten de Amsterdamse 
ondernemerr Martin Wolff, die hieronder aan de orde komt, en J. Freiwald. De laatstgenoemde zou als lid van de 
gedelegeerdee commissie te Parijs de onderhandelingen voeren met de Franse tentoonstellingscommissie over de 
plaatsing,, inrichting en het beheer van de kampong. Ten slotte sloot de tabakshandelaar G. Harkema zich bij de 
organisatiee aan, die in de Revue Coloniale Internationale al het belang van internationale tentoonstellingen had 
onderstreept.. Zie Harkema (1886) en (1887). 
488 En Van Eeden beschikte hierin over het laatste woord. In een vergadering met de commissie van het Koloniaal 
Museumm op 3-8-1888 verzette hij zich principieel tegen de deelname van het Koloniaal Museum aan 
tentoonstellingen,, een beginsel dat naar zijn zeggen ook in het verleden was toegepast. Los hiervan meende Van 
Eedenn echter dat het in bruikleen geven van voorwerpen schade zou toebrengen aan de compleetheid en nationale 
doelstellingenn van de museum collectie. KIT , inv.nr. 99: Notulen van de vergadering der commissie van het 
Koloniaall  Museum, 3-8-1888. 
499 Verslag (1890) 43. 
500 Later zou conservator J.D.E. Schmeltz op voorstel van het museum bovendien naar de Parijse tentoonstelling 
wordenn afgevaardigd om aldaar de institutionele belangen waar te nemen, een inventaris te maken van de 
etnografischee objecten (ook in de plaatselijke musea) en te zien welke daarvan voor het museum te verkrijgen ofte 
koopp waren. Van de vertegenwoordigers der Nederlandse koloniale afdeling kon hij toen echter geen medewerking 
meerr verwachten. Deze (regerings-Jmissie getuigde verder ook van een zekere inconsequentie in de weigerachtige 
houdingg van de regering ten aanzien van de Parijse tentoonstelling. Schmeltz (1889); Gemeentearchief Amsterdam, 
particulierr archief 395, Artis, inv.nr. 2191. C. M. Pleyte aan Westerman, 4-11-1889. 
511 Serrurier (1887) 238. Vergelijk Serruriers gekscherende oordeel over de beroemde etnografische collectie van 
Generaall  Pitt Rivers die ook te bezichtigen was op de Amsterdamse tentoonstelling van 1883. Pitt Rivers rangschikte 
voorwerpenn niet geografisch, maar naar hun aard, om daaruit af te leiden "den geleidelijken overgang van de strijdbijl 
derr Betchuanen tot den europeeschen hellebaard". Volgens Serrurier (1883b) maakte Pitt Rivers de fout de rassen 
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buitenn beschouwing te laten. Serruriers ideeën zijn voor een groot deel terug te voeren op een Franse scholing in de 
fysiekee antropologie. Hij volgde van 1855 tot 1886 een semester colleges aan de door Broca opgerichte Ecole 
s'anthropologiee te Parijs, waar hij lessen kreeg van Maurice Duval, Topinard, Manouvrier, De Mortillet en 
Letourneauis. . 
522 Circulaire oktober 1888, opgenomen in Verslag (1890) 79. G.E.I.V. van Zuylen had de plannen hiervoor 
uitgewerkt. . 
533 De begroting die bij de circulaire was ingesloten zag er volgens het Verslag (1890) 79, 80 als volgt uit 

Onkostenn te Batavia voor het verzamelen van materialen en ingrediënten; voor het zoeken naar personeel en 
voorr diverse voorschotten voor kleeding, Gamelang, enz. f 9000,-
Transportt van personeel en materiaal naar Marseille met 50% reductie f 6000,-
Inrichtingg Kampong en Warong te Parijs met materialen van Indië en verdere versiering van hier f 1500,-
500 inlanders 6 maanden onderhoud te Parijs a f 1 1/4 per dag f 11.250,-
Doorr elkander ieder f 10 *s maands en dan nog f 50 per hoofd gratificatie 5500,-
Warmee kleding a f 25,- per hoofd f 1250,-
Bijj  zondere zorgen en geneeskundige verpleging f 1500,-

Transporteeree . . . f31.000,-
Perr transport. . . f41.000,-

Inkomstenn Europ. administrateur-directeur over 9 maanden ad f200 per maand f 1800,-
Terugvoerr van Parijs naar Java enz. f 7500,-
Diversee uitgaven f 4700,-

Totaal....f55.000 0 
544 Gemeentearchief Amsterdam, AA 200.90. Telegraaf, 6-12-1930. 
MM  Verslag (m0) 44. 
566 Deze commissie bestond uit H.P. Cowan (commies bij het departement van onderwijs, eredienst en nijverheid) als 
secretaris,, J_A. van der Chijs (archivaris van het archief te Batavia), A Ji.G. Fokker (president van de factorij der 
Nederlandsee Handelmaatschappij), E. de Fulgence (waarnemend consul van Frankrijk te Batavia), W.P. Groeneveldt 
(directeurr van het departement van onderwijs, eredienst en nijverheid) en W. Suermondt (hoofdagent voor Java van 
dee internationale crediet- en handelsvereniging "Rotterdam"). 
577 Verslag (1890). Zie over de geschiedenis van deze gamelan: Van der Hucht (1989); De Vale (1977). 
i9i9 Verslag (\B90). 
599 Voluit Pangeran Adipati Ario Prabon Perang. 
600 De nadrukkelijke incompleetheid hiervan ("dengan kira löra" i.e. ongeveer) suggereert dat dit verslag lang na 1889 
iss geboekstaafd. Solo, Arsip Mangkunegaran, inv. nr. P 21. 
611 Verslag (1890) 48. Van de geadresseerden hadden vijfentwintig personen die "de hoogste Regeeringsbetrekkingen 
inn Indië bekleed hadden of Ministers van koloniën geweest waren" een begeleidende brief gekregen. Van hen 
antwoorddenn er zes, waarvan vier schreven zich onthielden van deelname en twee gezamenlijk 35 gulden 
bijdroegen.Opp de algemene circulaire kwamen acht inschrijvingen uit Nederland, met een gezamenlijke bijdrage van 
ƒ.. 600,-, en drie uit Parijs, die een bedrag van 1000 frs. opleverden. De persoonlijke lobby van Hijmans van 
Wadenoyenn en de secretaris van de commissie bij het ondernemende deel der natie had meer effect, respectievelijk f. 
840,-- in Den Haag, ca. f. 1375,- in Rotterdam (een bedrag dat los stond van de f. 575,-., die daar al eerder waren 
toegezegd)) en ƒ. 9000,- in Amsterdam. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam hadden de lobbyisten gebruik gemaakt 
vann plaatselijke bemiddelaars, in Rotterdam van F. Koch, lid van de firma Koch en Suermondt (die ook een 
vertegenwoordigerr had in de koloniale commissie te Batavia), en in Amsterdam van F. A. Insinger. Het Verslag 
vermelddee achteraf nadrukkelijk dat in Amsterdam "niet alleen de huizen op Indië handel drijvende hadden 
bijgedragen,, maar ook vele andere en bovendien particulieren, welke tot Indië in generlei betrekking staan". 
622 Gemeentearchief Amsterdam, particulier archief nr. 395, Artis, inv.nr. 2191. Van der Vliet en Stuard aan 
Westermann (4-3-1889); correspondentie Pleyte-Westerman vanuit Parijs, mei 1889 en november 1889. 
611 Verslag (1890) 50,51. 
644 In het verslag van de Mankunegaran worden deze niet genoemd, echter wel kledingstukken voor wayattg orang. 
Arsipp Mangkunegaran, inv. nr. P 21. 
»l/«ra&g(1890)48. . 
"Le jen ise l fs .d . ) ^̂  ^ 
677 De Meester (1889a) 296. Montijn (1989) 13. Algemeen Handelsblad'19-5-1889. 
688 Zie daarover Resink (1996); Howat (1994); Van Amstel (1995) 3; Kunst (1942). 
699 Geciteerd in Lombard (1992). 
700 Volgens het Verslag (1890) 64 werden de uitgaven voor de kampong gedekt door de inkomsten. De 
tentoonstellingsverenigingg zelf zou niet gedeeld hebben in de verdere winst. 

327 7 



711 Evenzeer interessant is de vraag wat de inwoners van de Javaanse kampong op hun beurt van hun reis naar 
Europa,, van Parijs, van de tentoonstelling en van al die toeschouwers hebben gezien en gedacht. Helaas is het erg 
moeilijkk om daarover uit te wijden, ondanks het feit dat deze vraag ook rijdgenoten heeft bezig gehouden, zoals 
hieronderr zal blijken. Het bovengenoemde verslag van de delegatie uit Solo, in archief van de Mangkunegara, inv. 
nr.PP 21, beperkt zich tot een opsommende beschrijving van de zaken en personen die naar Parijs gingen, de duur van 
dee reis, de voorwaarden, het verblijf en de taken der deelnemers. Het vertelt dus wel iets over het veronderstelde 
belang,, en de aard van deze missie, maar het geeft geen indruk van de betekenis van Parijs, de tentoonstelling of het 
Parijsee publiek voor de Javaanse deelnemers zelf. Het belang van deze onderneming voor de Mankunegara kan 
daarnaastt ook afgeleid worden uit de aanwezigheid van enkele fotoalbums van de Parijse tentoonstelling die zich in 
dee paleisbibliodicek bevinden. Maar veel zegt dit niet. Aan de eer van de Mangkunegara heeft de kampong-
ondernemingg echter zeker bijgedragen. In veel Franse, en ook in een aantal Nederlandse beschrijvingen wordt de 
bijdragee van Mangkunegara V afzonderlijk gememoreerd, waarbij hij met nadruk geïntroduceerd wordt als 
onafhankelijkk vorst. 
722 De hierna volgende interpretatie en vergelijking van de Franse en Nederlandse receptie van de kampong is door 
tijdd gedwongen selectief en beperkt zich in de weergave ervan tot een relatief klein aantal teksten (in vergelijking met 
hett zo veel grotere bezoekersaantal). Vanwege hun min of meer gelijktijdige verschijning in al dan niet populaire 
tijdschriften,, en als gevolg daarvan hun cumulatieve effect, denk ik dat deze teksten meer dan alleen de indrukken 
vann een klein groepje schrijvers representeert. Voor de Franse receptie behandel ik 14 tamelijk willekeurig gevonden 
beschrijvingen,, waarin de kampong, zijn bewoners en zijn bezoekers figureren. Ze zijn onder andere afkomstig uit 
geïllustreerdee tijdschriften, de officiële tentoonstellingskrant, een wetenschappelijk tijdschrift, officiële 
tentoonstellingsverslagen,, een schrijversdagboek en een roman. Voor de Nederlandse verslaggeving beperk ik mij tot 
verslagenn uit het liberale Algemeen Handelsblad, het geïllustreerde tijdschrift Eigen Haard, het socialistische weekblad 
RechtRecht voor Allen, het weekblad voor architecten De Opmerker, een brief van een bekende bezoeker, en een aantal der 
verslagenn van de uitgezonden werklieden. 
Omm een globaal idee te geven van het soort materiaal dat over de kampong te vinden is - los van de (voor de hand 
liggendee eveneens gevarieerde) Nederlandse verslaggeving - op basis van de plaats van verschijning, opvallende 
(terugkerende)) thema's en hoofdinteresses de volgende hoofdordening aan te brengen in de Franse 
kampongbeschrijvingen. . 
I.Verstrooiendd De eerste en ruimste categorie verslagen en afbeeldingen richt zich vooral op het vermakelijke, 
pittoreske,, esthetische of zinnelijke van de kampong en zijn bewoners. Het gaat in dit geval om een aantal evocatieve 
schetsenn die verschenen zijn in de officiële tentoonstellingskrant, tentoonstellingsverslagen, populaire tijdschriften en 
eenn komisch bedoeld boekje, een gedicht, een fragment uit een schrijversdagboek en een vuistdikke roman. In feite 
komtt *het pittoreske' en vooral het 'zinnelijke' (namelijk van de Javaanse danseressen) echter in vrijwel alle 
onderzochtee beschrijvingen aan de orde zodat deze categorie voor een deel ook overkoepelend is. Andersom wordt 
inn deze verstrooiende teksten ook informatie gegeven over zeden, gewoonten en fysieke kenmerken van de inwoners 
vann de kampong. II . Onderrichtend Sommige teksten hebben daarnaast het karakter van een al dan niet officieel 
verslag,, en onderscheiden zich van de meer vermakelijke door gewild objectieve, empirische, soms wetenschappelijk 
bedoeldee kennis over te brengen. 

Inn beide hoofdcategorieën zijn drie bijzondere aandachtspunten te onderscheiden die alle drie in meerder of 
minderee mate naast elkaar aan de orde komen: a. Etnografisch: waarin de beschrijving zich toespitst op het alledaagse 
levenn in de kampong , de bijzondere gewoonten en gebruiken van de bewoners, en de eigen (Javaanse) 
achtergronden// betekenissen daarvan, soms ook geplaatst in een koloniaal politieke context. (Le Jenisel (1889); Raoul 
(1889);; Roland Bonaparte (1889). b. Fysiek antropologisch Vrijwel alle beschrijvingen wijden daarbij één of meerdere 
passagess aan het aantal en soort volken of rassen die de auteurs meenden aan te treffen in de kampong. Sommigen 
vann hen brengen de lichamelijke kenmerken in verband met morele eigenschappen, c. Handel, techniek en nijverheid. 
Tenn slotte is in alle Franse beschrijvingen - in meerdere of mindere mate, en vanwege technische of economische 
motievenn - een bijzondere belangstelling waar te nemen voor het materiaal en de bouwconstructie van de 
verschillendee woningen in de kampong, en voor de verschillende bedrijven, technieken en producten die de Javanen 
terr plaatse lieten zien en verkochten 
7**  Schneider (1982b) 136; MacKenzie (1986) 11. 
744 Verslag (1890) 54. 
755 Zie Howat (1994 ) over onzekerheid die nog steeds bestaat over het precieze programma. Roland Bonaparte (1889) 
70,71;; Raoul (s.d.) 12. De Vale (1977) 66-73. Arsip Mangkunegaran P. 21. 
766 Zie over het gefotografeerde koloniale naakt en westerse seksuele moraal Corbey (1989) 23-46. 
777 Kampong (1889b) (Overgenomen uit Journal des debats). 
788 Volgens Hall (1990) 14, onderscheidde de beau monde van Parijs zich met haar voorkeur voor de kampong van het 
publiekk dat naar de buikdanseres in de Rue de Caïre toestroomde - een andere levende sensatie op de tentoonstelling 
diee door de censuurpogingen alleen maar populairder werd. Het is echter de vraag of de buikdansliefhebbers niet ook 
naarr de Javanen kwamen kijken (zoals uit een hieronder volgend voorbeeld zal blijken), en omgekeerd of de beau 
mondemonde zich niet verpoosd heeft in de Rut de Caïre. Bovendien zal de veel geroemde verfijndheid en verhevenheid der 
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Javaansee danseressen, vanuit het perspectief van sommige mannelijke toeschouwers, met een korreltje zout genomen 
moetenn worden. 
799 Said (1978) 188-190; Zie daarover ook Howat (1994). 
800 Vergelijk James (1890) (geschreven in Parijs gedurende de wereldtentoonstelling); de dagboeken van De Goncourt 
(vert.. 1985); Zola (1880) en J. De Meester, "'t Publiek verdringt zich om haar, zooals de gerokte dandy's zich 's 
avondss verdringen om de danseressen achter de schermen van de opera" in I n den kampong te Parijs', Eigen Haard 
(1889)) 296-299. 
811 De anekdote over de diadeem wordt beschreven door Raoul (1889) en De Meester (1889a). Thamina draagt deze 
schatt in het hieronder beschreven melodrama van Lefaure en Deneuville (s.d. ca. 1889). Het kroontje duikt ook op in 
dee wulpse verbeelding der Javaanse danseressen in Uilhtstraüon. 
822 Doordat sommige schrijvers (ook de Nederlandse) naar aanleiding van de vier Solonese danseressen tegelijkertijd 
still  staan bij de bijzondere status van prins Mangkunegara kan gesteld worden dat niet alleen Nederland (of 
Nederlands-Indië),, maar ook deze Javaanse vorst zich op de Parijse tentoonstelling onderscheidde en bekend maakte. 
833 Uit het dagboek van Edmond de Goncourt, geciteerd in Kunstschrift (1989) 31. 
844 Lefaure & Deneuville (s.d. ca. 1889) 
855 Vergelijk Mitchell (1988) 26-30. Mitchell veronderstelt een typische Westerse behoefte om te kijken en niet 
bekekenn te willen worden (het scheiden van een oosterse en een westerse wereld). Dit lijk t me op grond van de hier 
gegevenn voorbeelden (zoals ook de groetende navel aan Zola) vrij onzinnig. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat er 
daadwerkelijkk van diepgaand onderling contact sprake was. 
866 Geciteerd in Van der Hucht (1989) 74. TLe serpent qui danse' in Baudelaire, Les fleurs du mal (or. 1857) (Paris, 1972, 
Livree de Poche) 41-43. 
877 Zie voor 1900 bijvoorbeeld een verslaggever van Het Algemeen Handelsblad, 21-1-1899, die in het Franse U Eclair 
hadd gelezen over de terugkomst van Javaanse danseressen ("rondgaande bekoorlijke kleine sultanes") naar Parijs in 
1900,, die zouden optreden in een grot onder de Nederlandse koloniale afdeling op de wereldtentoonstelling. Zijn 
commentaar:: "Al s deze mededelingen juist zijn dan is de roep van kuischheid, welke van de Ncderlandersch uitgaat, 
naarr de maan!". In het kader van de komst van de Balinese danseressen naar de wereldtentoonstelling in Parijs in 
19311 stelde het Koloniaal Weekblad, 21-5-1931, zijn lezers gerust dat 'zedenbederf uitgesloten was. "De legong-
danseresjes,, altijd meisjes van beneden de twaalf jaar, zijn tot aan den hals toe gekleed en hebben zelfs de armen 
bedektt met de fraaiste handweefsels." 
888 Vergelijk Schneider (1982b) 132. 
89Brincourt(1889)229. . 
900 Over de bewegingsvrijheid van de kampongbewoners spreken de beschrijvingen elkaar overigens tegen. Sommige 
bezoekers,, zoals de jurist C. Th. Van Deventer en een journalist van het socialistische weekblad Rtcbt voor Allen, 
wistenn uit directe bron te vermelden dat de Javanen de kampong niet mochten verlaten. Maar ook staat vast dat de 
danseressenn mee uit zijn genomen. Van Deventer (Bellagio, 20 mei 1889), brieffragment in Colenbrander & Stokvis 
(1916;; 1917); Souvarine Tarijsche brieven', Recht voor Allen, 18 mei 1889. Contact tussen kampongbewoners en 
publiekk is er zeker geweest, alleen al door elkaar te bekijken, de handel, en de vragen van nieuwsgierige toeschouwers. 
911 Geciteerd in Grevcr en Waaldijk (1998) 175. 
922 Idem. 
933 Algemeen Handelsblad \9 mei 1889. 
944 J. de Meester, 'Een laatste blik op de tentoonstelling', Eigen Haard (1889). 
955 Vergelijk Breman (1980). Raoul (1889) 20,21; Lejenisel (s.d.) 225. 
«Lejenisell  (s.d.) 225 
977 Daarin noemde Raoul behalve Wakiem, Soeria, Sariem en Taminah nog een vijfde - met de enigszins 
merkwaardigee naam "Elles" - die alleen als ronggeng - danseres optrad. 
988 Raoul (1889) 31. 
999 Lejenisel (1889) 226. Verslag (1890) 41, 53 e.v. 
tooo Mason (1890) 35. 
1011 Raoul (1889) 4. Onder de bevolkingsgroepen van Java onderscheidde Raoul Javanen, Sundanezen, Madurezen en 
Maleiers,, die van elkaar verschilden door een eigen taal. Volgens Raoul was de huidige bevolking van de "iles 
malaises""  het gevolg van een samensmelting van immigratiegolven uit India en China. Op grond daarvan definieerde 
hijj  het Javaanse ras als een "mee me'üsse", waarvan de vorming zeer lang geleden had plaats gevonden en waaraan 
behalvee "Le Mongol, L'Indou, L'Arabe et sans doute Pautochtone negrito" zouden hebben bijgedragen. De Javanen 
zoudenn onderdeel uitmaken van het overkoepelende Indonesische of pre-Maleise ras, waaraan zij haar relatief lichte 
kleurr te danken had. In de discussie over de vraag of de bewoners van de Oost-Indische archipel tot één of meerdere 
rassenn behoorden (aangehaald door T. Zaaijer in Catalogus (1883), groep 1,150) koos Raoul dus voor de eerste optie. 
Ditt wilde echter niet zeggen dat hij geen onderlinge verschillen en een daaraan gekoppelde hiërarchie aan zou leggen. 
1022 Lejenisel (s.d.) 226. Ter aanvulling: Louis Rousselet (1889) stelde net als Raoul dat de inwoners van de Parijse 
kampongg grotendeels Maleis waren en daarmee "le plus civilisé et Ie plus industrieux de 1'archipel." Vanwege hun 
huidskleurr en kleine taillemaat vond hij ze vergelijkbaar met "nos Annamitcs" maar dan met minder opgetrokken 
("Bridé")) ogen, en een plattere neus. Zijn beschrijving van de lichamelijke kenmerken ging moeiteloos over in de 
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bijzonderee klederdracht en het vermeende karakter der inwoners van de kampong, waarbij hij zich opnieuw beriep 
opp een vergelijking met de inwoners der Franse koloniën. Ook bij Rousselet kwamen de Javanen er redelijk goed van 
af.. Hij vond ze "fort doux, avenant a 1'etranger, mais moins gai, moins souriant que nos Annamites". 
1033 In de inleiding van hun artikel gaven Deniker en Laloy (1890: 257) op de lichamelijke kenmerken te hebben 
onderzochtt van "145 individus de races les plus diverses, et dont certaines n'ont jusqu'a présent fourni matière a 
aucunee étude anthropométrique". Dezen hadden zij in zes hoofdgroepen gerubriceerd, die zij, waar nodig, verder 
onderverdeelden:: I. 48 negers uit West-Afrika (onderverdeeld in 13 Senegalezen, 18 Gabonezen, 17 Angolezen 
(tentoongesteldd door de Nederlandse Godefroy , MB); II . 56 Annamieten en Tonkinezen; III . 13 Javanen; IV. 8 
"Tahitiëns";; V. 1 Né-Calédonien en VI. 19 Roodhuiden uit de groep van Buffalo Bill (die gedurende de 
wereldtentoonstellingg furore maakte met zijn Wild West show in het net buiten Parijs gelegen Porte Maillot). Hun 
onderzoeksresultatenn gaven zij weer per groep. 
1044 Voor Deniker en Roland Bonaparte een wetenschappelijk hulpmiddel. Zie Deniker (1900; 1926) 'preface'. Spencer 
(1992)) beschrijft de twijfels die in deze jaren al geuit werden binnen de fysieke antropologie over de empirische 
objectiviteitt van de weergave van fysieke kenmerken door middel van fotografie. 
1055 Zie over de methodologische verwetenschappelijking van fysieke antropologie Hoyme (1953). Over de daaruit 
voortkomende,, groeiende onzekerheid over de grondslagen en betekenissen ervan binnen de rassenlecr als 
wetenschap:: De Rooy (1991a)166-169 en (1996); Spencer (1992); in het bijzonder over Britse antropologische 
traditie:: Stocking (1971) en (1987); over de Franse fysiek antropologische traditie: Blanckaert (1988): "technical 
knowledgee exhausted itself in controversy about racial classifications and began in fact to be an obstacle to their 
rationalization".. Blanckaert stelt dat om die reden het fysieke en morele sinds de jaren zestig steeds meer los van 
elkaarr werden behandeld door Franse antropologen. De beschrijvingen van de kampongbewoners op de exposition 
univtrseütunivtrseüt laten zien in welke mate dit op populair of alledaags niveau zeker nog wel plaats vond. 
1066 Deniker (1900) 4,5. 
1077 'Algemeen rapport van de Tweede Groep werklieden, uitgezonden naar de Wereldtentoonstelling te Parijs' in 
VerslagVerslag der commissie voor de uitzending van werklieden te Amsterdam (Amsterdam, Roelofzen & Hübner 1889) 69. 
Gemeentearchieff  Amsterdam, Particulier archief, nr. 60. De tweede groep bestond uit werklieden die werkzaam 
warenn in de TDecoratieve Kunst' 
1088 Algemeen Handelsblad, 9 en 12 mei 1889. 
1099 Meester (1889a); Vergelijk over Vaderlandsch hart' Osado in De Opmerker vin 7 september 1889, hieronder 
behandeld. . 
1100 Meester (1889a). 
1111 Idem. 
1122 Hiervan getuigde alleen al de hulde die de architect J.H. Leliman, erevoorzitter van het genootschap Architectura 
ett Amicitia, uitsprak in Amsterdam, tijdens een vergadering van het genootschap op de sluitingsdag van de 
tentoonstelling,, 6 november 1899. Leliman had de meeste wereldtentoonstellingen bezocht, maar kende in deze 
laatstee - waarvoor hij zelf overigens ook enkele bouwkundige ontwerpen had ingezonden - haar weerga niet. 
"Immers,, de bouwkunst, die hier bij preferentie aan de orde is, was er vertegenwoordigd op een zoo verheven, 
kunstrijkee manier, dat het een lust voor mij was te constateeren: zie, op hooger standpunt kan zij het, dunkt mij niet 
brengen.""  Voor architect Leliman was de Parij se tentoonstelling dus het summum van de vooruitgang in de 
bouwkunst.J.H.. Leliman, '6 November 1889. De sluitingsdag der wereldtentoonstelling te Parijs', De Opmerker (1889). 
1133 Osado, TJit Parijs I', De Opmerker 7-9-1889. 
1144 Osado, IJit Parijs II' , De Opmerker 14-9-1889. 
1,55 Osado, TJit Parijs II' , De Opmerker 14 -9-1889. 
1166 Vergelijk Mitchell (1989): ook de Egyptenaren die de Rut de Cairo bezochten verbaasden zich hierover. 
1177 Van Deventer's artikel 'een Eereschuld' in De Gids 63:111:215-218, 249-252 wordt wel als manifest gezien van de 
ethischee politiek, die met de troonrede van 1901 officieel haar intrede deed in het Nederlandse koloniale beleid. Van 
Deventerr zette in zijn artikel in cijfers uiteen wat Nederland door haar exploitatiepolitiek aan Indië verschuldigd was: 
DD . 187 miljoen gulden. Door een welvaartspolitiek in westerse zin en op Nederlandse kosten diende Nederland deze 
schuldd te vereffenen. Zie over de ethische politiek hoofdstuk 5 van deze studie. 
1.88 Brief/dagboek fragment Van Deventer (Bellagio, 20 mei 1889) in Colenbrander & Stokvis (1916/1917); Jaquet 
(1979). . 

1.99 Van Deventer (1911b). Deze uitzending staat centraal in hoofdstuk 5. 
1200 Souvarine, Tarijsche brieven' Recht voor Allen, 4-5-1889. 
1211 Idem. 
1222 Souvarine, Tarijsche brieven', Recht voor Allen, 18-5-1889. 
1233 Souvarine, Tarijsche brieven', Recht voor Allen, 13-6-1889. 
1244 In Nederland was wetenschappelijke studie van de fysieke kenmerken van de inwoners van de Indische archipel 
alleenn te beoefenen aan de medische faculteiten of in de volkenkundige musea. Zo had de later bekende fysieke 
antropoloogg H.F.C, ten Kate in de jaren 1870 aan de Leidse universiteit als hoofdvak anatomie gevolgd bij Teunis 
Zaaijer.. In 1878 was hij voor de drukte en het lawaai op en rondom de wereldtentoonstelling te Parijs weggevlucht, 
maarr in 1886 verrichtte hij samen met Lindon Serrurier op de koloniale tentoonstelling in Londen schedelmetingen 
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onderr de daar tentoongestelde volkeren. De colleges die Serrurier in 1888 volgde bij Topinard aan de door Broca 
opgerichte,, en zuiver op fysieke antropologie georiënteerde Ecole d'anthropologie te Parijs moeten Serrurier in de 
overtuigingg hebben gesterkt dat "wij het voor de beoefening der zeden en gewoonten van de volken volstrekt noodig 
achten,, dat daarmede gepaard ga de studie der lichamelijke eigenschappen." Serrurier heeft in 1889 echter niet zijn 
kanss schoon gezien om inééns en direct de maten van zestig inwoners van Ncderlands-Indië op te nemen. Serrurier 
(1886)) en (1887) 230-232. Hovens (1989) 18-24; De Wolf (1998) 1,2. 
1255 Vergelijk over de gespannen verhouding tussen wetenschap en populaire antropologie Schneider (1982) 126-149 
(overr de Franse antropologen en de etnografische shows in dejardi» 'd acclimatation). In de jaarverslagen van het 
etnografischh museum had Serrurier de gewoonte om de "gebruikers" van het museum in te delen in twee soorten 
groepen:: de louter "nieuwsgierigen" en diegenen die kwamen voor wetenschappelijk gebruik. In zijn verslag van 
1883-18844 stelde hij vast dat de eerste doelgroep nauwelijks gebruik maakte van de Korten Gids van het museum, en 
datt er nooit om nadere inlichting omtrent de voorwerpen was gevraagd. Hij vreesde dat het deze bezoekers dus 
"enkell  om verstrooiing te doen was". Om antropologische en volkenkundige kennis naar het gewone publiek te 
brengenn voegde Serrurier op het terrein van de Sterrenwacht in Leiden de Oost- en West-Indische huizen afkomstig 
vann de Amsterdamse koloniale tentoonstelling samen tot een kleine kampong, die hij liet stofferen met huiselijke 
voorwerpenn en poppen nagemaakt naar de op de tentoonstelling vertegenwoordigde inwoners. Het werd in 1884 
voorr publiek geopend. Serruriers leidende gedachte hierbij was dat "voor den gewonen bezoeker, die zich met ecnige 
algemeenee begrippen moet tevreden stellen, de veelheid van voorwerpen en hunne wetenschappelijke rangschikking 
eerr een oorzaak van verwarring en zelfs van afkeer is, dan een aanleiding om de schoone wetenschap der 
volkenkundee wat meer van naderbij te leeren kennen." Zie Serrurier (1885) In het jaar daarop zou het 
bezoekersaantall  van het museum aanzienlijk toenemen (van 1185 naar 1826). Volgens Serrurier kwam dit niet alleen 
doorr "de huizen", maar ook doordat het kampongterrein gedurende twee zondagen geopend was geweest. Hij nam 
zichzich voor om deze regel in de toekomst ook voor de overige gebouwen van het museum toe te passen. Op het 
etnografischh museum van Artis kwam in de jaren 1890 - na de officiële opening in 1890 - kritiek uit etnografisch 
wetenschappelijkee kringen omdat Artis als zoölogische vereniging een zeer kleine plaats had voor zuivere 
wetenschap,, zich in eerste instantie richtte op de collectie levende dieren, en een publiek aantrok bij wie een 
etnografischh musuem in het geheel niet in trek zou zijn. Volgens de NR.C was dit onterecht. 'Indien er één onderdeel 
derr wetenschap vatbaar is gepopulariseerd te worden , dan is het de ethnographic" Zie *Het ethnografisch museum 
inn Artis' (1890) (weergave van een bespreking door de NRQ De Indische Gids (1890:111) 1368-1372; T>e ethnographie 
inn Artis', De Indische Gids (1898:1) 706-707; 'Hoe hoog de ethnografie in Nederland staat aangeslagen', De Indische Gids 
(1989:1)) 447-448. 
1266 Overigens kwamen slechts tweehonderd personen opdagen van de 472 die zich hadden aangemeld. Hamy (1889). 

HOOFDSTUKK 4 

'' Van't Veer (1969;1980) 217. 
22 Sommige tijdgenoten beschouwden dit als een grote vergissing. Zij waren ervan overtuigd dat Nederland met een 
zeventiendee eeuws paviljoen eer had moeten behalen, hetgeen de centrale commissie in haar officiële verslag ook 
toegaf:: "Eene navolging van een oud Hollandsch huis met trapgevel of van een oud Hollandsen stadhuis ware 
gemakkelijkk te ontwerpen, terwijl ook de inrichting van het inwendige zich als vanzelf aanwees; eene regentenkamer 
mett een paar fraaie regentenstukken, bijvoorbeeld de staalmeesters van REMBRANDT en een FRANS HALS en 
ecnigee deftige woonkamers met oude meubelen, kasten met oud zilver en eenige stukken van HOBBEMA, 
RUYSDAEL,, VERMEER, enz.". De bulk van het tentoonstellingsbudget was echter opgegaan in het Nederlandse 
kolonialee paviljoen. Verslag (1902) 18,19. 
>>  Verslag (1902) 191,192. 
44 Zie de discussie daarover tussen C.P. Wolff Schoemaker (1924) en Bosch (1924). Laatste ontwikkelde de these dat 
dee Hindoe-Javaanse architectuur niet door een buitenlandse dynastie vanuit India naar Java was getransporteerd, 
maarr het resultaat was van Javaans inspelen op buitenlandse invloeden; vergelijk Jordaan (1999). 
55 Anderson (1983;1991) 178-192; Cohn (1996b). Vergelijk Pyenson (1989) die het exact wetenschappelijk onderzoek 
inn Nederlands-Indië interpreteert als een vorm van cultureel imperialisme, een middel om de eigen culturele, 
intellectuelee en morele superioriteit te doen uitkomen, en materiële claims te legitimeren. 
'Greshofff  (1900) 1568. 
77 Greshoff (1900) 1486,1489. 
88 Over de aard en vorming van het Nederlandse nationalisme in het fin de siècle zie onder meer: Te Velde (1992); Bank 
(1990);; Van Sas (1991a); Koppen (1992); en met betrekking tot de koloniën: Van Goor (1986) en Bossenbroek 
(1996). . 
99 Vergelijk het commentaar van de in Nederlands-Indië geboren journalist en avonturier J.F. Scheltema: "Nederland 
heeftt in de straat der volkeren geen tehuis. Het is te betreuren. Want waar die straat haar beste bouwmotieven 
ontleendee aan het verleden [zou] het raadhuis van Bolsward of van Veere, het vleeschhuis van Haarlem niet misstaan 
hebben.""  en "Ik miste zeer de beeltenis van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. En het verzuim viel te meer op bij 
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tegenstellingg van hetgeen men in de paviljoens rondom kon waarnemen. Bleef ter tentoonstelling de grootste 
kolonialee mogendheid op één na achter in het eeren van haar jeugdigen vorstin, naast de deur, in de britsch-indische 
afdelingg is wel degelijk het beeld te vinden der grijze koningin Victoria." Schcltcma (1900) 958, 986. Over Nederlands 
nationalismee en de verbeelding van de Nederlandse gouden eeuw Blaas (1982), (1985) en (2000a); Bank (1990) en 
Vann Sas (1991a). 
100 Nederlandsche gids (1900). 
111 Couvée (1958); Vergelijk Cohn (1983). 
122 Van Goor (1986b). 
133 Van Goor (1986b) 63; Bossenbroek (1992) 229-235. 
uu Kuitenbrouwer (1985); Boogman (1991). 
155 Dit stelsel behelsde een samentrekking van de over het oorlogsterrein verspreide strijdkrachten in een versterkte 
liniee rondom de hoofdstad Koeta Radja, vanwaar zij, gesteund door een zware marineblokkade voor de Atjehsche 
kust,, de onderwerping van de Atjehse bevolking door middel van kleine aanvallen min of meer afwachtten. Zie 
daaroverr Bossenbroek (1992) hoofdstukken 5 en 6 en Bossenbroek (1996) 29. 
166 Van't Veer (1967) en (1969;1980). 
>77 Van Heutsz (1893) 109. 
188 De methode die Van Heutsz aldus nastreefde is daarom in veel opzichten vergelijkbaar met die welke de Franse 
militairee leiders Joseph-Simon Gallieni en Hubert Lyautey in dezelfde periode in Madagascar trachtten toe te passen: 
enerzijdss een combinatie van militaire onderwerping en anderzijds respect voor inheemse cultuurvormen naast een 
actievee moderne sociaal-economische politiek. Wesseling (1988c) 82-85; Wright (1991). 
199 Van't Veer (1969;1980) 186-190. 
200 Van't Veer (1969;1980) 241; Bossenbroek (1996) 46. 
211 Van't Veer (1969;1980) 241; Van Goor (1986b); Bossenbroek (1992). 
222 Van't Veer (1969;1980) 248, 249, 283-292; Bossenbroek (1996) 43-46 
233 Van Kol (1898) 13, 50; Van't Veer (1969; 1980) 226-230. 
244 Zie daarover met name Locher-Scholten (1981) en Van Miert (1991). 
255 Van't Veer (1969;1980) 228; Locher-Scholten (1981). 
26Taselaar(1998). . 
277 A Campo (1985) en (1994); Van Beurden (1985). 
288 Locher-Scholten (1981); Van Doorn (1994) hoofdstuk 4. 
299 Snouck-Hurgronje (1911). 
300 Vergelijk De Jong (1996). 
311 Onder de aanwezigen bevonden zich oude bekenden, zoals de amateur-antropoloog prins Roland Bonaparte 
(namenss de société de géographit), Gustave LeBon en Leopold de Saussure, alsook invloedrijke nieuwkomers als Eugène 
Ètienne,, Frankrijks eerste minister van Koloniën (sinds 1894) en leider van de group colonialin de kamer, en de 
Marseillaansee zakenman Jules Charles-Roux, het brein achter de koloniale afdeling van de wereldtentoonstelling van 
1900. 1900. 
322 Zie daarover De Jong (1996) en Van Miert (1991). 
333 Chaüley-Bert (1900). Zie de positieve bespreking van C.Th. van Deventer in De Gids (1900: IV) 144-154. Van 
Deventerr onderschreef Chailley-Bcrts kritiek dat Nederlandse bestuursambtenaren in het beleid ten aanzien van de 
inheemsee bevolking te weinig over lieten aan de inheemse bestuurders. Daaruit volgde zijn pleidooi om te zorgen 
voorr een radicale verbetering van de opleiding voor inheemse bestuursambtenaren. 
344 Congres sociologie coloniale (1902) 29. Onder de overige buitenlandse deelnemers bevonden zich enkele leden van 
hett internationale koloniale instituut, zoals de Belg A. Thys, directeur van de societés Belgts au Congo. 
355 Naarr zijn idee eigenlijk vootal geslaagd op het gebied van straf en procedureel recht 
366 Congres international colonial (1902) 15,16. 
377 Van Kol (1900) 1420. 
388 De meningen waren bijvoorbeeld verdeeld over het vraagstuk van dwangarbeid, waar sommige deelnemers 
principieel,, en anderen in principe tegen gekant waren; dit leidde tot verschillende ideeën over het tijdstip waarop en 
dee stelligheid waarmee deze instelling in de toekomst overal zou moeten worden afgeschaft. Congres sociologie 
colonialee (1902) 21-23. 
399 Congres international colonial (1902) 22. 
400 Van Kol (1900); zie ook deLo«wwo&/(3-4-1900; 11-4-1900; 18-12-1900) in Locher-Scholten (1981) 51. 
411 De bezoekerscijfers zijn gebaseerd op Findling & Pelle (1991). In 1900 moeten dus gemiddeld een kwart miljoen 
personenn per dag de tentoonstelling hebben bezocht. Na de tweede wereldoorlog overtroffen de 
wereldtentoonstellingenn te Montreal (1967) en Osaka (1970) die van Parijs met een bezoekersaantal van 
respectievelijkk 54 miljoen en 64 miljoen mensen. 
422 Findling & Pelle (1991) 376-381. 
433 Romein (1967) 361. Voor Jan Romein was de Parijse wereldtentoonstelling het illustratiemiddel bij uitstek voor het 
probleemm dat hij in zijn proeve van integrale geschiedschrijving trachtte uit te werken: de crisis van de liberaal-
burgerlijkee samenleving rondom 1900. De Parijse wereldtentoonstelling drukte voor hem "de geest des tijds uit, die 
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dann burgerlijk geweest mag zijn, maar in die burgerlijkheid toch groots niettemin, nog onverzettelijk en voor het 
eigenn besef op de toekomst gericht. Ondanks alles een symbool [...] van een wereld die zijn wensen vervuld zag en 
juistt daarom nog meer verwachtte, van de wereld der zekerheid in één woord. De wereld der zekerheid, met als 
hoofdstadd Parijs." Romein liet zich hierbij nogal meeslepen door de toon en het taalgebruik van de begeleidende 
brochuress van en commentaren op de tentoonstelling. Vergelijk hierover Blaas (1994) 272, 273; Van Sas (1991a) 599, 
600. . 
444 Wesemael (1997) 286. 
«« Wesemael (1997) 284-286. Cobban (1961) 37-48. 
466 In 1894 was de Joods-Franse legerkapitein Alfred Dreyfus veroordeeld voor hoogverraad op basis van een 
onduidelijkk bewijs, dat later vals zou blijken. Deze sluimerende zaak werd een openbaar twistpunt door de open brief 
diee Emile Zola in januari 1898 onder het veelzeggende ^accuse' richtte aan de Franse regering. Hierin beschuldigde 
hijj  haar het schandaal rondom deze zaak moedwillig te verhullen. Het conflict dat hierna de geesten tegenover elkaar 
plaatstee draaide in grote lijnen om de verdediging van het vaderland (de belangen van de staat en het leger) versus de 
verdedigingg van gerechtigheid. 
477 Zie daarover Mandell (1967), die overigens geen aandacht besteed aan de Nederlandse reacties. Zie voor de 
verontwaardigingg en discussie hierover in de Nederlandse pers. ARA, II , Archief van de centrale commissie voor de 
wereldtentoonstellingg te Parijs, inv.nr. 3, 724-725. 
488 Zie hierover Wesemael (1997). De hoofdclassificatie was als volgt Groep I: Opvoeding en onderwijs; Groep II : 
Kunstwerken;; Groep IQ: Werktuigen en hulpmiddelen voor wetenschap en kunst;Groep IV. Werktuigkunde; Groep 
V.. Elektriciteit; Groep VI . Waterbouwkunde. Middelen van vervoer;Groep VIL Landbouw, Groep VUL Tuinbouw 
enn boomkwekerij; Groep IX. Boswezen, Jacht, Visserij, niet gecultiveerde producten van de bodem; Groep X. 
Voedingsmiddelen;; Groep XI . Mijnwezen, metallurgie. 
Groepp XII . Versiering en meubilering van openbare gebouwen en woonhuizen; Groep XHI . Garens, geweven 
stoffen,stoffen, kledingstukken; Groep XIV . Chemische nijverheid; Groep XV. Verschillende takken van Nijverheid; Groep 
XVI .. Volkshuishoudkunde, Gezondheidsleer, ArmenzorgjGroep XVü. Kolonisatie;Groep XVIII . Land en 
zeemacht. . 
499 Had de wereldtentoonstelling van 1889 al indruk gemaakt door het bezoekersaantal van die van 1867 en 1887 meer 
dann te verdubbelen (van 15 a 16 miljoen bezoekers naar 32, 5 miljoen), voor die van 1900 mikte Picard daarom op 
circaa 60 miljoen bezoekers. Wesemael (1997) 287,290, 296-299 en 316. 
500 De Bjsidentiebode somde in 1898 een willekeurig aantal op, waaronder dat van een reuzenpaparapluie met draaiend 
restaurantt (waarachter een Panama-achtig omkoop-schandaal speelde), een piano met gigavermogen, een 
reuzentelescoop,, een draaiende elektrisch verlichte klokketoren van 300m hoog, een kabelspoorweg over de Seine en 
eenn reuzenspeeldoos die 22 uur achtereen 750 Italiaanse aria's zou laten horen. Een Parijzenaar had voorgesteld om 
dee derde omgang van de Eiffeltoren te verbinden aan de kruin van Montmartre, door middel van een gekabelde 
Ballonvaart;; er was het plan voor een "telektroskoop" ("waardoor men, zoals men nu door een telephoon spreekt 
mett iemand die op gtooten afstand staat, een ander op grooten afstand als het ware voor zich zou zien, met al zijn 
bewegingenn erbij") en - als voorloper van het hedendaagse Buttgy-Jumpett - dat van een 200 meter diepe put, waarin 
menn per lif t omhoog zou stijgen, om na honderd meter neer te storten in de "gcvaarlooze doodelijke val", die door 
waterr zou worden gebroken Wesidtntiebodt (19-11-1898). Zie de map met krantenknipsels in ARA, II , archief van de 
centralee commissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs, inv. nr. 3, 724-725. 
511 Wesemael (1997) 287-290; 316-319. De oorzaak hiervan lag voor een deel in het feit dat de gevestigde 
theaterwereldd van Parijs uit angst voor concurrentie haar medewerking geweigerd had bij Picard's pogingen het 
vermaakk officieel in te lijven, zodat hij ten behoeve van de Rue de Paris toch concessies moest verlenen aan uitbaters 
vann "volkse" cabarets en theaters. Anderzijds kreeg de organisatie in de loop van de tijd toenemende geldtekorten, 
zodatt zij toch maar overging tot de verkoop van aanzienlijk veel meer concessies dan in 1889 was gebeurd: aan 207 
restauranthouderss in plaats van 37 in 1889, en aan 59 grotere attracties. 
522 Aüwood (1977) 99. De Katholieke Illustratie (1900) no 24.187 nam niet eens de moeite om de hogere boodschap van 
dezee poort aan zijn lezers voor te leggen. Zij vond haar niet mooi: "De Salamander" [MB: naar de kacheltjes die in 
diee tijd populair waren, Allwood (1977)] heeft haar de volksmond tamelijk familiaar genoemd, en ofschoon wij niets 
willenn afdingen op den arbeid van den meester, die deze parisienne in haar nieuw modischcn mantel als een 
electrischee balanceerpop honderden voeten boven onze hoofden plaatste, zij, noch de beide minaretten, welke haar 
flankeeren,, vermogen ons tot bewondering te verleiden, 't Is alles te mager, te ijl ; 't verliest zich te veel in de ledige 
ruimtee van den hemel daarachter." Over de verlichting was zij overigens positiever. "[..]deze is fraai en de gekleurde 
glazenn ballen, duizenden en duizenden in getal, temperen op prettige wijze den anders veel te schellen gloed." 
Vergelijkk De Opmerker 19-5-1900,154,155: "De Parisiennes van vleesch en bloed maken, ook zonder reclame, dezen 
zomerr prachtige zaken. En boven den ingang van de tentoonstelling is dan ook, bij wijze van uithangteeken, een 
reusachtigee Parisienne van gips geplaatst. Die ingang is een horreur, voor die hem uit een esthetisch oogpunt 
beschouwt.. De tentoonstelling is ook niet mooi, dus de ingang blijf t in het karakter. En de Parisienne weet de 
bezoekerr te lokken." 
»» Adams (1918; 1961) 384; Vergelijk Romein (1967) 350. 
544 Vergelijk Desormeaux (1897) 284 (in Le moniteur des expositions het officiële tentoonstellingsorgaan). 
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555 Schneider (1982b). 
566 Klasse 113: Trocédés de colonisation' (Wijze van kolonisatie); klasse 114: *Matériel colonial' (Koloniaal materiaal) 
enn klasse 115: Troduits spéciaux destines a 1'exportation dans les Colonies' (Producten in de koloniën in het 
bijzonderr bestemd voor de uitvoer). 
577 Nederlandsche gids (1900) 111-115; Charles-Roux (1900a). 
588 Charles-Roux (1900b) 8-15. Dit geheel was ingezonden door een officieel plaatselijk comité en particuliere 
inzenders. . 
599 Charles-Roux (1900b). 
MQuinytintMQuinytint Coloma/e, 25-4-1900, aangehaald in Schneider (1982b) 192. 
611 Naar het plan van de science fution-schn\vtt Albert Robida was langs de oever van de Seine een reconstructie 
verrezenn van de ontstaansgeschiedenis van Parijs. Dit bestond uit een reeks van herkenbare tijdsbeelden, voorzien 
vann levende acteurs in historische kostuums. Wesemael (1997). 
622 Handelingen Tweede Kamer 1-12-1896. De gekozen standpunten ten aanzien van de Nederlandse vertegenwoordiging 
opp de wereldtentoonstelling van Antwerpen 1884 en die van Chicago in 1893 dienden daarbij als maatstaf. Het 
pleidooii  dat een regering tot deelname verplicht was als eerbetoon aan het gastland baatte destijds niet. De 
volksvertegenwoordigingg hield vast aan het idee dat dit een zaak was voor particulieren. Naar het regeringsstandpunt 
tenn aanzien van de wereldtentoonstelling van 1889 werd in 1896 niet eens gerefereerd, waarschijnlijk omdat het 
politiekee motief daarvan te vanzelfsprekend was. Kamerleden grepen hierbij terug op oude en bekende argumenten. 
Tegenstanderss wezen op de verwording van wereldtentoonstellingen tot de kermissen van het volk en de reclame van 
particulieren.. Zij betwijfelden het nationale nut ervan en meenden dat alleen het gastland erbij gebaat was, ook 
dankzijj  belastingheffing, invoerrechten etc. 
033 Handelingen Tweede Kamer 1-12-1B96. 
644 Idem, p.312, 317. De benoeming van een regeringscommissaris was de minimale vereiste van de Franse 
tentoonstellingsorganisatiee om de status van officiële deelnemer te kunnen krijgen. 
655 Verslag (1902). Handelingen Tweede kamer (1897-1898). Bijlag B, 9,14. Het regeringsbudget voor de koloniale 
vertegenwoordigingg te Parijs was begroot op ƒ. 100.000,- (een bedrag dat gebaseerd was op het budget van de 
Amsterdamsee tentoonstelling van 1883). Hiervan was ƒ.25.000,- gereserveerd voor het koloniale paviljoen. In 
augustuss 1897 nam de kamer deze aan als post op de Indische begroting voor 1898, zonder veel tegenstand. Een jaar 
laterr zou deze nog eens verdubbeld worden. Hier waren nauwelijks (koloniaal) politieke argumenten te horen. Enkele 
tegenstanderss verwachtten niet dat de nijverheid in Indië gebaat zou zijn bij deelname. Anderen meenden dat deze 
postt eigenlijk op hoofdstuk X van de Staatsbegroting hoorde. 
6666 Handelingen Tweede Kamer (1897-1898). Bijlage B, 9,14; Handelingen der Staten Generaal Bijlagen 1898-1899. 'Begrooting 
vann Nederlandsen Indië voor het dienstjaar 1899'. In dat jaar besprak de kamer meerdere onderwerpen, die duidden 
opp het besef van de glans die, via het koloniale bezit, op Nederland uit zou kunnen stralen, en op het belang van de 
verbreidingg van dit besef. Zo kwam de vraagg aan de orde of de veroverde schatten van Lombok van kunstwaarde 
voorr Nederland behouden moesten blijven of naar het museum van het Bataviaasch Genootschap voor kunsten en 
wetenschappenn teruggestuurd zouden moeten worden. Verder stemde de kamer voor regeringsbemiddeling bij de 
verrijkingg van de schoolverzamelingen van het Koloniaal Museum van Haarlem, ten behoeve van volksopvoeding. 
Hett debat over de Atjeh-oorlog in november 1897 zette de koloniale uitgaven echter in minder goed daglicht. Maar 
dee post voor de koloniale vertegenwoordiging te Parijs was toen al aangenomen. 
677 Verslag (1902) 203, 204. Een in augustus 1897 gehouden lobby onder verschillende Indische Maatschappijen en 
handelss firma's "om op waardige wijze de Indische cultures op de tentoonstelling te vertegenwoordigen" leverde een 
bedragg van ƒ.14.090,- op. Dit geld kwam in de eerste plaats van de tabaksondernemers, omdat voor de tabakscultuur 
aanvankelijkk een grote afzonderlijke opstelling was gepland; deze ging uiteindelijk niet door. Het bedrag zou 
grotendeelss gebruikt worden voor de decoratie van het zuidelijke Sumatraanse paviljoen - bestemd voor klasse 114 
(koloniaall  materiaal) en 115 (uitvoerproducten) - en dan in het bijzonder voor het deel waar de Indische cultures 
werdenn opgesteld. De geschatte bouw- en versieringskosten van de koloniale afdeling bleken op te lopen tot 
ƒ.180.000,-,, veel meer dus dan het door de regering beschikbaar gestelde bedrag. Cremer, inmiddels minister van 
Koloniën,, schonk daarom met een royaal en voorbeeldig gebaar persoonlijk ƒ.25.000,-, onvoorwaardelijk te 
gebruiken.. Door de bemiddeling van IJzerman en het commissielid Baron Tindal volgden vier van de op Indië 
varendee stoomvaartmaatschappijen dit voorbeeld met een gezamenlijk bedrag van ƒ.11.000,-. Door tussenkomst van 
hett commissielid H.C. van den Honert, oud hoofdadministrateur van de Deli-maatschappij, schonken enkele 
belangstellendenn gezamenlijk nog eens ƒ.6400,-. Ten slotte deed de commissie ook nog een beroep op "eenige 
vriendenn in Indië, enz." om te komen tot een waarborgfonds van ƒ.20.000,-, waarbij "ettelijke leden" het voorbeeld 
gavenn door ƒ.1000,- in te leggen. Het uiteindelijk behaalde bedrag van ƒ.14.000,- hoefde ten slotte toch niet gebruikt 
tee worden, omdat een saldo overbleef. 
688 Van het Koloniaal Museum kwam verder geen organisatorische of financiële medewerking. Het bestuur van het 
Koloniaall  Museum had in 1897 een missive van IJzerman ontvangen met het verzoek tot medewerking. In de 
discussiee die het bestuur op 24 mei 1897 hierover voerde werden de bezwaren van 1889 in lengte opgehaald. De 
bestuursledenn van Limburg Stirum (tevens lid van de bijzondere commissie voor groep XVTI) en De Loos maakten 
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kenbaarr dat zij het daar destijds al niet mee eens waren. Het besluit hierover werd verder opgeschort. KIT , centraal 
archief,, inv.nr. 95, Vergadering Raad van Bestuur van het Koloniaal Museum, 24-5-1897. 
699 Veenendaal (1985). Als tweede luitenant-ingenieur had hij deelgenomen aan de expeditie naar West-Sumatra in 
1874,, om een tracé te zoeken voor een spoorweg van de pas ontdekte Ombiüenkolenvclden naar zee. Vanaf 1876 
werktee hij als sectie-ingenieur bij de aanleg van verschillende spoorlijnen op Java. Na zijn verlof in 1886 werd hij 
benoemdd tot chef van aanleg van de spoorweg aan Sumatra's westkust, een functie die hij persoonlijk uitbreidde tot 
hoofdingenieur,, chef van aanleg én chef van mijnontginning. In 1897 teruggekeerd naar Nederland, vestigde 
IJzermann zich definitief in Amsterdam. Nog in hetzelfde jaar werd hij directeur van de zojuist opgerichte Petroleum 
Maatschappijj  Moera-Enim, die concessies had verkregen om in Palembang naar olie te boren. 
700 Van Eerde (1921); Veenendaal (1985); IJzerman (1891a) en (1891b). 
«« Verslag (1902) 191. 
722 Hierin had ten eerste een aantal (oud-)vertegenwoordigers van het Indische bank- en handels- en 
ondernemerswezenn zitting (N.P. van den Berg, president van de Nederlandse bank te Amsterdam, A.H.G. Fokker, 
oud-presidentt van de factorij der Nederlandse handelsmaatschappij, de handelaar W. Suermondt; H.C. van den 
Honert,, oud-hoofdadministrateur van de Deli-Maatschappij), verder twee vertegenwoordigers van het Indische leger, 
diee overigens om hun wetenschappelijke kwaliteiten waren gekozen (G. B. Hooijer en H. Bosboom als oud-cheff  van 
dee topografische dienst van Nederlands-Indië), twee wetenschappers (de hoogleraar geografie K. Martin en de 
etnograaff  en museumconservator C.M. Pleyte), het oud-lid van de provinciale raad van Zuid-Holland M. Hijmans 
vann Wadenoijen was vermoedelijk gekozen vanwege zijn ervaring als hoofd van de commissie die de Nederlandse 
kolonialee afdeling op de voorgaande wereldtentoonstelling had georganiseerd. De commissie in Nederlands-Indië, bij 
gouvernementeell  besluit officieel benoemd op 25 september 1897, was veel omvangrijker dan de Nederlandse, en 
grotendeelss opgebouwd uit de hoofden of inspecteurs van de verschillende gouvernementsdiensten, naast opnieuw 
personenn van het Indische geld-, handels- en ondernemerswezen. 
733 ANRI, Algemeene secretarie, Tzg Ag. 9894/1901. Voorzitter van de bijzondere commissie voor groep XVII , J.W. 
IJzermann op de eerste vergadering van de Nederlands-Indische commissie op 23 augustus 1897. 
744 In het ontwerp van de Nederlandsee koloniale afdeling was oorspronkelijk wel plaats ingeruimd voor een grote 
etnografischee show, in de vorm van een levende kampong, en uit particuliere portemonnee betaald, naar het model 
vann 1889. Financiële overwegingen speelden hierbij een rol, naast het idee van de "lokale kleur" die de aanwezigheid 
vann authentieke inwoners van Nederlands-Indië aan het geheel zouden geven. Voor dit idee bestond in Nederlands-
Indiëë voldoende belangstelling: nadat de samenstelling van de Nederlands-Indische commissie in augustus 1897 
bekendd was geworden, kwamen van drie zijden aanvragen tot exploitatie van een kampong met gamelan en theater. 
Eénn daarvan zou afkomstig zijn van "de onafhankelijke Batakkers". Wegens het ontstane ruimtegebrek moest de 
commissiee afzien van deze toch wel frivole ideeën, die het verslag bracht als "het aanschouwelijk voorstellen [...] van 
hett Indische volksleven." Ook een alternatief plan ging niet door. Tegen voldoening van ƒ.25.000,- had de 
cultuurmaatschappijj  Parakan Salak de concessie verkregen om "op groote schaal reclame maken" voor haar 
productenn in een "ververschingslokaal" annex theater, waar gamelan zou worden gespeeld en dansen uitgevoerd. Dit 
plann was berekend op de huisvesting van een veertigtal "opgezetenen" van de landen van Parakan Salak, op de 
Nederlandsee koloniale afdeling. Dit laatste stuitte op grote bezwaren bij de Franse directie, die besloten had dat op 
dee tentoonstellingsterreinen geen inwoners van de koloniën mochten overnachten. Nadat onder voorwaarde van 
geheimhoudingg toch toestemming hiervoor was gekregen, moest men het plan toch laten varen. Parakan Salak liet 
well  de ƒ.25.000 aan de tentoonstellingsorganisatie. Opmerkelijk genoeg gaf het Verslag als reden voor het afiasten op 
datt de arbeiders van Parakan Salak weigerden hun land te verlaten. Verslag (1902) 198,206-208. 
755 ANRI, Algemeene Secretarie, TZG Ag. 1894-1901. Vergadering Indische commissie 23 augustus 1897. 
7fii Idem. Frankrijk zelf had het gehele terrein aan de voet van het Trocadéro in beslag genomen. Ook verviel het 
gemeenschappelijkee koloniale paleis, dat de Franse organisatie aanvankelijk gepland had voor klasse 113 CWijze van 
kolonisatie1),, en waarin Nederland 500 m2 had aangevraagd. De opzet zou dus veel minder groots kunnen worden 
dann Cremer en IJzerman zich hadden voorgesteld. Het lukte hen ook niet om de verloren 500 m2 alsnog te krijgen in 
hett palais de Trocadéro. 
777 Overigens een rode draad in de Nederlandse vertegenwoordiging op wereldtentoonstellingen. Van Agostini in 
18833 tot op heden. Interview met N.O.F. Vorstman, directeur Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in 
Lissabonn (1998). 
788 Zie daarover Rietbergen (1998). Zie over het Duitse filhellenisme en het Duitse perspectief in de internationale 
concurrentiee in het archeologisch onderzoek Marchand (1996). Over concurrentie tussen Europese musea in het 
verkrijgenn van oudheidkundige collecties Rijksmuseum van Oudheden (1981) 34. 
799 Vergelijk Bosch (1935) 2, volgens wie de oudheidkundige doelstelling van IJzermans vereniging waarschijnlijk 
verbandd hield met "de omstandigheid, dat tusschen de jaren 1870 en 1880 de archeologische belangstelling in Europa 
doorr de ontdekkingen van Schliemann in Troje en Mycene en Petri in Egypte een machtigen stimulans had 
ontvangenn en de invloed hiervan zich ook in het Oosten had doen gelden." Als voorbeeld van de heldenverering van 
Schliemannn in Nederland getuige WJ. Manssen, *Heinrich Schliemann' in N.C. van Balsem red., Mannen van beteekenis 
inin on^e dagen. Levensschetsen en portretten (1880 Haarlem, H.D. Tjecnk Willink) 131-191, waarin Schliemann met 
bewonderenswaardigee geestdrift, tegen alle ongeloof van de gevestigde orde in, de waarheid van Troje vindt, "Een 
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mann van beteekenis, die ons door stalen ijver, ingespannen studie, vurige liefde voor de wetenschap, offervaardigheid 
enn onbaatzuchtigheid bewondering afdwingt en zich onvergankelijke lauweren verworven heeft."De schandaal-
rapportagee rondom het museum van de archeologische vereniging en de wijze waarop Groneman het Prambanan 
zouu hebben ontruimd, roept ook het omstndtn beeld in de receptie van Schliemann op, als held, dan wel bedrieger. 
Ziee daarover Traill (1995). Zie over de betekenis van Schheman in het Duitse archeologisch onderzoek Marchand 
(1996)) 116-124; 148-150. 
800 Rouffaer (1901) 6-13; Bernet-Kempers (1978) 28-40; Krom (1920) 3-5. 
811 Zie Krom (1920) 19, 20. Met de verwetenschappelijking van het Indische archeologische onderzoek verschenen 
ookk de eerste overzichtswerken. Deze laten de eerste stap naar systematische bewondering voor en onderzoek naar 
dee oudheden op Java zetten door Raffles, die gedurende zijn bewindsperiode (1811-1816) het materiaal bijeenbracht 
voorr zijn monumentale en encyclopedische geschiedwerk over Java (1817). Raffles staat ook bekend als de ontdekker 
vann de Boroboedoer, de tempel die het belangrijkste monument zou worden van Nederlands-Indië/Indonesië. 
822 Bosch (1938) 8. 
833 Groneman was IJzerman opgevolgd als voorzitter van de archeologische vereniging na diens vertrek naar 
Nederlandd in 1886. Van Kinsbergen (1872) en (1874). Volgens Krom (1920) was het naar zijn oordeel artistiek 
minderwaardigee werk van Groneman/Cephas van grotere betekenis voor de bekendmaking en waardering van de 
Javaansee kunst, dan de hoogeprezen plaatwerken van Van Kinsbergen. Laatste werden aanvankelijk alleen onder 
geleerdee genootschappen verspreid, terwijl het werk van Groneman/Cephas 'Voor een bereikbaren prijs" in handen 
werdd gebracht van het meer algemene publiek. Ook Bosch (1938) wijst op het belang van de 'ontdekking' van de 
fotografiee voor de bevordering en verspreiding van wat hij noemt "het aesdietisch gevoel voor de Javaansche 
oudheid",, omdat ze "oudheidkundige gegevens [voorzag] van een onverdachte authenticiteit aan alle onderzoekers 
enn belangstellenden" en omdat ze fungeerde als "opvoedster van den publieke smaak". Zie over de "heilige vonk" 
vann de foto's van Van Kinsbergen Busken Huet (1876). Rouffaer (1901) 18, contrasteerde deze foto's met de 
"reproductiess naar reproducties" in het platenwerk dat Von Saher vervaardigde op basis van de voor de 
wereldtentoonstellingg vervaardigde afgietsels. Zie over de betekenis van het werk van Van Kinsbergen Spanjaard 
(1998)) 26. Over Cephas Knaap (1999). 
844 In 1903 werden deze samen met de Amerikaanse oudheden overgedragen aan het Rijks Etnografisch Museum. 
Rijksmuseumm van Oudheden (1981) 34. 
855 Voor de doelstellingen van het museum van kunstnijverheid heeft een artikel over de *Versiering en kunststijl in de 
nijverheid'' (1864) als blauwdruk gediend, van de hand van F.W. van Eeden, de directeur van het Koloniaal Museum. 
Dee Nederlandse belangstelling voor oosterse kunst(nijverheid) is onder meer gestimuleerd door de Amsterdamse 
kolonialee tentoonstelling van 1883. Zie in deze studie hoofdstuk 2, paragraaf 6.1. en hoofdstuk 5, paragraaf 4. 
866 Leydie Melvile had samen met IJzerman graaf-, schoonmaak- en tekenwerk verricht bij een aantal van de 
hindoeïstischee tempels op Java, en behoorde tot de eerste leden van de oudheidkundige vereniging. Later zou hij één 
vann de twee leden worden van de in 1901 opgerichte 'Oudheidkundige commissie' (samen met oud-assistent-resident 
J.. Knebel en onder leidingvan de taalkundige, epigraaf en historicus J.LA. Brandes. 
877 Verslag (1902) 201-202. 
888 Bernet Kempers (1978). 
899 Zo staat Nicolaas Engelhard, de gouverneur van Java's Noordoostkust (1801-1808), bekend als de eerste 
Nederlandsee bestuurder die een bijzondere belangstelling toonde voor de Javaanse oudheden. Deze kwam tot 
uitdrukkingg in zijn verzameling stenen en beelden, die hij op Java had verzameld ('gevonden1) en uitgestald in zijn 
lusthoff  te Semarang. Hiermee werd hij de eerste Nederlandse overheidsbeambte die het belang van de oude Hindoe 
tempelss onderstreepte; tegelijkertijd gaat hij nu als hooggeplaatste plunderaar van oude en waardevolle stukken door 
hett leven. Een ander bekend voorbeeld is de lading Hindoe-Javaanse beeldhouwwerken, onder meer afkomstig van 
Candii  Singosari in Oost-Java, die C.G.C. Reinwardt, de directeur van het departement van landbouw, kunsten en 
wetenschappenn (en stichter van 's lands Plantentuin in Buitenzorg), naar Nederland liet verschepen. Voorzover niet 
verlorenn in zee werden deze opgesteld in het rijksmuseum voor oudheden in Leiden. Ze zijn nu nog steeds te 
bezichtigenn in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Zie Bernet Kempers (1978). 
900 Leemans (1885); Bespreking (1886). 
911 Geciteerd in Bernet Kempers (1978) 101. Zie Brandes (1904) en (iets genuanceerder): Krom (1920) 22,101, 
(tamelijkk vernietigend) F.D.K Bosch (1935) en, (als zelfverdediging), Groneman (1902). 
922 De voormalige directeur van het Rijks Etnografisch Museum Serrurier was - gedesillusioneerd omdat hij zich in 
zijnn strijd voor de uitbreiding/verhuizing van het museum gedwarsboomd voelde - in 1896 naar Nedcrlands-Indië 
vertrokken,, om in Batavia te werken als docent aan de afdeling B van het Gymnasium WUlem III . 
911 In februari 1898 had de commissaris-generaal van de Nederlandse tentoonstellingsorganisatie het genootschap 
gevraagdd om alle mogelijke medewerking te verlenen aan Von Saher (onder meer omdat deze ook was opgedragen 
omm afgietsels te maken van enkele beelden in het museum van het Genootschap). Dit gebeurde in een officieel 
verzoekschrift,, dat ondersteund werd door minister van Koloniën Cremer. ANRI, Algemeene secretarie, B. 7 mei 
1898. . 
944 ANRI, Algemeene secretarie, B. 7 mei 1898, commisaris-generaal aan minister van Koloniën, 28-2-1898. 
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955 ANRI, Algemeene secretarie, B. 7 mei 1898, Bataviaasch genootschap aan gouverneur generaal (22-4-1898). Het 
werkk van Groneman waar hier naar gerefereerd wordt is het hierboven aal genoemde Tjandi Prambanan op Midden-Java, 
nana de ontgraving (Leiden, E.J. Brill ) dat in 1893 verscheen met lichtdrukken van de Javaanse hoffotograaf Cephas. 
966 ANRI, Algemeene secretarie, B. 7 mei 1898. 
977 Verslag (1902) 217. Kan, Bosboom ca. (s.d) 2. 
988 Kan, Bosboom e.a. (s.d.) IX. 
999 Het Verslag (1902) 192, schrijft "naar", uit het tentoongestelde en de officiële toelichting moet echter worden 
geconcludeerdd dat hier 'aanwezig in' of 'uit' de koloniën gelezen zou moeten worden. 
1000 Kan, Bosboom e.a. (s.d.) DC-X. 
1011 Kan, Bosboom e.a. (s.d.) XI . "[...] on a accordé plus de place aux cultures destinées au marché europeen, mais 
moinss aux moyens d'existence purement indigenes, comme la chasse, la pêche, les petites industries, etc. Les 
établissementss d'instruction pour les indigenes comme pour les Européens, différentes branches de service de 
1'administrationn europécnne sont traites plus en détail. L'attention a été fixée sur plus d'un sujet important de la vie 
matériclle,, et en outre sur les résultats salutaires des missions sur rinstitution des caisses d'épargne et sur de 
nouveauxx courants dans la vie intellectuelle et scienüfique." 
»022 Veenendaal (1985) 637. 
1033 Op het door de regering ter beschikking gestelde marineschip H.M. Siboga verrichtte M. Weber van maart 1899 
tott februari 1900 onderzoek naar de marine fauna en flora van de Indische archipel, op initiatief van de Maatschappij 
tott de bevordering van het Natuurkundig onderzoek der Nederlandsche koloniën. 
]0*Livres(1900). . 
1QSS Schmeltz (1900). (Zie het deel over de receptie). Kan, Bosboom e.a. (s.d.) 374-381. 
1066 Zie de toelichting van Rouffaer in de Guide (1900) 292-298. 
1077 Gids (1901) in. 
1088 Rouffaer (1901) 6-13; Bernet Kempers (1978) 38-43; Krom (1920) 3-5. 
u»» Bernet-Kempers (1978) 47; Krom (1920) 22-25; Spanjaard (1998) 27. 
u oo Kern in Bijdragen Koninklijk Instituut 1899; Serrurier (). 
1111 Bernet Kempers (1978); 'Oudheidkundige dienst' (1917); Krom (1920) 1-33. Bosch (1928). 
1122 ARA, II , Archief van de centrale commissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs, inv. nr. 3. Zie over de 
geschiedeniss van het Koloniaal Instituut, in de context van de Nederlandse koloniale lobby (1914-1940): Taselaar 
(1998)) 165-211. 
1133 Een opgave van het precieze aantal heb ik niet gevonden. 
1144 Respectievelijk Went (1900) 306; Bunge (1900) 142; Schmeltz (1900) 49 en Scheltema (1900) 973. 
"55 Scheltema (1900) 965. 
1166 Uexposition du siècle (1900) 219. In dit verband past ook de benaming van *het Balinese pantheon', voor de Balinese 
beeldenn in het zuidelijk paviljoen van de Nederlandse koloniale afdeling en de classistische maatstaf waarmee een 
deskundigee als Rouffaer de esuietische waarde van de Hindoe-Javaanse kunst beoordeelde in zijn eerder genoemde 
overzichtsartikell  in De Gids. Spanjaard (1998) 27-29; Rouffaer (1901); Von Saher (1900); Bosch (1938). 
" 77 Livre (1900) 207. 
1188 Exposition (1900) 219. 
1199 Th. Molkenboer, 'Oude Indische kunst', Het Centrum (15-4-1899) 
1200 Th. Molkenboer (1871-1920) was de zoon van W.B.G. Molkenboer de directeur van deTlijksnormaalschool voor 
teekenonderwijzers'.. Aan deze school had Molkenboer jr. in dezelfde tijd als Lion Cachet onder meer lessen 
ornamentleerr gevolgd bij J.R. de Kruyff, door wiens ideeën over de waarde van historische en niet-westerse kunst hij 
beïnvloedd moet zijn. Zie Groot (1994) 20; De Kruyff (1883). 
1211 Bunge (1900) 141. 
1222 Scheltema (1900) 963; Vergelijk Scheltema (1912) 185. In 1912 was Scheltema er nog niet overheen. In zijn studie 
overr 'monumental art*op Java verschijnen de makers van de Parij se Candi Sari als "officially licensed sinners against 
thee ancient monuments of Java, hardened, habitual criminals in that respect, expressly appointed to do their worst at 
thee Paris Exhibition of 1900, pretended their horrid botch in the Park of the Trocadéro to be a reproduction d'une 
puretéé irréprochable of this rare gem of architectural workmanship, the chandi Sari!". 
1233 Scheltema (1900) 965, 966. 
1244 DeOpmerktr, 12-5 1900. 
1255 Bunge (1900). 
1266 Greshoff (1900), 1502. 
1277 Greshoff (1900) 1486,1487. 
1288 Aangenomen dat de Sumatraanse paviljoens een bük moesten geven "op het leven der bevolkingen den invloed 
teekenenn der westersche beschaving op haar welzijn, materieel en intellectueel" , dan miste Scheltema in het 
noordelijkk paviljoen, vanuit het oogpunt van export, van de grote cultures het hoofdproduct "rijst"; "hout" had 
bovendienn ook in zijn toegepaste vormen getoond moeten worden. Scherpe kritiek had hij bovenal op het feit dat 
hierr wel aandacht was voor de huisvesting en verpleging van het leger, maar niet voor de zorg voor de melaatsen, 
nochh voor wat hij samenvatte als "de werken des vredes", zoals wegen- en bruggenbouw en bevloeiingswerken. Deze 
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gingenn ten koste van hetgeen wel te zien was "[..] rakende machtsvertoon en producten voor de wereldmarkt Het is 
zonderr eenigen twijfel onwillekeurig geschied; daarom te meer teekenend. De inzending uit Nederlandsch-Indië, 
voorr zover onder dak gebracht in het noorderpaviljoen, waar de verhouding van den blanken tot den bruinen 
broederr tot haar recht moet komen, culmineert in de middelen ter bereiking onzer suprematie: leger en 
krijgstoerusting;; en ter bereiking van het doel der suprematie: de dubbeltjes - aanwijzend waar zij vandaan komen, 
niett waar zij hoofdzakelijk heengaan." Scheltema (1900) 973. 
1299 Als hoofdredacteur van de Locomotief (l884-1887) en opnieuw vanaf (1895), en vanaf (1900) hoofdredacteur van 
BataviaaschBataviaasch Nieuwsblad is Scheltema in Nederlands-Indië een aantal malen vervolgd vanwege zijn kritische 
berichtgevingg over onder meer de Tjomas affaire (1886), de post- & telegraafdienst en de opium politiek van de 
Indischee regering. Zie Scheltema (1924). 
1300 Vergelijk Mrazek (1997). 
1311 Scheltema (1900) 976, 983, 984. Dat andersoortige kleding wel getoond werd vond hij overigens ongepast: "[..] het 
boevenpakjee der kettinggangers wordt zoo netjes of [...] zoo doelmatig geacht dat onze orang rantth de eer genieten in 
effigiee onder een vrijen en onder een niet geheel vrijen mandoer tentoongesteld te worden. Waar zooveel 
achtergehoudenn is [..] had men beter gedaan geen bepaalde aandacht te vragen voor de patiënten onzer politic [...]." 
1322 Scheltema (1900) 965, 966. 
1333 Greshoff (1900) 1496,1499. 
t344 De Indische Mermur, 2-10-1900. 
1355 Schmeltz (1900) 46-53. 
1366 Schmeltz (1900) 52. Van de Europese afdelingen noemde Schmeltz onder meer Oostenrijk (met kleding en 
sieradenn uit Dalmatië, en archeologische voorwerpen uit Hongarije, Bosnië en Herzegowina ), Griekenland (het graf 
vann Agamemnon), Noorwegen, Zweden, om via Aziatisch Rusland, IJsland en Deens Groenland, tot Azië over te 
gaan.. De Franse afdeling kreeg hier zijn algemene lof voor de smaakvolle wijze van inrichting. In vergelijking met 
18899 vond Schmeltz het aanbod aan etnografica echter karig; bovendien wist hij dat veel daarvan zou worden 
teruggestuurd.. De moeite waard vond hij daar onder meer de kostuums van de inheemse bevolking in het paviljoen 
vann Boven-Tonkin, en de houten boeddha's, koperen kandelaars en wierookvaten in dat van Cambodja. Grote 
indrukk maakten op Schmeltz de kunstschatten (houten idolen, lakwerken, kunstwerken van metaal, aardewerk etc.) in 
hett Japanse keizerlijke paviljoen, waarvoor hij exclusieve toegang meende te hebben gekregen. Ook de Franse 
koloniënn in Afrika en Amerika kregen zijn aandacht, waar hij, naar aanleiding van het magere etnografische vertoon 
bijj  Tahiti en Nieuw Caledonië in vergelijking met 1889 concludeerde dat dit weer een bewijs was 'ïioe de 
ethnographischee voorwerpen met den dag zeldzamer worden." 
1377 Scheltema (1900) 973. 
1388 Het is waarschijnlijk juister om te stellen dat bij de opzet en organisatie van de 19de eeuwse 
wereldtentoonstellingenn altijd sprake was van een verbond én een strijd tussen lering en vermaak. 
1399 Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling van Hannover gaf vanaf augustus 2000 in grote letters, 
vann kilometers veraf te lezen, gewag van het feit dat de 1 miljoen-grens inmiddels was overschreden. 

HOOFDSTUKK 5 

11 Frattfois (1910). Het gaat hier om de bijgevoegde foto uit De Prins, 4-6-1910. 
22 Telegraaf, 30-5-1910; NRC, 31-5-1910. De redacteur van de NRC moest wel enige ergernis kwijt over "dien vroom 
inn het stof neergeslagen deemoed voor de Vorstelijke personen (...). Wij zien zoo graag "Mannerstolz vor 
Fürstenthronen". . 
33 Van Deventer (1911b) 21,22. De Telegraaf, 30-5-1910. 
44 Ironisch genoeg begint Van Thoor (1998) haar studie van de Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen 
pass in 1910, met het argument dat Nederland in dat jaar voor het eerst met een eigen paviljoen ter 
wereldtentoonstellingg verscheen. Daarmee miskent ze het belang van de Nederlandse koloniën voor de Nederlandse 
identiteit. . 
55 Aldus het Bouwkundig Weekblad. Geciteerd in Jager (1992) 44. 
66 W. Kromhout, de architect van het paviljoen, had zich laten inspireren door de Haarlemse vleeshal, en door een 
eigen,, vroegere opdracht voor een stadhuis voor Zutphen in zeventiende eeuwse stijl. Zie over de geschiedenis van 
hett ontwerp van het Nederlandse paviljoen, en de discussie daarover Jager (1992) 44-47 en Van Thoor (1998) 29-40. 
77 Een van hogerhand vastgestelde verdeelsleutel, zoals blijkt uit de correspondentie tussen het ministerie van 
Koloniënn en dat van Handel en Nijverheid, 1-12-1908. ARA II , dir. H & N (1905-1942), inv.nr. 5281. 
88 Zie daarover Locher Scholten (1981) die een proefschrift wijdde aan de praktijk en beeldvorming van de ethici en 
dee ethische politiek. 
99 Zie voor deze positieve invulling, waaraan ook de betekenis van blikverruiming kleeft, met name de letterkundige 
interpretatiess van Nieuwenhuys (1972), hoofdstuk XTV, *Dc wijdere wereld' en Brom (1931), hoofdstuk V, *Een 
nieuwee geest'. 
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100 Locher Scholten (1981) 178-181; Kossmann (1976) 331-350; Brom (1931) 163. Vergelijk Boterman & De R007 
(1999)) 10, over het decadente levensgevoel in Europa in het Fin de siècle, als uiting van zorgen en zelfonderzoek. 
111 Fasseur (1987). 
122 Van Deventer (1899). 
«« Groeneboer (1993) 238,239; Locher-Scholten (1981) 184,185. 
t44 Voor het eerst door Van't Veer (1969; 1980) 228, 229; Kossmann (1976) 302, 303; Locher-Scholten (1981) 194 -
199;; (voor de periode 1894-1905); Kuitenbrouwer (1985) 198,199. 
155 Locher Scholten (1981) 201. De kritiek die op deze definitie volgde betrof vooral de periodisering, en de 
onderliggendee veronderstelling dat er een éénheid zou bestaan in het koloniale beleid van 1894 tot 1942. Zie Van 
Miertt (1991) 9; Fasseur (1983); Drooglever (1982) en Kuitenbrouwer (1985). Voor dit hoofdstuk, dat zich beperkt tot 
dee jaren rondom 1910, is de definitie echter zeer goed bruikbaar. 
166 Bijvoorbeeld in Indië en de democratie', een stuk uit 1902, oorspronkelijk gepubliceerd in De Gids (1902: II ) 264-
2988 en overgenomen in Stokvis en Colenbrander (1916) 88-114, aldaar 90. Terecht stelde Locher-Scholten dat wat 
nuu als tegenstrijdig gezien wordt, begrijpelijker is vanuit een bewind dat naar zijn opheffing heette te streven, maar 
daarvoorr zelfde voorwaarden wilde stellen. De problematische verhouding tussen welszijnsbeleid en bevoogding is 
echterr nooit helemaal verdwenen uit de verhouding tussen Nederland en Indonesië. Locher-Scholten (1981) 208. 
Vergelijkk Van Doorn (1994); Breman (1993) 21. 
177 Gezien de oplopende spanningen in Europa streefde de Belgische diplomatie in deze jaren tevergeefs naar nauwere 
samenwerkingg met Nederland. Nederland had er weinig belang bij om de risico's van België over te nemen. De reden 
ligtt voor de hand: België was als kleine staat en vanwege zijn ongunstige ligging nog afhankelijker van de wil van de 
grotee mogendheden dan Nederland. Kossmann (1976 ) 326; Smit (1971). 
188 ARA, II , dir. H & N (1905-1942) inv. nr. 5283, advies aan de raad van ministers (28-4-1908). 
199 Van Thoor (1998) 32,59 nt. 17. 
200 Zie over de particuliere lobby Van Thoor (1998) 31,32. In haar orgaan De tentoonsUlüngscourant vestigde de 
VerenigingVereniging voor Tentoonstellingsbelangen de aandacht op belangrijke buitenlandse exposities, waarvan die van 
Brussell  de eerste was. Dit resulteerde in de vorming van een 'comité van actie' voor de wereldtentoonstelling, onder 
leidingg van J. van den Bosch, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. 
Voorr de behartiging van een Nederlandse kunstafdeling te Brussel trad het comité voor buitenlandse 
kunsttentoonstellingenn in januari 1908 naar buiten. Dit was in 1905 opgericht door de kunstenaarsgenootschappen 
Pulchrii  Studio te Den Haag en Arti en Amicitiae te Amsterdam. 
211 Zie over Van Zuylen-Tromp en de Indische afdeling op de vrouwententoonstelling Grever en Waaldijk (1998). 
222 Uiteindelijk zouden deze personen - met hun ideeën - opgaan in de veertiende subcommissie voor de Nederlandse 
kolonialee afdeling, die in het volgende jaar officieel zou worden ingesteld. 
233 ARA II , dir. H & N (1905-1942), inv. nr. 5283, advies aan de raad van ministers (28-4-1908); inv.nr. 5280, 
onderzoekk naar tentoonstellingsorganisatie in het buitenland (1908-1913). Talma was tot dit besluit gekomen door 
eenn vergelijkende studie naar de wijzen waarop Nederland en het buitenland zich lieten vertegenwoordigen op vorige 
wereldtentoonstellingen. . 
244 ARA II , dir. H & N (1905-1942), inv. nr. 5283, advies aan de raad van ministers (28-4-1908); inv.nr. 5280, 
onderzoekk naar tentoonstellingsorganisatie in het buitenland (1908-1913). De geschiedenis had Talma geleerd dat 
Nederlandd nooit uitmuntte op de wereldtentoonstellingen. De laatste vertegenwoordiging te Parijs was een gunstige 
uitzondering,, maar daarvoor had de regering dan ook een fors bedrag beschikbaar gesteld, uit Nederlandse én 
kolonialee kas. Naast de geringe geldmiddelen, en het gebrekkige animo van de Nederlandse industriëlen, noemde 
Talmaa als de derde oorzaak van het Nederlandse falen op de wereldtentoonstellingen de onvolkomen organisatie. 
255 Van Thoor (1998) 32. ARA II , dir. H & N (1905-1942), inv.nr. 5281. Nota inzake voorlopige bemoeiingen 
betreffendee de internationale tentoonstelling te Brussel in 1910. Onder de aanwezigen bevonden zich, behalve een 
aantall  (voormalige) regeringsvertegenwoordigers, ook enkele leden van het 'comité van actie', waaronder de 
voorzitterr van de Vereniging voor Tentoonstellingsbelangen J.E. Scholten. Zij vormden hier veertien subcommissies, 
waarvann het voorzitterschap telkens door een lid van de centrale commissie zou worden bekleed, en die zich zouden 
ontfermenn over de verschillende groepen van de tentoonstellingsclassificatie. J.W. IJzerman, zoals bekend ervaren, 
werdd voorzitter van de (veertiende) bijzondere commissie, voor Icoophandel- koloniën'. 
266 Vermoedelijk speelde ook mee dat deze architect net een opdracht op zak had voor het ontwerp van de Javasche 
bankk te Batavia, en hij onder andere daarvoor in 1909 naar Nederlands-Indië zou reizen. Wanneer het idee voor een 
afzonderlijkk koloniaal paviljoen precies vorm had gekregen is onduidelijk, maar zeker nadat al vast stond dat 
Nederlandd een eigen paviljoen zou krijgen. Architect JA.. Frederiks, de directeur van het museum voor 
kunstnijverheid,, ook aanwezig bij de vergadering van de voorlopige centrale commissie op 17 juli, had de architecten 
voorr deze paviljoens voorgedragen: J.W. Kromhout voor Nederland en Ed. Cuypers voor Nederlands-Indië. 
Achteraff  zou hij zijn keuzen op papier aldus verantwoorden: "Hoewel de heer Kromhout persoonlijk slechts 
oppervlakkigg kennende, had ik de gelegenheid zijn bouwkunst en meer cruciaal zijne uitvoering op decoratief gebied 
enn tentoonstellingsgebouwen van nabij te leeren kennen, waarom ik niet heb geaarzeld hem bij de heer de M.O voor 
tee dragen, voor het maken van een avant-project voor een eventueel gebouw der Nederlandsche afdeeling bij de 
tentoonstelling.. Toen er daarna nog sprake was van het stichten van een afzonderlijk gebouw voor de koloniën, heb 
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ikk in overweging gegeven, de architect Ed. Cuypers, die ik wist, dat een speciale studie van de Oostersche kunst 
maakte,, daarmee te belasten. Beide architecten hebben die opdracht aanvaard met de wetenschap, dat deze een zeer 
voorlopigg karakter droeg". ARA II , dir. H & N (1905-1932), inv.nr. 5286 en 5287, 'Kaarten'; inv.nr. 5281, Nota 
inzakee voorlopige bemoeiingen betreffende de internationale tentoonstelling te Brussel in 1910; inv.nr. 5280, brief 
vann J.A. Frederiks aan W. Roëll (5-2-1909) naar aanleidingvan de 'architectenkwestie,: in januari 1909 ontstond 
onderr verschillende kunstenaarsgenootschappen ophef omdat voor het Nederlands paviljoen geen prijsvraag werd 
uitgeschreven.. In zijn brief aan Roëll gaf Frederiks nadrukkelijk te kennen dat de opdracht altijd informeel en niet 
bindendd was geweest en dat beide architecten daarvan op de hoogte waren gehouden, maar dat hij om verschillende 
redenenn ook in het algemeen tegen het uitschrijven van een prijsvraag was en bleef. 
277 Het Algemeen Handelsblad 25-10-1908. ARA II , Dir. H & N, (1905-1942), inv.nr. 5287. Krantenknipsels. 
288 Handelingen Tweede Kamer (1908) 49,56. 
299 Handelingen Tweede Kamer (1908) 58. 
300 Handelingen Tweede Kamer (1908) 445. 
311 Voor de opstelling van een nieuw, zuiniger plan had Talma een speciale regeringscommissie benoemd, bestaande 
uitt heren die ook al zitting hadden gehad in de voorlopige centrale commissie of lid waren van het comité van actie: 
W.. Röell (eerste secretaris van het internationaal hof van arbitrage), J.A. Frederiks, D.E.C. Knuttel 
(rijksbouwmeester),, C.F. van de Poll (oud-voorzitter van de maatschappij van Nijverheid) en J.C.F. Everwijn 
(referendariss bij het departement van landbouw, handel en nijverheid). 
322 Verslag (1912). Bijlage HA. Expositie in de grotere gemeenschappelijke hallen had de commissie ook overwogen, 
maarr onwenselijk bevonden, omdat op de gunstig gelegen ruimtes al opties waren genomen door de regeringen van 
Engeland,, Frankrijk en Italië. Bij eventuele vertegenwoordiging van Nederland en koloniën in de hallen, waarvoor de 
commissiee een aparte begroting bijvoegde, kwam zij op een totaalbedrag van f. 347,750, ƒ. 42.250,- minder dan bij 
vertegenwoordigingg in een eigen paviljoen. (Voor de Nederlandse deelname ƒ. 236.750,- en voor de koloniën ƒ. 
111.000,-).. Zie ook Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid(1909) 25-28. 
333 Het tentoonstellingsdossier van het ministerie van Landbouw en Nijverheid bewaart een tekening van Cuypers, 
waaropp alleen de lokaties van de tegenover elkaar gelegen paviljoens zijn aangegeven. Het koloniaal paviljoen is 
tevenss te zien op de plattegrond die als bijlage II is toegevoegd aan het advies voor het goedkopere plan voor de 
Nederlandsee deelname te Brussel. Daarop is met zwarte inkt gemarkeerd "vervallen". Therèse Thoor (1998) 
suggereertt dat Cuypers zich heeft willen laten inspireren door de Nederlandse koloniale paviljoens van 1900, 
vanwegee de bouwtekeningen daarvan in dit dossier. Van Thoor (1998) 59, noot 23. ARA II , dir. H & N, inv.nr. 5286 
enn 5287, TCaarten'. 
344 Het Huis. Oud en Nieuw (1913), plaat XLI . . 
355 Deze combinatie van een klassiek westerse bouwstijl, en de toepassing van Hindoe-Javaanse ornamentiek, in feite 
inn Nederland bedacht, zou het keurmerk worden van de ontwerpen voor koloniale (bank)gebouwen van het 
architectenbureauu Cuypers & Hulswit, dat in 1909 gesticht werd, tijdens Cuypers reis in Nederlands-Indië. In de 
zoektochtt naar een eigen Indische stijl die de architectenwereld in Nederlands-Indië bezig hield in de jaren twintig, 
werdd deze vorm onbevredigend gevonden. Zie over de koloniale gebouwen van Cuypers Akihary (1988) 35-37; 100-
102.. Over de zoektocht in het koloniale bouwen in de jaren twintig zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 3. 
366 Van Deventer (1911) 12. 
377 In Nederland zetelden, naast Van Deventer, onder meer J.H. Abendanon (voormalig chef van het departement van 
onderwijs,, eredienst en nijverheid in Nederlands-Indië), J.H. Boeke (hoogleraar economie aan de indologische 
faculteitt te Leiden) en mevrouw N. van Zuylen Tromp (voorzitster van de vereniging Boeatan). In Nederlands-Indië 
gaff  de theosoof D. van Hinloopen-Labberton, leraar aan de afdeling B van het gymnasium Willem III , ethische kleur 
aann de tentoonstellingsorganisatie. (Hij zou voor de tentoonstelling een synthetisch werk over Nederlands-Indië 
opstellen,, waarvan van Deventer in De Gids afstand zou nemen, omdat hij van mening was dat Van Hinloopen-
Labbertonss zweverig schreef over de waarde van het animisme. Van Hinloopen Labberton (1910). Gidsbcspteking 
vann Van Deventer overgenomen in Stokvis en Colenbrander (1916) dl III , 298-303.) 
388 ANRI, Algemeene Secretarie, Mgs. 17 februari 1909, no. 117 fol 491 f. 
399 Djajadiningrat (1936). Eerst aan de Europese lager school (dan nog in het geniep als de indo Willem van Bantam) 
enn vervolgens aan de HBS te Batavia. Zijn westerse opleiding zou verlengd worden met een reis in Europa, als zijn 
vader,, die in 1894 tot regent van Serang was benoemd, niet was overleden. De vader van Djajadiningrat was Raden 
Bagoess Djajawinatawa, die als zoon van de regent van Pandeglang, en als magang bij de assistent -resident van 
Pandeglang,, via verschillende rangen van het binnenlands bestuur was opgeklommen tot regent van Serang (1894) 
(residentiee Bantam, Oost-Java). Zijn zoon Achmad kreeg aanvankelijk een Javaans-islamitische opvoeding en 
scholing.. Op familiegezag moest hij deze onderbreken ten behoeve van westers onderwijs. 
400 Djajadiningrat (1939) en (1936), 217-224, 244, 245, 262, 267-299. Djajadiningrat merkte op hoe op Bali, "de 
jongstee expeditie" nog niet geheel vergeten was. 
411 Schroeder-Gudehus & Rasmussen (1992) 163-168. Findling & Pelle (1990) 209. 
422 Voluit zag de classificatie er als volgt uit: Groep I. Opvoeding en onderwijs; Groep II . Kunstwerken 
Groepp III . Toestellen en processen voor de letteren, de wetenschappen en de kunsten; Groep IV. Materieel en 
processenn voor de werktuigkunde; Groep V. Elektriciteit; Groep VI. Burgerlijke genie; vervoermiddelen; Groep VTI. 
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Landbouw,, Groep VIII . Tuinbouw en boomkwekerij; Groep DC Bossen, Jacht, visserij, plukken en inzamelen van 
vruchten;; Groep X. Voedingsmiddelen; Groep XI . Mijnen, metaalnijverheid; Groep XII . Versiering en meubelen 
voorr openbare gebouwen en woningen; 
Groepp XIII . Garen, weefsels, kleederen; roep XIV . Chemische nijverheid; Groep XV. Verschillende bedrijven; 
Groepp XVI . Maatschappelijke huishoudkunde; Groep XVII . Gezondheidsleer, Weldadigheid 
Groepp XVin . Praktisch onderwijs, oeconomische instellingen en handenarbeid voor de vrouw,Groep XIX . klasse 
116.. Koophandel/ Koloniën. Hiervoor werd exact dezelfde onderverdeling werd; gehanteerd als in 1900 (klasse 117: 
wijzenn van kolonisatie; klasse 118: koloniaal materiaal; klasse 119: bijzondere voortbrengselen, bestemd voor uitvoer). 
433 De Opmtrktr 10-9-1910. 
444 Wynants (1997) 165,166. Een (niet nader aangeduide) sportwedstrijd Frankrijk-België trok op één dag 60.000 
bezoekers.. Over de in deze alinea gegeven cijfers verschillen de eigentijdse verslagen eveneens. Zo nam België 
volgenss de Ingenieur (1910) 505, zeven in plaats van vijf ha voor zijn rekening (zonder de kunsttentoonstelling en 
Tervuren). . 
455 Over dit aantal verschilden de meningen. Volgens het Verslag (1912) en de Ingenieur (1910) 505 waren dit er 19; 
Volgenss De Opmtrktr (21-5-1910) 21. Laatste noemde behalve Duitsland, Nederland, Brazilië, Canada, China, 
Denemarken,, Dominicaanse republiek, Spanje, Frankrijk, Monaco, Engeland (met Ierland), Guatemala, Luxemburg, 
Nicaragua,, Peru, Perzië, Turkije en Uruguay (dus 18 in totaal), ook nog Honduras, Italië en Zwitserland. Volgens het 
VerslagVerslag (1912) had een particuliere vertegenwoordiging. Honduras komt in het verslag niet voor en Italië heeft wel 
eenn eigen paviljoen. 
466 R.P.J. Tutein Nolthenius in Bouwkundig Weekblad (1910) 518, 519. 
477 De Opmtrktr (1910) 258-261: "Wij hadden hier toch liever iets gezien dat typisch Spaans was. Spanje heeft ook een 
goudenn eeuw gekend en heeft toch ook zijn eigen tradities. [...] Heeft men evenals de Nederlandsche commissie het 
modernn voelen verboden?". 
488 Vergelijk Tenorio-Trillo (1996) over de vertegenwoordiging van Mexico op de wereldtentoonstellingen. De 
plaatselijkee elite die deze organiseerde richtte zich ook op de stijl van Frankrijk. 
499 De journalist van De Opmerker, 10-9-1910, had zo zijn twijfels over "de identiteit van het ras", 
soo De Opmerker, 10-9-1910. 
511 Opvallend was ook de gefronste (of trotse) overtuiging, waarmee sommige Nederlandse verslaggevers de 
verschillendee presentaties relateerden aan de kwaliteiten van het andere of eigen ras, of de natie. Een redacteur van 
hett Bouwkundig Weekblad, schrijvend over de Duitse afdeling, associeerde Nederland bijvoorbeeld achteloos met het 
Duitsee ras, of de Duitse volksaard."[...] hier is niet een bepaalde nationale stijlperiode gevolgd en toch heeft het 
ensemblee iets van het krachtige, moderne genre der Duitsche architectuur, rustig van detail, maar imposant van 
hoofdvorm,, van een vaak fijn gevoelde contour. De architectuur van het ensemble heeft iets landelijks, iets ruraals 
rustiquee en in hooge mate gemoedelijk en rustig. [...] men is er thuis en gevoelt er in alles iets van den fijn 
beschaafdenn geest, welke hier èn architectuur èn decoratie beheerst." Met niet veel minder bewondering voor de 
Fransee afdeling concludeerde hij elders dat Nederlanders toch meer gemeen hadden met de Duitsers dan met de 
Fransen.. "Wij Hollanders kunnen hun niet gemakkelijk volgen en begrijpen hen niet altijd, omdat wij anders zijn 
aangelegd.. Meer tot ons milieu behoort het werk der Duitsersch en het is daar dat wij ons beter begrijpen, daardoor 
meerr leeren en hoogcr genieten, want het is van ons ras."'Bouwkundig Weekblad, 16-7-1910. 
522 De Opmerker, 10-9-1910. 
533 Onder meer Stork & co. uit Hengelo met een installatie van een suikerrietmoleninstallatie en de gebr. Figée uit 
Haarlemm met hefwerktuigen, een heimachine en bewegingswerktuigen. 
544 De decoratie van het huis was vervaardigd door drie verschillende architecten: Cuypers had zich over de koloniale 
afdelingg ontfermd, HJ.M, Walenkamp over de afdeling kunstnijverheid en Kromhout nam het overige voor zijn 
rekening.. Kromhout had gekozen voor "mat violette tinten, doorsprankeld met geel en grijs", die Walenkamp naar 
zijnn idee passend had laten overvloeien in diens eigen kleuren. 
sss Vergelijk De Opmerker (1910) 258-261: "Dat rood werkt nadeelig op het effect van de hier in de grootste 
verscheidenheidd tentoongestelde Indische weefsels en batiks, met hun diepe, maar zoo innig fijn gevoelde tinten." 
HitHit  Nieuws van den Dag voor Nederlandscb-Indiï (geciteerd in het Koloniaal weekblad, 25-8-1910) noemde de kleur: "te 
rood,, te Chinees", tegenover het neutrale "donkerrood met verguld" van Van Deventer in het officiële verslag en het 
commentaarr van Noto Soeroto (1910) 323, 324: "Het geheel in een roodbruine toon gehouden zou, ware het eens in 
eenn looverachtige omgeving geplaatst, een overweldigende indruk teweeg gebracht hebben, die als herinneringen aan 
Javaa opwekte" 
566 Rijksmuseum, Amsterdam, Fotoarchief, inv.nr. NG 1974-1. Dit paneel was in zoverre origineel, dat het koloniale 
bestuur,, als vooruitstrevend weldoener, hierop ontbreekt. Het lijk t zich vooral te richten op de exotische eenvoud en 
puurheidd als het te waarderen eigene van de inheemse bevolking: in het midden troont een Hindoe-Javaanse godheid, 
aann de bovenrand omzoomd door weelderige, exotische natuurproducten. Aan weerszijden krijgt deze offerandes 
vann een aantal inheemse inwoners van Nederlands-Indië, met ontblote borsten, zowel mannen als vrouwen. 
Sommigenn van hen zijn afgebeeld in hun (dagelijkse) bezigheid, de landbouw, enkelen maken muziek. Aan de 
onderzijdee van dit schilderij geven van links naar rechts de woorden Borneo en Molukken, Java (in het midden onder 
dee godheid) en Celebes, Sumatra, op selectieve wijze de uitgestrcküieid van de Indische archipel aan. Bali ontbrak.. 
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577 Zoals hieronder zal blijken paste de Nederlandse organisatie er bewust voor om op dit gebied te veel te laten zien. 
588 Catalogus (1910). 
599 Samen met de heren W.P. van Stockum, H. Smissaert en O. van Tricht, respectievelijk leden van de bijzondere 
commissiess voor groep II , XI I en XV. 
600 Het officiële verslag telde ongeveer 800 titels in België, 100 in Nederlands-Indië, 50 in de Verenigde Staten, 40 in 
Zuid-Afrika,, en 20 in West-Indië. 
611 Verslag (1912) 278-280. Zie voor uitvoerige details over het ANV-paviljoen Neerlandia (1910). 
6 2CW^KV&/(1911)48. . 
633 De tentoonstelling van Suriname had geleden onder de slechte economische situatie ter plaatse, zodat er van 
particulieree zijde weinig steun was gekomen. De organisatie was er met behulp van de regeringssubsidie toch in 
geslaagdd het bekende beschavingsverhaal te vertellen (foto's van de nieuw aangelegde spoorweg, naast modellen van 
inheemsee schepen, het zendingswerk der hernhutters, de katholieke missie en het onderwijs) verder koloniaal 
drukwerk,, gegevens over de goudindustrie (weergegeven door een grote kolom in het midden van de expositie) en 
statistiekenn van de uit- en invoer en de scheepvaartbeweging. Daarnaast gaf ze een overzicht van de lokale 
verhandelbaree grondstoffen. De zes eilanden van Curacao hadden, opnieuw vooral weer met behulp van de 
regeringssubsidie,, ieder voor hun eigen inzending gezorgd, die vooral bestond uit lokale nijverheidsproducten en 
grondstoffen.. Naar aanleiding van de grote verzameling handwerkproducten uit Curacao, beklaagde de verslaggever 
(Havelaar)) zich dat er geen geld was geweest om enige hoedenvlechters naar de tentoonstelling over te halen, om hen 
"beterr vertrouwd te maken met de eischen der europeesche markt" (Verslag (1912)55). 
644 De vereniging Widya poestaka te Buitenzorg, opgericht bij gouvernementsbesluit van 7 augustus 1909, richtte zich 
opp het 'Verzamelen en toegankelijk maken van geschriften en verdere gegevens betrekking hebbende op alle 
mystiekee of gnostieke tradities, welke in den Indischen archipel in de loop der tijden tot uitdrukking zijn gekomen." 
655 Overwicht (1911) 35, 36. Ten opzichte van 1900 was de vertoning van liefdadigheid toegenomen. Zorg voor 
melaatsenn was in 1900 door ruimtegebrek achterwege gebleven, tot verdriet van enkele ethische bezoekers. 
666 De "prinses Juliana", "Sindoro" en "Rumphius". 
677 Catalogus (1910). 
688 Van mevrouw van Leyen uit Bandoeng. 
699 Verslag (1912) 243. De verandering in het werkschema was dus niet gericht op de belangen van de nijveren, maar 
opp die van het publiek, en de doelstellingen van de organisatie (lering). 
700 Van't Veer (1969; 1980) 248,249,283-292; Bossenbroek (1996) 43-46. 
7tt Handelingen Tweede Kamer (1908). 
722 Verslag (1912) 232. 
733 De correspondentie tussen het ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid en dat van Koloniën (eind 
november/beginn december 1908) duidde er ook al op dat de regering hoofdzakelijk een financieel argument had 
voorr de beoogde plaatsvermindering van de etnografie in het geheel van de Nederlandse koloniale afdeling. ARA II , 
dir.. H & N (1905-1932), inv.nr. 5281. Min. van Landbouw en Nijverheid aan min. van Koloniën, 27-11-1908; min. 
vann Koloniën aan min. van Landbouw en Nijverheid, 1-12-1908; inv. rur. 5287: *Beschouwingen over de kosten van 
deelnemingg te Brussel in één gebouw voor Nederland en koloniën', (nota gebruikt bij de bespreking in de kamer op 
133 november 1908). 
744 ARA II , dir. H & N (1905-1932), inv.nr. 5280. Notulen van de vergadering der subcommissie voor Oost-Indië 
gehoudenn op dinsdag 15 juni 1909 te Den Haag. 
755 ARA II , Dir. H & N (1905-1932), inv.nr. 5280, Schrijven Indische commissie aan de bijzondere commissie voor 
dee koloniën voor de wereldtentoonstelling te Brussel, 21-7-1909. ANRI, Algemeene secretarie, Mgs 5 augustus 1909, 
noo 2021 fol. 491P. 
766 De "geestelijke" kant van de tentoonstelling kwam in handen van M. van Geuns (hoofddirecteur van het 
SoerabaijaschSoerabaijasch handelsblad), Abendanon en J.J. Staal (oud kolonel der genie van het Indische leger). Zij zouden zich 
respectievelijkk buigen over de aanschouwelijke voorstelling van 'de Indische dagbladpers' en 'de boekhandel' (Van 
Geuns),, 'onderwijs, wetenschap, protestantse zending en gezondheidszorg' (Abendanon) en ^wetenschappelijke 
exploratie'' (Staal). Daarnaast zou C.W.H. Baard, conservator van het stedelijk museum te Amsterdam, zorgen voor 
hett kunstzinnig en etnografisch materiaal dat sinds de wereldtentoonstelling van 1900 lag opgeslagen in zijn museum. 
Mevrouww van Zuylen-Tromp zou - tussen het geestelijke (kunst) en het materiële (nijverheid) in - 'de inlandse 
(kunst)) nijverheid' op zich nemen, waarvoor zij de hulp had gevraagd van haar stadgenoot J.R Couperus, oud-
residentt van Jogjakarta (en broer van de schrijver). De overkoepelende sectie 'bestuursinrichting*  was toegekend aan 
CJ.. Hasselman, oud-inspecteur der landrente en persoonlijke diensten. De economische kant van de tentoonstelling 
kwamm in beheer van A.E.J. Bruinsma (oud-inspecteur van het boswezen: sectie 'boswezen*), en de al genoemde heer 
Gerlingss (directeur der Semarang Joana, Oost-Java, Scrajoedel- en Semarang-Cheribon maatschappijen: sectie 'spoor-
enn tramwegen1). Een vertegenwoordiger van de stoomvaartmaatschappij Nederland, ontfermde zich over de sectie 
'stoomvaartt en tourisme'. ARA II , dir. H & N (1905-1932) inv.nr. 5280. Notulen van de vergadering der 
subcommissiee voor Oost-Indië gehouden op dinsdag 15 juni 1909 te Den Haag. 
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777 Voor de suikerindustrie hadden J.W. Ramaer en JA.C. Sleyster hun ideeën op papier gezet, respectievelijk 
vertegenwoordigerr van het algemeen syndicaat van suikerfabrikanten in Nederlands-Indië en directeur van de 
cultuurmaatschappijj  Olongan. 
788 ARA II , dir. H & N (1905-1932), inv.nr. 5280. Notulen van de vergadering der subcommissie voor Oost-Indië 
gehoudenn op dinsdag 15 juni 1909 te Den Haag. 
799 Zie de kamerdebatten gevoerd in 1911 en 1912 over de Indische begroting van 1912 en 1913, waar Van Deventer, 
nuu als eerste kamerlid aan deelnam. Hij verzette zich onder meer tegen het regeringsbesluit om het aantal 2de klasse 
scholenn te verlagen van 1000 naar 750, en vooral tegen het loslaten van het idee dat dit de volksschool der toekomst 
zouu zijn. Stokvis & Colenbrander (1916), deel I: 381, 382; deel IJJ: 326-336. Zie ook Groeneboer (1993) 283, over 
geringee verspreiding van Nederlandstalig onderwijs: in 1900 naar schatting 0.012 % van de inheemse bevolking 
Nederlandss geschoold, in 1920 0.12 %. 
800 De reis van Cuypers (vanaf mei 1909) was gepland vanwege zijn opdracht voor een ontwerp van het hoofdkantoor 
vann de Javasche bank in Jakarta. Cuypers zou in 1909 te Jakarta ook het architectenbureau Ed. Cuypers & Hulswit 
oprichten,, en gedurende zijn rondreis over Java, Bali en Lombok - in wezen een promotiecampagne voor zijn 
bouwplannenn - vele nieuwe opdrachten binnenhalen. Akihary (1988) 118. 
811 ANRI, Algemeene Secretarie, Ag. 20-10-1909, no. 2738. Indische commissie (ondertekend door Hinloopen 
Labbertonn en Vissering) aan het Indische gouvernement, 24-9-1909. 
822 ANRI, Algemeene Secretarie, Ag. 20-10-1909, no. 2738. Indische commissie (ondertekend door Hinloopen 
Labbertonn en Vissering) aan het Indische gouvernement, 24-9-1909. 
833 ANRI, Algemeene Secretarie, Ag. 20-10-1909, no. 2738. Advies van de Raad van Indië, 16-10-1909; Brief van de 
Algemeenee secretaris, 8-10-1909. 
844 ARA II , archief van de commissie van de Internationale tentoonstelling te Brussel, inv.nr. 1. Klapper op de 
correspondentiee van de subcommissies; ARA II , dir. H & N, inv.nr. 5280. GG aan MvK, 5-8-1909, Min. van 
koloniënn aan commissaris-generaal, 15-9-1909. 
855 Overigens ben ik van mening dat de term 'inlands' hier nog het meest op zijn plaats was geweest, als term van de 
tijd.. En juist omdat zij uit gebruik is geraakt hoeft zij nu voor geen enkel misverstand te zorgen. Dat deze term 
tegenwoordigg politiek incorrect (want koloniaal) wordt bevonden is begrijpelijk, maar gezien de betekenis van de 
termm overdreven, en eigenlijk onterecht. 
866 Zie hierover Van Rheeden (1988). 
877 Vergelijk Cohn (1996) 93, 96. 
888 Zie over Swadeshi in Nederlands-Indië Van Miert (1995) 210,283; Over de Stvadeshi-bcvregng in Brits-India Bayly 
(1986);; Mitter (1994) 234-339; over het Britse koloniale kunstnijverheidsbeleid Thakurta (1992); Mitter (1993); 
Osterhuiss (1999). 
899 C.Th. van Deventer Overwicht van den tconomischtn totstand der ïnlandscht btvolking van Java en Madoera (1904). 
900 Pleyte (1907) 10. De Pasar Gambtrvms daarvóór een jaarlijks terugkerende openbare feestelijkheid ter gelegenheid 
vann de verjaardag van koningin Wilhelmina. Pleyte zou zich in zijn officiële onderzoek naar de inheemse nijverheid 
verzettenn tegen het gebruik van de term "nijvere". Dit begrip zou volgens hem de werkelijkheid van de analfabete 
totkang'totkang' Vermooien". 'Trots het feit, dat het Nederlandsch ter aanduiding van den ambachtsman over meerdere 
synoniemenn als werkman, handwerksman, arbeider, gezel e.a. beschikt, die voor iedereen verstaanbaar maken wat er 
bedoeldd wordt, werd een nieuw woord gesmeed, niet omdat daaraan behoefte bestond, doch om de werkelijkheid te 
vermooien.. Daartoe werden én taaieigen én waarheid verkracht, want nijvere wordt ons opgedrongen in de dubbele 
beteekeniss van inlandsche industrieelen scil. Ambachtslieden met de bijbedoeling hen tevens als naarstige werkers te 
kenschetsen.. Zulks is te meer berispelijk, omdat het objectieve beoordeelaars, die de Nederlandsch Indische eigen 
industriee en haar beoefenaars niet uit eigen aanschouwing kennen, misleidt" Pleyte (1911) 16,17. 
911 Aanteekeningen van dr. C. Snouck Hurgronje op de ministeriële dépêche van 15 sept. 1905, geciteerd in Van der 
Wall  (1963) 49-52, aldaar 59,50. 
922 Zie over het koloniale onderwijs in Nederlands-Indië: Groeneboer (1993); Lelyveld (1992); Brugmans (1938) en 
(1961);; Van der Wal (1963). Over ambachtelijk onderwijs (en de huisvlijtschool in Ngawi): Oetoyo (1902); 
'Onderwijs'' (1919); Lelyveld (1992) 87,88 en Van der Wal (1963). Over kunstnijverheidsonderwijs in Nederlands-
Indiëë Van Rheeden (1988) 196-205; Spanjaard (1998) 83-88. 
933 Hierover is niet veel meer bekend dan dat haar catalogus 772 nummers opsomde, waaronder "eene vrij groote 
verscheidenheidd van Indische natuurvoortbrengselen en voorwerpen van Indische volksvlijt", zie Tentoonstellingen 
(1921) ) 
944 Anderson (1991; 1983). Het verband met de grote Europese tentoonstellingen, dat hun moderne karakter 
benadrukte,, werd met name genoemd tijdens de opening van de Tentoonstelling van grondstoffen en 
nijverheidsvoortbrengselenn uit den Indischen archipel tot bevordering van landbouw en nijverheid in Indië dienstig' 
vann 1865. 
955 Dit betrof de 'tentoonstelling van nationale nijverheid van Nederland en zijne overzeesche bezittingen', de eerste 
vann een drietal grotere nationale nijverheidstentoons tellingen die in Arnhem gehouden zijn in 1852,1868 en 1879. 
Dee tentoonstelling van 1879 had net als die van 1852 ruimte gereserveerd voor de nijverheid uit Nederlands-Indië, 
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nuu onder de titel 'koloniale nijverheid'. Eliëns (1990) beziet deze twee tentoonstellingen louter als spiegel van de 
Nederlandsee kunstnijverheid. 
966 De omschrijving van de voorwerpen was daarbij erg beknopt, hoewel per regio sterk verschillend. In de afdelingen 
Tegall  en Jogyakarta werden bijvoorbeeld ook de inzenders genoemd, waaronder vele "radens". Katalogus (1853); 
VerslagVerslag (\867). 
977 Tentoonstellingen' (1921); Voor het speciale tentoonstellingsorgaan schreef de bekende journalist P.A. Daum over 
liett batikken'. 
9**  Abell (1887/1888); Kemp (ca. 1888); Baak (1892); Daum (1893). 
999 Zie hoofdstuk 2 van deze studie, paragraven 6.1. & 6.2. De Kruyff (1883); Van Eeden (1883). 
1000 Serrurier (1880); (1882); (1887); (1891). Juist "onaanzienlijke voorwerpen van dagelijksch gebruik" waren van 
waardee voor het etnografisch museum, aldus Serrurier in één van zijn eerste Wenken voor it verzamelaar, en dan vooral 
diee van de armere klassen, omdat die "het plaatselijk of raskarakter" duidelijker toonden dan die van de rijkere, en 
"omdatt de Europeeschc invloeden zich het eerst in de woningen der meer gegoeden doen gevoelen". Zie ook 
hoofdstukk 2 van deze studie, paragraaf 6.1., eerste deel. 
1011 'Verslag wegens het museum van kunstnijverheid' in Tijdschrift ttr bevordering van Nijverheid (1885) 183-202, aldaar 
187. . 
1022 Van der Kemp (ca. 1888); Wijnmalen (ca. 1889). 
mm Serrurier (1886); Van Eeden (1887). 
1044 Serrurier (1883b) 6, 7. Serrurier (1887) 575. 
1055 Zie voor achtergronden en betekenis van deze tentoonstelling in het algemeen, en de koloniale afdelingen aldaar 
Greverr en Waaldijk (1998). 
1066 Grever en Waaldijk (1998) 183. 
1077 De vereniging 'Oost en West', met bijbehorend orgaan Htt koloniaal weekblad stelde zich het ethische doel: "Het 
verspreidenn van populaire kennis omtrent onze Indien onder gansch het volk en het bevorderen der welvaart in die 
gewesten,, om zoodoende en ook door het verleenen van onderlinge hulp, warme belangstelling en liefde te kweeken 
tusschenn Nederland hier en ginds". De ambities van Boeatan waren beperkter: het opwekken van de belangstelling 
voorr de inheemse kunstnijverheid) door het organiseren van tijdelijke en permanente exposities. Nieuwenhuys 
(1972). . 
1088 Loeber (1918). Zie over Loeber als onderzoeker van Indisch ornament Groot (1999). 
1099 Rouffaer & Juynbol (1899; 1914). 
1100 Rouffaer (1901a) en (1901b). In de Nedertandsche Spectatorvm 17-8-1901 had Rouffaer bovendien hoogleraar 
Wilkenn verweten dat hij in zijn Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlands-ïndi't geen aandacht had 
gegevenn aan de kunst. 
1111 Hein had in Wenen een werk gepubliceerd over T>ie bildende kunste bei den Dayaks auf Borneo'. 
1122 Rouffaer (1901b) 1201. 
1133 Loeber (1918); Loeber (1903-1916). Het plan voor een vijfjarige studiereis door Nederlands-Indië ging niet door, 
ondankss de steun van het Koninklijk instituut te 's Gravenhage, het KNAG en het ministerie van Koloniën. Volgens 
Loeberr kreeg het tegenwerking van Batavia. 
1144 De discussie over het Hollands paviljoen, hoofdzakelijk gevoerd door kunstenaars en architecten, maar 
weergegevenn in nationale dagbladen en vaktijdschriften, draaide om de vraag of Nederland hiermee naar voren kwam 
alss "uitgedoofde natie", of dat Nederland juist door zijn herkenbaarheid zoveel aandacht (publiek) trok. Zie daarover 
Vann Thoor (1998) en Jager (1992). Een weergave van de discussie is onder meer te vinden in De Opmerker, 24-9-1910. 
1155 In het voorbijgaan zag hij, opmerkelijk genoeg, "alleen nog wat grijnzende jodenbeelden, mooie photographische 
opnamen,, en dan nog wat statistieken [..]"JVRC 17-5-1910; 18-5-1910. 
1166 Geciteerd in Koloniaal weekblad, 25-8-1910; Vergelijk J.H. Francois (1910) over de afdeling inlandse kunstnijverheid, 
jammer,, dat de ruimte nog te beperkt bleek. Er zijn nu inzendingen, die geheel niet tot hun recht komen, zooals b.v. 
dee bizondere expositie van controleur Jasper; ik zou daar graag een heele lege loge apart mee hebben georneerd, 
maarr de plaats er toe ontbreekt"; of de Opmerker (1910) 258-261 :"Er is verbazend veel uitgestald, maar alles veel te 
dichtt op elkander, zoodat men het bosch niet ziet vanwege de boomen en allerminst een totaalindruk van de 
beteekeniss onzer koloniën meeneemt [..]terloops moet de aandacht ergens op vallen, wil men er een indruk van 
medenemen".. Ter illustratie wees de verslaggever op de vele foto's van Hindoe-Javaanse bouwkunst, "genoeg om 
eenn vrij volledig overzicht te krijgen van de beteekenis dier monumenten, maar dat overzicht verkrijgt men niet, 
omdatt zij overal verspreid hangen, meer bij wijze van decoratie, dan wel enigszins systematisch gegroepeerd". 
1177 Geciteerd in Koloniaal weekblad, respectievelijk 10-3-1910 en 25-8-1910. 
1188 Verslag (1912) 243. Vergelijk Van Deventer (1911b) 27: "Het bezoek dat aan de tentoonstelling gebracht werd, 
overtroff  alle verwachtingen; vooral in de middaguren heb ik, zoolang als de Inlanders er waren het er nooit anders 
dann stampvol gezien, en ook de leeszaal trok veel belangstellende bezoekers. De groote massa van hen die het 
paviljoenn ingingen keek echter alleen naar de Inlanders en hun werk. Toch waren er ook velen, die van andere 
onderdedenn onzer tentoonstelling met aandacht kennis namen, en die, indien zij daarvan meer wilden weten dan de 
cataloguss te lezen gaf, zich konden wenden tot het ambtelijk bureau voor Handelsinlichtingen, waarbij Indië 
vertegenwoordigdd was door den heer J.H. Francois". 
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1199 Aanvankelijk vertoonden de ambachtslieden hun kunsten van tien tot twaalf in de ochtend, en van twee tot half 
zess in de middag. Met het oog op de grote publiekstoeloop in de namiddaguten, achtte de Nederlandse organisatie 
hett echter beter om hen, na gebruik van een hoofdmaaltijd, van 12 tot half 6 onafgebroken op het terrein te laten 
werken.. Hierbij hield zij rekening met twee soorten toeschouwers: "het groote publiek" dat in de drukke middaguren 
zijnn belangstelling voldoende kon bevredigen, en de "ernstige bezoekers" aan wie "de rustige morgenuren een 
welkomee gelegenheid boden tot het meer aandachtig bestudeeren der koloniale inzendingen". Overqcbt(1911) 25. 
1200 Het is verleidelijk om hierin vrees voor wederzijdse besmetting te zien. Een groot verschil met de show van 1889 
wass echter dat deze Indonesiërs juist uitgenodigd waren hun ogen open te houden voor westerse vormen van cultuur 
enn bedrijfsorganisatie, zoals blijkt uit de commentaren van. Jasper (1910) en Van Deventer (aan D. van Blom in 
Stokviss en Colenbrander (1916) Deel I, 367,368. 
t2tt J.H. Francois van het bureau voor Handelsinlichtingen registreerde 79 gespecificeerde schriftelijke vragen. 
Francoiss vatte zijn taak serieus op. Aard en aantal van de verzoeken om inlichtingen hield hij nauwgezet bij. Vragen 
overr toeristenverkeer deed hij mondeling af; vragen over andere zaken, 79 in totaal, kregen schriftelijke behandeling. 
Dezee betroffen hoofdzakelijk de verschillende soorten grondstoffen en handelsproducten van Nederknds-Indië, 
maarr ook het gevangeniswezen (éénmaal) en, mogelijk ook met handelsmotieven, zonneschermen (éénmaal). Overwicht 
(1911)61,62. . 
'222 Van Deventer (1910) 294-296. 
1211 Francois (1910). 
1244 Als enige Indonesiër kreeg Noto Soeroto een hoofdstuk in het standaardwerk van Rob Nicuwenhuis' Oost-Indische 
spiegelspiegel (1972) 365-368, dat de ondertitel draagt: Svat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben 
geschreven,, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden'. Zie over Noto Soeroto Poeze (1986); over zijn 
politiekee ideeën in het bijzonder Djajadiningrat-Nieuwenhuis (1993). 
1255 Van Deventer (1910) 304. De tentoonstelling als commentaar op de werkelijkheid: Van Deventer illustreerde zijn 
ideeënn met een voorbeeld uit de koloniale afdeling te Brussel. Na de uitverkoop van één der gewilde 
kunstnijverheidsproductenn op de Brusselse tentoonstelling (gevlochten gebruiksvoorwerpen uit Singaparna), bleek de 
opp verzoek aangevoerde tweede lading van inferieure kwaliteit en onverkoopbaar. 
1266 Het Huis. Ouden Nieuw (1910) 353. Vergelijk Mitter (1994) 30, over het (aanvankelijke) onderscheid tussen het 
Indiasee proces van kunstvervaardiging (conceptueel) en het westerse (op waarneming gebaseerd). 
1277 Het Huis. Oud en Nieuw (1910) 352-354. 
1288 Het Vaderland 5-11-1910, overgenomen door Bouwkundig weekblad (1910) 563, 564. 
1299 Koloniaal Weekblad, 6-5-1910. Dit naar aanleiding van het nieuws dat een comité was opgericht, als uitvloeisel van 
dee Nederlands-Indische commissie voor de Brusselse tentoonstelling, met het doel een vereniging te stichten ter 
bevorderingg van de Indische kunstnijverheid. Het gaat hier om het plan-Cuypers. 
1300 Het NRC lichtte dit uitvoerig toe: de Indische sicrkunst muntte uit in speciale vormen, die in Europa niet per se 
geliefdd waren. Vlechtwerk en bamboesnijwerk zouden in het geheel niet tot kunst gerekend worden. Met weefsels en 
batikwerkk was het iets beter gesteld, maar deze bleven toch object van liefhebbers. Houtsnijwerk en koper stegen in 
waarde,, en verdienden daarom technische verbetering. 
1311 NRC 16 en 17-12-1910, overgenomen in Koloniaal Weekblad, 22-12-1910. Jasper & Pirngadie (1912-1930); Pleyte 
(1911).. De uithaal naar Cuypers reisje (of de zichtbare anti-Cuypers houding in het algemeen) staat ook in verband 
mett de promotiecampagne die Cuypers, als rechtgeaarde kunstenaar-ondernemer, tijdens zijn Nederlands-Indische 
reiss voor zijn bouwkundige plannen hield door middel van lezingen en tentoonstellingen. Hij zou daardoor veel 
opdrachtenn binnen hebben gehaald, ten koste van de toen nog kleine architectenkring in Nederlands-Indië. Met 
namee PAJ. Moojen wond zich hierover op Zie daarover Akihary (1988) 35. 
1322 Koloniaal Weekblad, 1-9-1910. Als lid van de Indische tentoonstellingscommissie voor de wereldtentoonstelling te 
Brussell  vertoefde Van Hinloopen Labberton vanaf februari 1910 in Nederland en België, om de belangen der 
Indischee inzenders in Europa te vertegenwoordigen. 
1333 Zie over het Javaanse nationalisme en Javaanse emancipatiebewegingen in deze periode Van Miert (1995); Larson 
(1987);; Shiraishi (1990). De achtergronden en betekenis hiervan zullen in de laatste twee hoofdstukken van deze 
studiee uitvoeriger aan de orde komen. 
1344 Noto Soeroto (1910) 297,298. Genoemde vorsten hadden beiden inzendingen op de Brusselse tentoonstelling. 
Sosrodiningratt stichtte in 1890 het Radgo-pustaka-rrmscum. Zie daarover Hoofdstuk 7. 'Abele spelen' 
1355 Het Vaderland november 1910, overgenomen in Het Bouwkundig weekblad(1910) 623, 624. 
136Rouffaer(l904). . 
1377 Voor de bedreven mannen achtte Djajadiningrat een salaris van minsten f. 30,- voldoende, terwijl een vrouw kon 
volstaann met ƒ. 10,- per maand. 
1388 Djajadiningrat (1910). 
1399 Van Deventer (1911b) 31-34. 
1400 Zie de interviews met Van Heutsz en Jasper over het tentoonstellingsplan in het Algemeen Handelsblad, 
overgenomenn in het Koloniaal Weekblad, respectievelijk 17-11-1910 en 8-12-1910. 
1411 NRC, overgenomen in Koloniaal Weekblad, 15-12-1910. 
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1422 Over Swadeshi in Nederlands-Indië Van Miert (1995) 210,283; Over de J>*w&r/&/-bcweging in Brits-India Bayly 
(1986);; Mitter (1993) 234-339. 
1433 Anderson (1991; 1983); Pemberton (1994). 

HOOFDSTUKK 6 

11 Nieuwsblad van het Noorden (31-7-1931) (Dit na sombere zinnen over het vergoten bloed in het verleden en het werk 
derr gekleurde soldatentropen in dienst van het waanzinnig geworden Europa der twintigste eeuw). 
22 Gouda (1995) 211. 
33 Zie over het regeringsbeleid ten aanzien van koloniale propaganda in binnen- en buitenland in de jaren twintig en 
dertig:: De Graaff (1997) 241-259; 574-605; Over de particuliere koloniale lobby: Taselaar (1992) en (1998). 
44 Vergelijk Locher-Scholten (1979) 212. 
55 Geciteerd in Ageron (1984) 573. Ageron analyseerde de betekenis en het effect van de IKTP in het licht van de 
oorspronkelijkee doelstellingen van de Franse organisatie. Op basis van commentaren van tijdgenoten (waaronder 
Lyauteyy zelf), eigen onderzoek naar de motivaties van leerlingen van de Ecole Colonial* in de jaren dertig en een 
opinie-onderzoekk uit 1939 luidt zijn conclusie dat deze tentoonstelling volkomen gefaald had in haar doel een Franse 
kolonialee mentaliteit aan te kweken. In feite zou zij geen enkel duurzaam effect hebben gehad op het grote publiek. 
Dee lessen over het nuttige beschavingswerk zouden volgens militantere koloniale propagandisten bij het grote 
publiekk meteen al ontgaan zijn door de opoffering aan het pittoreske: de overdaad aan exotisme en 'in vier dagen de 
wereldd rond'- vermaak. 
66 De relatie tussen (koloniale) wereldtentoonstellingen en de instelling van nationale koloniale instituten in de hier 
bestudeerdee periode gaat in tegen het idee dat wereldtentoonstellingen nauwelijks duurzame invloed zouden hebben 
opp (nationale) koloniale beeldvorming. Het koloniale museum te Tervueren werd opgericht na de Brusselse koloniale 
wereldtentoonstellingg in 1893. Het Britse Imperial Institute, eveneens van 1893, was het gevolg van de koloniale 
tentoonstellingg te Londen in 1886. De plannen voor een Nederlandse Koloniaal Instituut te Amsterdam, officieel 
opgerichtt in 1910, werden al gevormd op de Internationale koloniale uitvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam in 
1883.. Een groot deel van de collectie van dit instituut is direct afkomstig van de Parij se wereldtentoonstelling van 
19000 en de Brusselse van 1910. 
77 Ageron (1984) 565; Lebovics (1992) 62, 63; Hodeir & Pierre (1991) 18-24. 
88 Ageron (1984) 567 geeft deze reden op voor Angoulvants vervanging. Zie echter ook De Graaff (1997) 580 over 
Angoulvantss corrupte reputatie in Frankrijk. 
99 Ageron (1984) 566, 567. 
100 Lebovics (1992) 83, 84. Een vergelijkende studie van de koloniale tentoonstellingen in Wembley (1924-1925) en 
Parijss (1931) geeft August (1985) 125-155. Het grootste verschil tussen de twee is dat in Wembley een nationale 
(Britse)) en Parijs een internationaal koloniaal festijn werd gehouden. 
t ll Archives d'Outre-Mêr, Abc en Provence, FM 3/slotfom/5; FM ECI//27 
t22 Archives d'Outre-Mêr, Aix en Provence, FM 3/slotfom/5. 
t33 Archives d'Outre Mêr, Aix en Provence, FM 3/Slotfom/5. Brieven van 31-10 en 20 -11-1931 
144 Ageron (1984) 569-572 
t55 Hodeir & Pierre (1991) 125-134. Aragons herinneringen, in L'An '31 etl'Oeuvn du Temps, gaan uit naar "une exposition 
dee sculptures africaines, océaniques et américaines, que j'avais pu constituer grace a la participations des principaux 
collectioneurss de Part des pays colonises, dont plusieurs surréalistes (André Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara , georges 
Sadoull  et moi-même) [...] amis ou adherents de la Ligue anti-imperialistes." Eerder zouden zij geweigerd hebben hun 
werkk uit te lenen aan de Exposition Coloniale. Geciteerd in Hodeir & Pierre (1991) 26. 
166 Hodek & Pierre (1991) 116,117. 
177 Findling & Pelle (1990) 378. Ageron (1984) 577. De organisatie maakte een onderscheid tussen geregistreerde 
kaartjess en bezoekende personen. Entreekaartjes B a drie frs. werden in carnets van vier verkocht. Op vrijdagen 
verschaftenn vier kaartjes per persoon de toegang, op de overige één per persoon. 
t88 De Hollandsche Revue (1931) 515-524. 
199 Zie bijvoorbeeld de foto's van het bezoek Wilhelmina (in De "Locomotief, 8-7-1931, of het bezoek van de 
aartshertoginn van York (in Ageron (1984), afb. 134). 
200 De Hollandsche Remt (1931) 520, 521. 
211 Over de Amerikaanse deelname zie Rydell (1993) 72-82. Volgens Rydell was deze onder andere bedoeld om een 
Fransee vertegenwoordiging te verzekeren op de geplande wrld'sfair'm Chicago in 1933. Daarnaast had president 
Hooverr zijn enthousiasme voor wereldtentoonstellingen nooit verborgen gehouden. De Parijse tentoonstelling was in 
dienss ogen een kans om de klaroen te schallen over de Amerikaanse overzeese gebieden. Voor Frankrijk betekende 
dee Amerikaanse deelname dat Amerika de Franse koloniale politiek steunde. Rydell laat verder zien hoe de IKTP een 
belangrijkk voorbeeld was voor de makers van de wereldtentoonstellingen in Chicago en New York van 1933. 
222 Rydell (1993) 62. Zoals in de inleiding beschreven, is Rydell vooral geïnteresseerd in het verband tussen de 
wereldtentoonstellingenn en de opkomende waarden van een massaconsumptiemaatschappij. Volgens Rydell hielpen 
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dee wereldtentoonstellingen mee aan de vorming van culturele en politieke denkpatronen en consumptiegedrag in de 
westersee (Amerikaanse) samenleving. Ten aanzien van de IKTP beperkt Rydell zich vooral tot de Amerikaanse 
deelname.. Hij geeft niet aan hoe deze colanialt moderne concreet vorm kreeg in de verschillende gebouwen. Wel wijst 
hijj  op een interessant voorbeeld van de reikwijdte van eotoniaU moderne: het bepaalde de mode van de Amerikaanse 
highhigh joiv/y-kringen. 
233 Lebovics (1992) 57-59. Deze terminologie heeft Lebovics rechtstreeks ontleend aan de ideeën van de postmoderne 
cultuurcriticuss Fredric Jameson (zie Jameson 1991). Lebovics' analyse van de in 1931 circulerende ansichtkaarten van 
dee Notre Dame en de replica van Angkor Wat (namelijk als het "citeren" van heilige monumenten ter legitimering 
vann nieuwe stijl en waarden) blijf t te veel op het niveau van deze ansichdcaarten hangen. Gouda (1995: 197) gaat nog 
eenn stap verder door het Parijse publiek mee te nemen in een denkbeeldige associatie van de twee gebouwen, als 
symbolenn van respectievelijk "comforting Christian iconography" en "an awesome, if stark, vision of an exotic 
world".. Deze ervaring van het getoonde is niet aantoonbaar. Bovendien lijk t het mij zeer de vraag of de iconografie 
vann de Notn Dame, met haar afstotende duiveltjes, zo "comforting" is. Ten slotte blijf t onduidelijk wat het effect van 
dee gesuggereerde indrukken meer is dan op vergelijkbare wijze onder de indruk zijn. 
244 Daarnaast werd al sinds het einde van de negentiende eeuw gezocht naar een geschikte bestuursstructuur, die ook 
aann de Europese inwoners van de kolonie meer bevoegdheden zou geven. Dit streven kreeg onder meer gestalte in 
dee decentralisatiewet van 1903, en de daarop volgende instelling van gewestelijke en gemeentelijke raden. Deze 
zoudenn overigens evenmin veel invloed hebben op het koloniale beleid. Van den Doel (2000) en (1994); Locher 
Scholtenn (1979). 
255 Shiraishi (1990) (xi-xiv). 
2626 Het aanvankelijke doel van Boedi Ottomo (BO) was de harmonische ontwikkeling van land en volk van Java en Madura, 
waarbijj  zij bijzondere aandacht wilden geven aan onder andere het onderwijs, de bevordering van landbouw, veeteelt en 
handel,, de ontwikkeling van de techniek en industrie, de herleving van de inheemse kunsten en wetenschappen en het 
hooghoudenn van menselijke idealen. Dit is een vrij letterlijke weergave van statuten die BO op 18-10-1909 aan de 
regeringg aanboden ter goedkeuring. De daarin geformuleerde doelstellingen komen overeen met het Ethische 
programmaa van het koloniale bestuur aan het begin van de eeuw. Zie hierover Petrus Blumberger (1987; 1931) 20,21; 
Vann Miert (1995) 27-39; Larson (1987). 
277 Ingleson (1979). 
288 Ingleson (1975) 50-62. 
299 Zie hierover Taselaar (1998); De Graaff (1997). 
300 Over de oprichting van de Utrechtse indologenfaculteit: Fasseur (1993) 390-425; Feddema & Van den Muijzenberg 
(1978).. Over de 'Vaderlandsche club': Drooglever (1980). 
311 De Graaff (1997) 253, 254. Over het Koloniaal Instituut in het algemeen, en de organisatie van de Nederlandse 
kolonialee afdeling op de IKTP als voorbeeld van de particuliere koloniale lobby Taselaar (1998) 340-347. 
322 Dk zou samen hangen met het besefin Indië dat het koloniale beleid niet in alle opzichten gemakkelijk te 
verkopenn was aan de buitenlandse pers. Andersom zou de zelfgenoegzaamheid bij het Nederlandse ministerie van 
Koloniënn een verklaring zijn waarom de voorlichtingsactiviteiten zo gering waren. Na de communistische opstanden 
opp Java en Sumatra in 1926 en 1927 zou echter de behoefte groeien aan koloniale voorlichting. De daaropvolgende 
represaillemaatregelenn zetten het voorheen voor het buitenland voorbeeldige Nederlandse koloniale beleid in een 
minderr zonnig daglicht. Het is echter de vraag of dit überhaupt een rol heeft gespeeld in de Nederlandse deelname 
aann de IKTP. Minister Koningsberger zou destijds bovendien meer baat hebben gezien in de publicatie van het boek 
vann De Kat Angelino (1929-1930), dan in filmvoorstellingen of deelnamen aan jaarbeurzen of tentoonstellingen. De 
Graafff  (1997) 574-60; Taselaar (1992). 
333 Zie de briefwisseling tussen Maasdijk, de directeur van het economisch bureau van de Nederlandse ambassade te 
Parijs,, en de directie van economisch zaken te Den Haag. ARA, minkol, inv. nr. 2294, V. 23 juli 1921. Officiële 
uitnodiging:: ARA, minkol, inv.nr. 302, V. 9 september 1927 TM . 
344 ARA, minkol, kaartenindex afd. IV, B. 14 april 1927; KIT , inv.nr. 6450, commissie van voorbereiding. De hierbij 
behorendee dossiers over "introductie Moojen voor verzamelen van gegevens betreffende tentoonstelling Parijs 
1929",, nl. V. 23-3-1927 & V. 11-4-1929 zijn vernietigd. 
355 De houding van de buitenlandse mogendheden speelde een rol in de overweging van de Nederlandse regering om 
well  of niet deel te nemen. De Nederlandse diplomaat te Parijs (Menten) adviseerde dat "uit een internationaal 
oogpuntt deelneming zeker gewenscht is, indien de andere grootere koloniale mogendheden deelnemen op eene 
wijze,, welke overeenkomt met hunne positie als koloniale mogendheid." Op dat moment was echter noch van de 
Britsee noch van de Belgische deelname iets bekend. Volgens Menten trachtte de Franse organisatie de Britten tot 
deelnamee over te halen door er op te wijzen dat namens Nederland, "een Nederlands artiest al naar Indië was 
gereisd,, na hier in Parijs voeling te hebben genomen." Eind augustus rapporteerde Menten in een volgende 
vertrouwelijkee brief dat de Britse regering definitief had besloten dat zij niet zou deelnemen aan de Parijse 
tentoonstelling.. Menten wees daarbij op de Britse irritatie over de gebrekkige Franse voorbereiding, het korte 
tijdsbestektijdsbestek en het idee dat "Frankrijk nooit aarzelde een beroep te doen op buitenlandse deelname [...] doch dat het 
zelff  niet altijd bereid gevonden werd in denzelfden geest te handelen." Instemmend met het laatste bracht Menten in 
herinneringg dat de Franse senaat de subsidie voor deelname aan de Olympische spelen niet had willen voteren. Over 
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solidariteitsolidariteit gesproken. ARA, minkol, inv.nr. 302, V. 9 september 1927 T14. Menten aan buitenlandse zaken, 30 
augustuss 1927, vertrouwelijk. 
366 ARA, minkol, inv.nr. 302, V. 9september TM , Nota van de vierde afdeling. Internationale koloniale tentoonstelling 
tee Parijs (ondertekend VdW 26/8). 
377 ARA, minkol, inv.nr. 302, V. 9september T 4 

388 Het gaat hierbij dan om de betekenis van de Nederlandse en de Nederlands-Indische inbreng. In hoofdstuk 7 staan 
Indonesische,, of eigenlijk Javaanse perspectieven op de IKTP centraal. 
399 Over L.J. van der Waals zie De Graaff (1997) 125. L.J. van der Waals volgde in 1927 Th. van Voorthuijsen op als 
hoofdd van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel op het ministerie van Koloniën. Kort daarvoor 
wass hij aan de handelshogeschool in Rotterdam gepromoveerd op De Indische invoerrechten, een fiscaal-economische studie. 
Inn die tijd werkte hij ook bij de tweede afdeling (financiën). Van 1911 tot 1914 was Van der Waals in Nederlands-
Indiëë gedetacheerd bij het Indische departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
400 Zie over het Koloniaal Instituut en haar bijdrage aan de IKTP ook Taselaar (1998) 165-210; 348-362. 
411 Handelingen Volksraad 1929-1930. In de Volksraadvergadering van 15-8-1929 las PA.. Mandagie uitvoerig voor uit 
dee rede van De Graeff, ter gelegenheid van de installatie van de Indische commissie. Dit leidde tot aanmaningen om 
"nuu eens een stukje over (te) slaan". (De redevoering van de Graeff werd afgedrukt in de Jambode, 8-4-1929). 
Mandagiee wilde dat "Nederland" te midden van andere koloniale mogendheden ook duidelijker 
bestuursaangelegenhedenn zou tonen "en dan niet alleen rechtstreeks bestuur, maar ook op het gebied van de 
indirectee besturen, want beide soorten van gebieden vormen te [samen, idem MB] Nederlandsch-Indië". De 
redevoeringg van De Graeff had hem de indruk gegeven dat de Nederlands-Indische deelname alleen betrekking zou 
hebbenn op voortbrengselen van landbouw, industrie en kunst en op de fysieke, morele, intellectuele en sociale 
ontwikkelingg van de inheemse bevolking. In het belang van Nederlands-Indië moest Nederland op de IKTP juist op 
hett gebied van bestuur de praktijk leren van andere koloniale mogendheden, en andersom. 
422 KI T inv. nr. 6450. Notulen uitvoerend comité, eerste vergadering 15 september 1927. 
433 KTT inv. nr. 6446. Het betreft hier de groepsindeling in de map Zwart. Hierin is een hoofdindeling van 21 groepen, 
mett afdelingen en onderafdelingen. In tegenstelling tot de hoofdbeginselen doet deze wijdvertakte indeling erg 
ouderwetss aan. Over de grote lijnen was men het inmiddels wel eens. De volgorde der groepen doet ook denken aan 
diee van de Amsterdamse koloniale tentoonstelling: Groep I. land en bevolking, groep II t /m VII : 
overheidsbemoeienissenn (van algemeen, via gouvernementsbedrijven en monopoliën, landbouw, veeteelt, 
boschwezen,, visscherij, nijverheid en handel tot verkeerswezen te land en te zee), groep VII I t /m XVII : verschillende 
land-- en mijnbouwculturen, nijverheid, handel en bankwezen en ten slotte als reset XDC West Indië, XX. 
Nederlandsee exportnijverheid en XXI . Vreemdelingenverkeer. Het grote getal hoofdgroepen is mede te verklaren 
doorr het feit dat de verschillende cultures elk onder een eigen groep geplaatst waren. 
444 KIT inv. nr. 6450. Commissie van voorbereiding. 
455 KIT inv. nr. 6645 (geciteerd in brief van medewerkers van het Koloniaal Insdtuut aan het commissariaat generaal 
voorr de tentoonstelling, 7-10-1927). 
466 KI T inv. nr. 6450. 
477 Aanwezig waren J. Gerritzen (oud Tweede Kamerlid (1922-1925) en oud-directeur van de Javasche bank en 
aanhangerr van de rijkseenheidsideologie), De Kruyff, W.C. Bonebakker (oud-directeur van de Koloniale Bank), W.C. 
Loudonn (voorzitter van de Vereniging voor de Theecultuur), F.H. de Koek van Leeuwen (secretaris -
penningmeesterr van de Vereniging voor de theecultuur), ir. A.G. Boësekken, prof. dr. E.C. J. Mohr (bodemkundige, 
hoofdd van de afdeling dagelijkse adviezen van het Handelsmuseum), ir. W.L. Utermark, dr. C. de Vries en E.P 
Westerveldd (algemeen secretaris van het Koloniaal Instituut). KI T inv.nr. 3176. Notulen vergadering 28-9-1927. 
^^ KI T inv. nr. 3176. 
499 KI T inv. nr. 6645. Brief dd. 7-10-1927, getekend door WA.P. Schüffner, E.C.J. Mohr, W.L. Utermark, J.C. 
Lamster,, J.H. Nieuwenhuys en J.C. van Eerde. "Oudheden", waarvoor een afgietsel gemaakt zou worden van het 
Naga-tempeltjee van Panataran, was overigens een aparte categorie. Een plan voor een nijverheidsshow was er ook, 
maarr nu als levendige bijzaak. Hiervoor grepen de commissieleden terug op de tentoonstelling in Brussel in 1910: 
langss de wanden van het hoofdgebouw zouden zij tien kleine paviljoens (van vijf bij vijf meter) willen plaatsen, 
waarinn inheemse "nijveren" zouden zitten, "te midden van de producten van nijverheid". Ook het idee om deze 
groepp onder voogdij van een voormalig bestuursambtenaar te stellen namen zij over. Het echtpaar J.H. Nieuwenhuys 
(oud-residentt van Soerakarta) had zich al aangemeld om zich te ontfermen over de huisvesting en verzorging van de 
Indischee nijverheidslieden en de bedaja's. 
500 KIT inv. nr. 6645. (Brief dd. 7-10-1927). 
511 Prins KG.P.H. Hadiwidjojo was een zoon van de susuhunan van Soerakarta, Pakubuwono X (r. 1893-1939), en 
ogenschijnlijkk een voorbeeldig pupil van Snouck Hurgronje's associatie-ideaal. Hij zou een veelzeggende rol spelen in 
dee organisatie van de koloniale vertegenwoordiging van Nederland op de IKTP, als lid van het Indische uitvoerende 
comité.. Deze vormt het onderwerp van hoofdstuk 7. 
522 Handelingen Volksraad (1927-1928), 1454. 
MM Handelingen Volksraad (1927-1928), 1455. 
544 Handelingen Volksraad (1927-1928), 1458. 
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555 Zie over Moojen Noto Soeroto (1925); Akihary (1988;1990) 39-42,129-130 en (1989) 163-175; Nieuwenhuys 
(1972)) 363,364; De Loos Haaxman (1968); Haks & Marris (1995) 187. 
566 Door zijn grote bemoeizucht met de wijze waarop de Balinese huizen en tempels behoorden te worden 
opgebouwd,, wekte hij grote irritatie op bij de resident van Badung. Zijn opdracht verliep met de afloop van Van 
Limburgg Stirums gouverneur-generaalschap. Moojen (1920); Zie hierover Schulte Nordholt (1994) en KTTLV Hl 169. 
577 Moojen (1916); Noto Soeroto (1925). 
588 KIT inv.nr. 6462. C.P. Wolff Schoemaker (1882-1949); G.J. Ensink (1895-1928) had zich na een opleiding aan de 
Rijksacademiee in Amsterdam ca. 1913 gevestigd in Nederlands-Indië, als reizend portretten- en landschapschilder. 
Hijj  was lid van de bond voor Nederlandsch-indische kunstkringen. H.A.L. Wichers (1893 -1968), geboren op 
Sumatra,, vestigde zich eveneens na een opleiding aan de rijksacademie te Amsterdam als schilder op Java. Hij was lid 
vann de Bataviasche kunstkring en is bekend geworden door zijn impressionistische waterverfschilderijen en 
muurschilderingen.. H. van Velthuysen (1881-1954), geboren op Java, keerde na een opleiding aan de Academy of 
Finee Arts in Berkeley (USA) in 1905 naar Indië terug waar hij eveneens lid werd van de Bataviasche kunstkring. Hij 
schilderdee met name portretten en gezichten op Jakarta. Zie: Haks & Marris (1995). 
599 Zie Jaarverslag koninklijke verteniging "Koloniaal Instituut" (1930), daarin De Bussy's verslag van zijn studiereis in 
Nederlands-Indiëë van april tot en met november 1929. Merk op dat De Bussy zelf nergens aangeeft dat deze reis ter 
voorbereidingg was van de Parijse tentoonstelling. 
600 KIT inv.nr. 6462. Notulen vergadering Schoemaker (7-10-1927). 
« Idem m 
622 Formeel was het economische motief leiding gevend in het besluit van de Indische regering aan de koloniale 
tentoonstellingg te Parijs deel te nemen. Zie Handelingen Volksraad (1927-1928) I, 454. Zie ook Zeijlstra (s.d.), 23. Bij 
dee Nota van wijziging op de begroting van de Vide afdeling (landbouw, nijverheid en handel) der begroting van 1928 
werdenn twee memorieposten opgenomen voor uitgaven aan de Nederlandse deelname aan de tentoonstelling, die, 
alduss de memorie, zo ruim mogelijk zou moeten zijn: "mede omdat zulks zou kunnen leiden tot intensivering van de 
handelsbetrekkingen.""  Daarvoor moest de Nederlandse koloniale afdeling een beeld geven van land en volk van 
Nederlands-Indiëë in het algemeen, van het cultureel, economisch en politiek ontwikkelingspeil, van de beste 
kunstuitingenn en van de betekenis van het gebied vanuit internationaal oogpunt. In deze memorie werd de organisatie 
vann de deelname als volgt voorgesteld: ten eerste zou de tussenkomst van het Koloniaal Instituut ingeroepen moeten 
worden.. Ten tweede zou van regeringswege het initiatief genomen worden tot vorming van een uitgebreide 
commissiee van voorbereiding. Ten derde zou ook in Nederland een vergelijkbare commissie in het leven worden 
geroepen.. Handelingen Volksraad (1927-1928) 1453. (Weergave Hadiwidjojo). 
633 Handelingen Volksraad 1927-1928. 7AC ook KIT inv.nr. 6450. Het bericht over het uitstel van de tentoonstelling en 
dee instelling van een officiële Indische commissie vernam Djajadiningrat uit het Bataviaaseb Nieuwsblad'van 16 
novemberr 1927. Het genoemde verzoekschrift is zeker het resultaat van de vergadering ten huize van Schoemakers. 
«**  Handelingen Volksraad (1928-1929). Vergadering 1-12-1927. 
«Idem. . 
666 In het hoofdcomité o.a.: PA. Mandagie, K.P.H. Hadiwidjojo, Tj. G.R. Soekawati, Ali Moesa, H.D.J. Apituley, 
RAA .. Soejono, en daarnaast de zakenman OeiTjong Swan. In het werkcomité zetelde K.P.H. Hadiwidjojo. 
Soekawatii  was hoe af en toenaanwezig bij vergaderingen van het werkcomité. 24 Oktober 1929 diende hij al het 
verzoekk in voor de uitzending van een Balinees dansgezelschap. Het was dus zijn idee. 
677 KIT inv. nr. 6460. Notulen eerste vergadering NL. comité (1-3-1929) 
688 Eerstgenoemde stelde f. 500.000,- ter beschikking op een begroting van f. 1.200.000,-. Het uitvoerend comité 
rekendee op ƒ. 500.000,- aan particuliere bijdragen. Na discussie tussen het ministerie van Arbeid, Handel en 
Nijverheidd en het ministerie van Koloniën, zou laatstgenoemde de resterende ƒ. 200.000,- op haar begroting van 
19300 zetten. KI T inv. nr. 6457: Financieel verslag (14-4-1932); Taselaar (1998) 350-352. 
699 KIT inv.nr. 6460. Eerste vergadering Nederlandse uitvoerend comité (1-3-1929). 
700 KTT inv.nr. 6460. Derde vergadering Nederlandse uitvoerend comité (12-4-1929). 
711 Fragment uit het programma van eischen en nadere voorwaarden voor het ontwerp van het Nederlandse paviljoen 
opp de IKTP, Zeijlstra (s.d.), 33. 
722 Zie daarover Van Thoor (1998) 68-77. 
733 Zie daarover Rebel (1983). 
744 Berlage (1931). Het onderzoek naar koloniale architectuur in Nederlands-Indië is nog behoorlijk onontgonnen 
terrein.. Als standaardwerk hierover geldt Akihary (1988;1990). Zie ook het onderzoek naar urbanisatie in Indonesië 
(Nass (1986) en (1990)). Nix (1949) schreef een dissertatie over stedenbouw. Er bestaat verder een aantal 
monografischee werken over individuele koloniale architecten: Akihary (1996); Van Leerdam (1995). Sinds 2000 doet 
Paulinee van Roosmalen aan de TU Delft onderzoek getiteld 'Ontwerp en reconstructie van Indonesische steden in de 
twintigstee eeuw'. Ik dank haar voor haar commentaar op dit hoofdstuk. 
755 De architect H.P. Berlage laat in zijn Mijn Indische reis (Rotterdam 1931) de moderne architectuur in Nederlands-
Indiëë beginnen bij Moojen, doordat die met zijn kantoor van de Nederlandsch-indische levensverzekering- en 
lijfrentee Maatschappij en het gebouw van de Kunstkring in Batavia de traditionele klassieke vorm verving door "de 
verwerkelijkingg van een meer rationeel begrip". Vóór Berlage had de civiel-ingenieur Chs. EJ. van der Meyl in 1912 
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all  op het belang van Moojen gewezen voor een eigen moderne Nederlands-Indische architectuur. Zie Akihary (1989) 
171,172.. Akihary constateert verwantschap tussen Moojens rationalisme, dat gefundeerd was op "de eisen van 
eenvoud,, ernst en waarheid", en dat zich uitte in "een heldere constructieve opzet in grondplan en opbouw, 
eenvoudigee asymetrische (bedagiaanse) baksteengevels en een spaarzaam gebruik van ornamentiek" met dat van 
Berlage. . 
766 Moojen (I924)a en b. 
777 Moojen (1907) geciteerd in Akihary (1989) 171. 
788 Moojen (1924). 
799 Moojen (I924)a en b. 
800 Moojen (I924)b, 147. Vergelijk de brief die Moojen in 1927 inzond naar de Nieuwe Rotterdamse Courant, naar 
aanleidingvann in zijn ogen falende initiatieven van het Java-instituut tot verbetering van de inheemse woningbouw. 
Hierinn bestreed hij het idee van ^welwillende' beoordelaars die een Javaanse kunst in het verleden wel erkennen, maar 
diee aan een toekomst daarvan geen geloof hechtten en daarom meenden dat het zinloos zou zijn om de Indonesische 
cultuurr te doen herleven op basis van de eigen Indonesische kunst en beschaving en het maar te laten zoals het was. 
Gezienn de vervlakkende invloed van het westen in de inheemse cultuur door de goedkope en minderwaardige 
importproducten,, achtte Moojen het noodzakelijk om de ontwikkeling en ontplooiing van de Indonesische cultuur 
opp actieve wijze in de gaten te houden. Zie Moojen (1927). 
811 Moojen (1924)c, 18-20. In dit verband valt ook te wijzen op Moojens ijver voor de opzet van een 
kunstnijverheidsschooll  in Nederlands-Indië. (Zie behalve zijn eigen stukken hierover ook artikelen in Djawd). Over 
dezee school Spanjaard (1998). 
822 Moojen (I924)c, 18. 
833 Moojen (1924)c, 17. Vergelijk De Kat Angelino in Van den Doel (1994) 417. 
"**  Bock (1989); Bouwkundig wttkbladll (1913) 327-329; 377-379; Jager (1992). 
855 P.A.J. Moojen, 'Nederlandsch-Indië op de tentoonstelling te San Francisco' (1913). Het typoscript bevindt zich in 
hett Moojenarchief KITL V Hl 169. Aanleiding was een artikel in de Jambode van Van der Waals om een kopie van het 
stadhuiss te Gouda in San Francisco neer te zetten. Het richtsnoer voor de prijsvraag voor het ontwerp van het 
tentoonstellingspaviljoenn te San Francisco was "zeer nadrukkelijk een ontwerp te leveren dat in niets de herinnering 
aann vroegere stijlen opriep". (Jager (1992), 45). Het uiteindelijke gebouw van Kromhout en het geheel van de 
Nederlandss afdeling en paviljoen te San Francisco bleef een doorn in het oog van het socialistisch kamerlid H.H. van 
Kol,, die over "het stijlloze en wansmakelijke gedrocht" in de Locomotiefvaa 1-7-1915 zijn wanhoop uitsprak (alsook 
twijfell  over het nut van de tentoonstellingen in het algemeen). Het Bataviaasch Nieuwsblad, positief over de koloniale 
afdeling,, vond dat de Nederlandse afdeling met zijn panorama van Marken weer de suggestie wekte dat Nederland 
eenn land was van boeren, klompen en water, terwijl de VS net overtuigd raakten dat "wij ook broeken en laarzen 
dragen".. KITL V Hl 169. 
866 Moojen, *Nederlandsch-Indïë op de tentoonstelling te San Francisco' (1913). KITL V Hl 169. 
877 Moojen aan Van der Waals, 17-3-1913. KITL V Hl 169. 
888 Moojens broer J.G. Moojen was controleur in Badoeng (Zuid-Bali). Zijn eerste vervoering door Bali beschreef 
Moojenn in het voorwoord van zijn Kunst op Bah. Een inleidende studie (Den Haag, Adi Poestaka 1926), VII : "De 
schoonheidd en de eigen aard der Balische kunst ontplooide zich voor mij voor het eerst in het midden van het jaar 
1914.. Een kleine, doch uitgelezen verzameling weefsels, gebruiksvoorwerpen en beelden, van Bali naar Java gebracht, 
gaff  mij die blijde ontroering, welke uitgaat van tot schoonheid geworden liefde, eerbied en bezonkenhcid van het 
religieusee gemoed in vreugdevolle overgave tot den arbeid. [..] De waardering voor den kunstenaar werd tot 
vriendschapp voor den mensch, en bewondering voor het land, waar godsdienst, kunst en natuur op zoo volkomen 
wijzee in elkander overgaan." Waarschijnlijk is het uiteindelijke aanzien van de Nederlandse afdeling op de IKTP voor 
eenn groot deel terug te voeren op Moojens bewondering voor Bali. Deze kwam verder tot uitdrukking in vele 
schilderijenn van Balinese taferelen (waarvan een aantal aanwezig is in het Tropeninstituut). Zie ook Noto Soeroto 
(1925))) en enkele artikelen over 'inlandsche bouwkunst' in bouwkundige tijdschriften. 
899 Moojen (1926). 
900 Zie daarover Vickers (1989); Schulte Nordholt (1994); Robinson (1995) 4-9. 
911 KITL V Hl 169-22. J.F.L. Blankenberg (1888-1958), geboren te Haarlem, vertrok na een studie aan de Technische 
Hogeschooll  in Delft naar Nederlands-Indië, waar hij zich in 1922 als zelfstandig architect te Batavia vestigde. Hij 
ontwierpp aldaar onder meer een flatgebouw te Tanah Abang (1922) (jL Abdul Muis, Jakarta), het complex 'General 
Motorr Corporation' (1925) (Tanjung Priok) en het burg. Bisschopplein (1926) (Taman Suropati). C. Citroen (1881-
1935),, geboren te Amsterdam, vestigde zich na een opleiding tot leraar M.O. bouwkunde aan de rijksnormaalschool 
inn Amsterdam, in 1902 in Nededands-Indië gevestigd, en vanaf 1915 in Surabaya, waar hij onder andere het stadhuis 
(1920-1925)) en het Darmo ziekenhuis heeft ontworpen; Ir.H.Th. Karsten (1884-1945), geboren te Amsterdam, 
afgestudeerdee van de T.H. in Delft (1909) vertrok in 1914 naar Nederlands-Indië, waar hij enige gebouwen ontwierp 
voorr de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Semarang (1914). In 1929 had hij niet alleen aan lange lijst van 
gebouwenn (kantoren, fabrieken, de kleine pendoppo voor Z.H. Prins Mangkunegara in Surakarta, een ziekenhuis in 
Semarang,, de Pasar Gedeh in Surakarta), maar had hij ook opgetreden als stedenbouwkundig adviseur van de 
gemeentess Buitenzorg en Madiun. Karsten was actief lid van het Java-instituut, waar hij zich inzette voor de Javaanse 

350 0 



Cultuurbewegingg (zie hierover hoofdstuk 7), net als zijn studiegenoot, de in Nederlands-Indië (Meester Cornelis) 
geborenn ir. H. Maclaine Pont (1884-1971). Maclaine Pont bezocht in 1893 met zijn familie de wereldtentoonstelling 
tee Chicago, op weg naarr Nederland. Na een opleiding aan de T.H. in Delft (diploma 1909). F.J.L. Ghijsels en B.J.K. 
Cramerr zijn beiden, resp. 1913-14 en 1918 werkzaam geweest op het bouwkundig bureau van het dept. van BOW; 
pr.. C.P. Wolff Schoemaker (1882-1849)]. Zie Akihary (1988) en (1996). 
922 Reksopustoko Solo, arsip Mangkunegaran, inv.nr. M 57. Brief van Moojen aan Mangkunegara VU, Weltevreden, 
29-6-1931.. Een dag voor de dagtekening van deze brief was Moojen in Nederlands-Indië aangekomen. De 
Indonesischee architecten die voor de oorlog werkzaam waren - door Akihary (1988) 73-80 bestempeld als eerste 
generatiee Indonesische architecten - waren afgestudeerden van de in 1920 geopende Technische Hogeschool in 
Bandungg (naar een ontwerp van Maclaine Pont). 
933 KTTLV Hl 169-22. Brief van de N.I.A.KL aan Moojen - waarin dank werd uitgesproken aan Moojen omdat nu voor 
hett eerst op een koloniale tentoonstelling een daadwerkelijk uit de koloniale bouwkundige samenleving 
voortgekomenn gebouw zou verrijzen, maar ook werd medegedeeld dat deze vereniging voor een groter aantal 
deelnemerss was. 
944 Hierin had zij steun gekregen van één van de leden van het hoofdcomité, die tevens gedelegeerde was in de 
Volksraad.. In de Volksraadvergadering van 22-8-1929 had Bruineman zich opgesteld achter 'de Indische architect', 
zonderr wiens Indische ervaring in Parijs geen "pakkend stukje architectuur in Indische sfeer" kon ontstaan. Naar zijn 
ideee school er gevaar in het plan dat het Nederlandse hoofdcomité de beoordelaar zou zijn van de ontwerpen. 
"Wanneerr [..] die heeren [..] moeten oordelen over Indisch werk, en meer nog, wanneer zij erin gaan wijzigen, dan 
loopenn wij de kans, dat uiteindelijk het werk niet meer heeft het eigen Indisch karakter". Handelingen Volksraad 1928-
1929,1929, 995. 
955 KTTLV Hl 169-26. Uit het officieel opgemaakte juryrapport blijkt dat drie van de zes ontwerpen meteen afvielen, 
omdatt zij niet aan de algemene architectonische eisen van een dergelijk belangrijk bouwwerk zouden voldoen. Eén 
daarvann zou bovendien elke poging tot het gewenste 'Indische cachet" missen, waardoor het verder niet kon 
meedingen.. Bij het ontwerp "A.C." werden de Sumatraanse dakvormen niet geslaagd bevonden. Evenmin was de 
juryy te spreken over de hoofdingang, die wel aan Azië, maar niet aan Nederlands-Indië deed denken. Het ontwerp 
'TALF'' zou weliswaar een gedurfd hoofdmotief hebben in de voorgevel, maar de poging de Indische dakvorm "in 
modernenn geest" toe te passen vond de jury gekunsteld en slecht gemotiveerd. 
ww Willem Johan George Zweedijk, in 1897 geboren in Padang (West Sumatra) had in Amsterdam de 
rijksnormaalschooll  voor tekenonderwijzers doorlopen. Vanaf 1921 woonde en werkte hij als architect en 
amateurschilderr in Batavia en Soerabaja. KTTLV Hl 169-26: Interview met Zweedijk in Het Kmnlandl juli 1931; 
(Hakss & Marris (1995). 
977 KTTLV H1169-26. Mededeling no 3. (18-12-1930). 
988 Dit gegeven leefde voort in de snierende anti-Moojen stukjes van Henri Borel (1933). Moojen heeft het overigens 
niett weersproken. Wolff Schoemaker zou het uitverkoren ontwerp hevig bekritiseren in de Locomotief. Om de verhitte 
geestenn te sussen gaf Fock hierop een interview met het Algemeen Handelsblad, 3-1-1931. Hij hield hierin staande dat 
dee N.IA.K óók tegen een publieke prijsvraag was. Nadat het Indische comité, ondanks het uitdrukkelijke verzet van 
Moojen,, besloten had om de prijsvraag openbaar te maken, zou Moojen al het mogelijke hebben gedaan om de 
oorspronkelijkk uitgenodigde architecten toch mee te laten doen. Hierop zou Schoemaker, ziek, aanvankelijk verklaard 
hebbenn door te gaan als hij de medewerking van architect W.J.G. Zweedijk uit Soerabaja zou krijgen. Toen de 
prijsvraagg "tegen den wil en het advies van den heer Moojen in" publiek geworden was, besloot Zweedijk echter 
zelfstandigg mee te dingen. Volgens Fock kende Wolff Schoemaker alleen de oorspronkelijke schets, en niet de 
uitgewerktee plannen van Zweedijk. Zweedijk vermeldde later alleen dat hij over de prijsvraag vernam uit de kranten 
(inn een interview met Het Kortnland, 2-7-1931). KTTLV Hl 169. 
999 KTTLV Hl 169-22. Mededeling no. 5. (24-10-1931).Vergelijk de bij de stukken over het paviljoen gevoegde 
mededelingg van 18-12-1930. Hierin luidt een later met rood potlood onderstreepte zinsnede: "De heer W.J.G. 
Zweedijk,, architect te Soerabaja, wiens ontwerp de meeste instemming verwierf, werd (...) uitgenodigd naar 
Nederlandd te komen om zijn ontwerp om te werken in samenwerking en volgens de aanwijzingen van den heer PA.J. 
Moojen".. Op 24 januari 1930 hield het Nederlandse comité een discussie over de werkformule Moojen-Zweedijk. 
Sommigee leden voorzagen problemen, maar Moojen, hautain als altijd, vond Zweedijk te jong en onervaren, en 
onkundigg van de Franse situatie, om het ontwerp zelfstandig om te werken. In Zeijlstra (s.d.) 41, verantwoordt 
Moojenn de constructie als volgt: "Het gekozen schetsplan voor het eerste gebouw werd onder dagelijksche leiding 
vann den ondergeteekende omgewerkt door den ontwerper, den architect Zweedijk, terwijl het gebouw voor de 
particulieree inzendingen en de pendoppo naar aanwijzingen van ondergeteekende door den heer Zweedijk werden 
getekend.. Het gereedmaken der ontwerpen voor de uitvoering geschiede, eveneens onder dagelijksche leiding van 
denn ondergeteekende, door de heeren Zweedijk, F. van der Valk en J. Baronner. De authentieke Balische 
architectuurr van poorten en muren werd naar ter plaatse op Bali door ondergeteekende gegeven opdrachten door 
denn beeldhouwer W. van Leeuwen afgegoten.[...]". 
1000 Archief B.N.A., Raad van Orde, inv.nr.. 869, no.35 en inv.nr. 871. Brief voorzitter B.NA. aan de Raad van orde 
vann de B.N.A. 26-1-1933). In een eerder stuk werd verwezen naar het onderhoud dat Moojen met Zweedijk zou 
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hebbenn gehad in Soerabaja, voordat de uitslag van de prijsvraag bekend was. (B.N A . inv.nr. 869, no.35, map II) . 
Pembertonn (1994) noemt Zweedïjk de architect van het Nederlandse paviljoen. 
1011 Schoemaker, afb. 5.; afb. CXTV* Moojen (1926) of origineel in 1997) 
1022 In de Padangse bovenlanden werd dit adathuis rotmah Parijs genoemd. Bij het inwijdingsfeest (Slamatan) waren 
ongeveerr 1500 personen aanwezig. De Sumatrabode, aangehaald in Koloniaal Weekblad (12-3-1931). 
1033 A J. Van Zanen (onderafdeling Toba) en A.H. Van Lieren (onderafdeling Karolanden). 
1WW Volgens het Zeijlstra (s.d.) 136, beviel dit restaurant met name de Parijzenaars. Het trok ruim 200.000 bezoekers: 
voorr 3 /4 waren dit Fransen, voor de rest waren het Nederlanders, Engelsen, Amerikanen, Scandinaviërs, Brits-
indiërss (!!) enz. I n zes maanden tijd was 11.000 kg. rijst verorberd. 
1055 Moojen in Zeijlstra (s.d.). Vergelijk zijn uideg in een brief aan de redactie van de Wijkseenheid. "[...] Aesthetisch 
werdd gestreefd naar de synthese - hoogste eenheid in kunnen en kennen." K i ' lL V H l 169-26. 
1066 Afb. 11, Schoemaker; een kleine replica van de bangsat kent/om had Van Eerde meegekregen tijdens zijn 'studiereis' 
naarr Indië in 1929. 
1077 De Houtmans aankomst wordt in het historisch museum in het huidige Banten (Bantum) geïllustreerd met een 
(recentelijk)) geschilderde kopie van Paulides' doek. 
1<**  Zeijlstra (s.d.) 36. 
1099 KI T inv.nr. 6453 
1100 Zeijlstra (s.d.) 57. 
1111 Gedicht *Rouw-dag' in De Avondpost 29-6-1931. Met "Kom er uit mijnheer, Holland staat in brand" zou de heer 
Vann Moll , directeur van het Nederlandsche restaurant op het tentoonstellingsterrein en ooggetuige van de brand, 
gewektt zijn door zijn Duitse bediende. Hollandse Revue (1 juli 1931) ' "De mail-revue" voor den Indischen 
verlofganger',, 597. 
1122 Zeijlstra (s.d.) 46. 
1133 DeApondpost, 29-6-1931, Algemeen Algemeen Handelsblad, 29-6-1931. 
1144 Zie de collectie kranteknipsels naar aanleiding van de brand. Fotobureau, KIT . 
1155 Zie bijvoorbeeld De Telegraaf, Voorwaarts en het Algemeen Handelsblad van 29-6-1931. 
1166 Vergadering Eerste Kamer, 30 juni 1931. Handelingen Eerste Kamer (1930-1931). Bijlage I, 711. 
1177 Indische Gids (1931). 
1188 Vergadering Eerste Kamer, 30 juni 1931. Handelingen Eerste Kamer Kamer (1930-1931). Bijlage 7, 711. 
1199 Zeijlstra (s.d.) 46. 
1200 pQT inv.nr. 6460. Notulen 42ste vergadering Nederlandse uitvoerend comité (N.U.C) (29-6-1931). 
1211 K I T inv.nr. 6457. Financieel verslag, 14-4-1932. 
1222 Algemeen Handelsblad, 13-8-1931. [T.z.t. Afbeeldingen: bezoek prinses Juliana; foto inzamelingsoptocht]. 
1233 De Groene Amsterdammers-I-\9l\-^UgemeenHandelsbUtd2 juli 1931; KITL V H1169,26. De variatie op het ^e 
maintiendrai'' van de schoolklas luidde als volgt: "Het ^Je maintiendrai' 1. Is een prachtig bewijs van Hollandschen 
moed.. 2. Deed uw jongeren vrienden buitengewoon goed. God zegen u en zijn zegen ga mee, Als ook wij moeten 
roepen:: 'Je maintiendrai'. Het Hospitaal kerkschip *De Hoop': "[...] Wij zijn er trots op dat ons land nog menschen 
heeftt die nimmer de moed laten zakken.' Zie ook het gedicht van Clinge Doorenbos waarmee de Teügraafvzn 29-6-
19311 haar verslag van de brand opende: "Weg..../ Al s een vader, die zijn kindje/ Met véél zorg heeft groot gebracht, 
diee dat kindje wist te brengen/ Tot de grootste levenskracht/ En het daarbij moest verliezen/ Door één feilen, 
wreedenn slag,/ Zóó moet Moojen zich gevoelen,/ Op deez' zwarten onheilsdag/ [..] Zette hij daarginds in Frankrijk/ 
Niett de kroon op 't levenswerk Zwaarbeproefde werker Moojenl/ Een paar woorden, goed bedoeld,/ Om te 
zeggen,, dat héél Neerland met u medeleeft en voelt [...]".[ 
1244 Het Volk, 30-6-1931. 
™™ De Tribune, 30 -6-1931. 
1266 Gadjah Poetih (pseud. Henk Sneevliet) 'Het afgebrande paviljoen' De Arbeid (4-7-1931) 
127'Kolonialee brand in Parijs', DeArbeid(\ 1-7-1931). Zie ook Sneevüets ' Dwars door de week' in De baanbreker (4-7-
1931)) (Het weekblad van de Revolutionair socialistische partij). T.z.t. plaatsen Spotprent; 'Koloniale brand in 
Parijs'.Generaall  in ambtscostuum (Fock), wiens rok vlam vat. Onderschrift: *Het brand en ziet rood, als dat maar niet 
hogerr komt.' De Arbeid (11-7-1931).] 
1288 K ITL V H1169, 26. Vertaling van een bericht uit het Russische blad Woq&sdjenie (Wedergeboorte) (4-7-1931): 
"Eenn ongelukkig toeval of brandstichting?". Javaanse communistische bewakers zouden uit wraak over het 
Nederlandsee optreden in Java en Sumatra (uit Rusland teruggekeerde Indonesiërs zouden zijn terecht gesteld) de 
brandd hebben aangestoken. 
1299 K I T inv.nr. 6466. Hoofdcommissariaat van politie te 's Gravenhage: 'Nota betreffende het onderzoek, ingesteld 
naarr de oorzaak van den brand van het Nederlandsche paviljoen op de Internationale koloniale tentoonstelling te 
Parijss (10-9-1931)'. 
1300 ARA, minkol (1901-1963) inv.nr. 589, geheim archief, exhibitium 11 augustus 1931, U-12. Brief gouverneur-
generaall  aan minister van Koloniën (11-7-1931); brief Van Zalinge aan de gouverneur-generaal (9-7-1931). 
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1311 KTTLV Hl 169, rapport C.C.L. Le Roux 'Aan het uitvoerend comité ter voorbereiding van de deelname van 
Nederlandsch-Indiëë aan de Internationale koloniale tentoonstelling te Parijs' (10-8-1931). Zie ook Bosch en Le Roux 
(1932)) voor de inventaris van wat het Bataviaasch genootschap precies verloren had. 
1322 Huizinga (l951;or. 1931). 
1333 KIT inv. nr. 6466; Concept perscommuniqué. 
>ww Zie onder andere het Utrechts Dagblad, 1-8-1931. Vergelijk Zeijlstra (s.d.) 94, 95. 
1355 K. van der Veer in Zeijlstra (s.d.) 17. 
1366 Notulen Indisch Hoofdcomité (24-1-1931), KTTLV H1169-22. 
1377 LA . Schoemaker, T>e a.s. intern, koloniale tentoonstelling te Parijs', Bouwbedrijf (16 A-1931) 17-27, aldaar 20. 
tiaa Vergelijk Ir. H. Sangster, *Het Nederlandsch paviljoen op de Internationale koloniale tentoonstelling te Parijs', De 
IngenieurIngenieur (3 juli 1931). Naar zijn idee waren de hoge meru's op het dak "niet kunstzinnig". Voor een 
tentoonstellingsgebouw,, waar het aandacht vragen een vereiste was, achtte hij ze echter zeer op hun plaats. 
1399 Schoemaker (1931) 21. Vergelijk de 'eischen voor het schetsontwerp" en commentaar hierop van Moojen in 
Zeijlstraa (s.d.) 33. 
»**  KTTLV H1169, 26. 
1411 Timboel (16-4-1931) en (10-6-1931). 
1422 jQT inv. nr. 6466. Genoteerd telefoongesprek van (27-9-1932): Van der Waals spreekt over de maquette van het 
Nederlands-Indischee paviljoen met Utermark. 
1433 Zie hierover onder andere Koloniaal'Weekblad(1932) nrs. 13, 20 (opening, redevoeringen van Welter en Juliana), 21 
enn 31 (oproep schooljeugd). Juliana stelde in haar rede dat de Indische tentoonstelling in het Westbroekpark diende 
omm oud en jong bij te brengen dat "de eenige, waarlijk hechte grondslag waarop de de samenwerking duurzaam kan 
wordenn voortgezet: dien der onderlinge wederzijdsche waardering (...) Nu, meer dan ooit hebben wij Indië en heeft 
Indiëë ons nodig." 
1444 Laan, W. van der, T>e 3 october-optocht te Leiden: "Oost en West'", De Indische Gids (1931) 876-883; 998-1002. 
Arsipp Mangkunegaran inv.nr. S 281,3. W.F. Stutterheim aan Mangkunegara VII , 29-11-1931. 
t455 l o f inv.nr. 3176 en 6450. Tot de initiatiefnemers behoorden P.A. Roelofsen, medewerker van het Koloniaal 
Instituutt en voormalig directeur van gouvernementsbedrijven van Nederlands-Indië en E.A. Pan, de directeur van de 
Bülingtonmaatschappij.. Van der Waals won voor hun plan de steun van minister Koningsberger. De Nederlandse 
voorbereidendee commissie voor de deelname van de IKTP kwam eenmaal bijeen om hierover te vergaderen (4-11-
1927)) en ging in principe akkoord. In februari 1928 werd het afgelast omdat zeker was geworden dat de IKTP 
doorging. . 
1400 Van den Doel (1994) 376-387, 417-420. Sutherland (1979) H9. 

HOOFDSTUKK 7 

11 ARA, minkol (1901-1963), inv. nr. 3226, Vb 22 mei 1931. Bij de ontslagbrief van Hadiwidjojo waren typoscripten van 
dee artikelen uit de Locomotief en het Nieuws van den Dag voor Nederiandsch-Indie'als bijlage bijgevoegd. 
22 Over het roddelkarakter van de Nederlands-Indische pers: Brom (1931). 
33 Vergelijk Pemberton (1994). 
44 Zie voor een beknopte beschrijving van deze voorgeschiedenis Larson (1978) 1-26 en Shiraishi (1990) 8-23. 
55 Larson (1978) 20-26. De landbouwhervormingen bestonden grotendeels uit de afschaffing van het oude 
apanagesysteemm dat vooral in het rijk van de susuhunan in gebruik was. Doordat de landbouw in het rijk van de 
Mangkunegaraa veel verder gemoderniseerd was, waren de landbouwhervormingen daar gemakkelijker door te voeren. 
66 Zie voor een zeer gedetailleerde analyse van de Solonese paleispolitiek en de verhouding van de vorstenhuizen tot het 
kolonialee bestuur en de verschillende nationalistische verenigingen in de jaren twintig en dertig: Larson (1987). Volgens 
Larsonn was het hoofdmotief van de betrokkenheid van de Solonese kratonleden bij Boedi Oetom en ook de radicalere 
SarekatSarekat Islam (ST) hun onvrede over de groeiende inbreuk van het koloniale gouvernement op hun eigen zelfstandigheid. 
Overr het Javaanse culturele nationalisme en Boedi Oetomo in bredere zin Van Miert (1995). Zie ook Shiraishi (1990). 
77 Sutherland (1979) 89-91. 
88 Shiraishi (1990) 175-203. 
99 Vergelijk Van Miert (1995) 200; Larson (1987). 
100 Zie hierover Van Miert (1995); Pemberton (1994). 
111 Larson (1987) 71. Djawa (1921) 1. 
122 De oprichters van Boedi Oetomo, priyayiAccclmgai van de doktersschool (STOVIA) in Batavia, streefden naar de 
harmonischee ontwikkeling van land en volk van Java en Madura, waarbij zij bijzondere aandacht wilden geven aan onder 
anderee het onderwijs, de bevordering van landbouw, veeteelt en handel, de ontwikkeling van de techniek en industrie, de 
herlevingg van de inheemse kunsten en wetenschappen en het hooghouden van menselijke idealen. Dit is een vrij 
letterlijkee weergave van statuten die BO op 18-10-1909 aan de regering aanboden ter goedkeuring. De daarin 
geformuleerdee doelstellingen komen overeen met het Ethische programma van het koloniale bestuur aan het begin van 
dee eeuw. Zie Petrus Blumberger (1987; 1931) 20,21. 
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133 Volgens Shiraishi (1990) 181, was de toenadering van BO tot het volk een rechtstreeks gevolg van Tjipto's anti-
vorstencampagnee in Solo in 1919. 
144 Petrus Blumberger (1987;1931) 26-37; Larson (1987) 83-87 en Van Miert (1995) 197-219. 
155 Nederlandse bestuursambtenaren te Solo beweerden dat Hadiwidjojo zijn vader in die tijd tegen het gouvernement 
opzette.. Larson (1978) 83; zie ook Van Miert (1995) 200. 
töö Vergelijk de ongedateerde, en met INDONKSTRRS ondertekende brief, gericht aan Hadiwidjojo. De briefis 
vermoedelijkk in 1924 of 1925 geschreven, nadat Hadiwidjojo lid geworden was van het college van gedelegeerden van de 
Volksraad.. De schrijvers verweten Hadiwidjojo als lid van de Volksraad ("gedurende twee zittingen" en sinds een maand 
off  zes van het college van gedelegeerden) "nagenoeg niets" te hebben gedaan in het belang van de Indonesische 
gemeenschap,, noch in dat van de Indonesiërs. Hij zou zijn lidmaatschap van de Volksraad gebruiken om zijn invloed in 
dee vorstenlanden te vergroten. Arsip Mangkunegaran, inv.nr. H 12,2. 
177 Van Miert (1995) 215. 
188 Zie over Narpawndowo en de plannen voor een eigen Volksraad voor de vorstenlanden (de BaleAgotng) Larson (1987) 
149-157. . 
199 Vergelijk Shiraishi (1990) 6,7: "I f the Javanese wanted to go back to their own past, they had to read the works of 
Dutchh indologists, written in Dutch, and if possible, go through Javanology training in the Netherlands". (Vergelijk 
Sutherlandd (1979); Tsuchya (1990) en over kemadjuran (vooruitgang) Pemberton (1994). Zie over de moderne cultuur 
vann de nationalistische beweging op Java in de jaren twintig en dertig (bv. door gebruik van woorden, in kleding etc. 
Shiraishii  (1990) 339-340. [Afbeelding: foto van Hadiwidjojo met bril in de Jauabode] 
200 Hadiwidjojo (1921) (Franse vert. 1972); 'Verkorting van den duur der wajang-koelit-voorstelling' in Djawa 3 (1923) 
43,44. . 
211 Gesprekken met K.R.T. Hardjonegoro oktober 1996 en december 1997. De in 1924 opgerichte dalangschool 
PadasoekaPadasoeka viel onder verantwoordelijkheid van het genootschap Radifa Poestaka. Blijkens de jaargangen van Djawa voerde 
Hadiwidjojoo meermalen het woord op de bijeenkomsten voor de Javaanse cultuurbeweging. De lezing van 1917 stond 
Hadiwidjojoo later in een uitvoeriger Indonesische versie af aan het Radyapwtaka museum. Ook na de Indonesische 
onafhankelijkheidd zou prins Hadiwidjojo zich in blijven zetten voor de Javaanse cultuur. Zie Hadiwidjojo (1921), (1927), 
(1953)) en (1957). 
222 ARA, II , MMK 155. Memorie van Overgave J.J. van Helsdingen. 
233 Zie over de vele cultureel-polirieke/w^öj«-verenigingen in Solo in de jaren twintig en dertig Kutowijoyo (1996). 
244 Shiraishi (1990) (xi-xiv). 
255 KITL V H1169-22. Notulen Nederlands-Indische uitvoerend comité (12-7-1929). Van deze vier personen zou 
uiteindelijkk alleen Soekawati een belangrijke bijdrage leveren aan de vertegenwoordiging van Nederlands-Indië op de 
IKTP.. De namen van Mandagie en Moelia komen in de verdere notulering van de organisatie helemaal niet meer 
voor.. Soekawati vulde Hadiwidjojo al aan op de eerste vergadering met een voorstel voor een Balinese inzending, 
waaronderr "een Balische poort, gamelan enz. Als achtergrond van de Balische tentoonstelling ware het diorama te 
gebruiken.""  Moojen stelde dat achter het hoofdgebouw een gedeelte van het terrein een "Balinees cachet" gegeven 
konn worden, door onder andere bij de ingang van de afdeling waar 'de inlanders' zouden worden ondergebracht, een 
Balinesee poort te plaatsen. Van Zalinge wilde weten of er belangstelling was voor een "Balische kampong." 
266 KI T inv. nr. 6461. Vergadering NI uitvoerend comité (24-10-1927). 
277 KITL V Hl 169-22. 
288 Larson (1987) 85-86 schrijft dat er weliswaar hoog opgegeven werd over Hadiwidjojo's intellectuele gaven, maar 
datt "he intended to shirk work and encourage others to do likewise". 
299 KITL V HI 169-22. Notulen NI uitvoerend comité (31-5-1931). 
300 KITL V Hl 169-22. Blijkens Hadiwidjojo's gegevens dreigde al op de eerste vergadering van het Indisch comité het 
maximumm aantal van 65 dansers "belangrijk" overschreden te worden. Het aantal hing af van de uiteindelijk beschik-
baree gelden. Naar aanleiding hiervan zei Hadiwidjojo "officieus" de geldelijke bijdragen van de Javaanse vorsten toe: 
vann de sultan ƒ. 5000,-, van het hoofd van het Pakualamse huis ƒ. 2500,- en van de susuhunan ƒ. 7000,-. De bijdrage 
vann de Mangkunegara was hem nog niet bekend. Hadiwidjojo stelde wel voor om alsnog "officieel" tot genoemde 
vorstenn een verzoek tot bijdragen te richten. Bij een voorbespreking met Moojen waren de rijksbestuurders 
gezamelijkk tot een bedrag van / . 17.000,- gekomen, aldus Hadiwidjojo in de vergadering van 31 mei 1930. 
311 KITL V Hl 169-22. 
322 KI T inv. nr. 6461. Vergadering NI uitvoerend comité (24-10-1929). 
333 KITL V Hl 169-22. Notulen N-I comité (15-8-1930). 
344 KITL V Hl 169-22. Notulen N-I comité (16-10-1930). 
355 KITL V Hl 169-22. Notulen N-I comité (16-10-1930). Vreemd genoeg zou uiteindelijk toch een militair de Balinese 
danserss begeleiden. Ook Moojen verbaasde zich hierover. 
366 Zelf had hij in mei 1930 met de kratons van Solo en Jogjakarta afgesproken dat zij gezamenlijk in totaal vijfti g 
personenn zouden uitzenden, waarbij Jogyakarta de mannelijke en Solo de vrouwelijke dansrollen zou verzorgen. De 
eerstenn zouden onder andere tvaya/tg orang ten tonele brengen. De strimpi en bedojo zouden door andere personen 
wordenn uitgevoerd dan in de kratons gebruikelijk was. Normaal gesproken waren die van "vorstelijken bloede". Te 
Parijss zouden niet-adelijke dansers optreden. KITL V Hl 169-22. Notulen N-I uitvoerend comité (31-5-1930). 
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377 Arsip Mangkunegaran, inv.nr. H12. Hadiwidjojo aan Mangkunegara VII , 14-1-1931. Bij zijn troonsbestijging in 
19211 had het gouvernement met de nieuwe sultan contractueel vastgelegd dat hij hiervoor ƒ. 800.000,- per jaar zou 
besteden.. Daarbij zou hij aan het gouvernement verantwoording moeten afleggen over ƒ. 300.000,-, terwijl hij over 
dee resterende ƒ. 500.000,- vrijelij k mocht beschikken. In de tweede helft van 1930 ontstond een meningsverschil 
overr de vraag welke uitgaven precies gespecificeerd moesten worden. De sultan had in december 1930 inmiddels 
toegegevenn dat "de viering der garebegs [feesten, drie keer in het jaar, MB], zijn verheffingsdag en zijn verjaardag" 
well  behoorden tot het "het ophouden van zijne waarigheid", maar dat dit niet gold voor "uitgaven voor de ontvangst 
vann hooggeplaatste gasten, voor automobielen, [e.a.]'\ In zijn ogen hoefden die dus niet verantwoord te worden. 
ANRI,, Binnenlandsch Bestuur, inv.nr. 4486. Zie voor commentaren Timboelno. 21-22:1/15-11-1930 en no. 25; Het 
SotrabaiaséSotrabaiasé Handelsblad (4 en 5-12-1931). Vergelijk Larson (1987) 31-34, over het belang van (kosten slurpende) 
ceremonieënn en processies voor het gezag en de status van de susuhunan. 
388 Arsip Mangkunegaran, inv.nr. Hl2. Hadiwidjojo aan Mangkunegara VII , 7-2-1931. Mangkunegara aan Hadiwdjojo, 
13-2-1931. . 
399 Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka (1884-1964), oud Javanoloog, historicus en uitgever, was van 1917 tot 1924 
verbondenn aan de oudheidkundige dienst, en lid van het Bataviaasch Genootschap. Hij vertaalde Oud-Javaanse 
tekstenn en beoefende in zijn vrije tijd Javaanse gamelan. Zie zijn Raden Inu Main gamelan (S.L. 1957) en Bernet 
Kemperss (1978). 
400 KTTLV Hl 169-22. Tweede vergadering Nederlands Indische Hoofdcomité (24-1-1931); Vergaderingen NI 
uitvoerendcomitéé (27-1-1931) en (9-4-1931). De notulen van de vergadering van (18-2-1931) ontbreken. Locomotief (?-
3-1931)) en (11-3-1931). 
411 Arsip Mangkunegaran, inv.nr. Hl2. Hadiwidjojo aan de Mangkunegara, 24-2-1931: "Mij n broer telt [telegrafeert, 
MB]]  me net dat Pa mondeling de zending Parijs aflast: ik wacht dus alles nog maar op zijn schrift." Merk op dat hij 
tegelijkertijdd een uitnodiging aanvaardde voor het afscheid van Moens, die in zijn verlof door het Bataviaasch genoot-
schapp als vertegenwoordiger naar Parijs werd gezonden. 
422 KITL V Hl 169-22 Van der Waals aan Stroomberg (3-3-1931). 
433 KITL V Hl 169-22. Van der Waals aan Stroomberg (16-3-1931). 
444 *Een hoogst-ergerlijke historie van Javaansche dansers en een Bataviaasch comité', Locomotief {9-3-1931). De Nieuwe 
vorsUnlandtnvorsUnlandtn (10-3-1931). 
455 T>e Solosche Kraton en de Wereldtentoonstelling te Parijs. Protest en tegenspraak van het Bataviaasche 
Hoofdcomité',, Locomotief, 11-3-1931. Zij stelden dat pas in december 1930, na het bezoek van Stroomberg aan Solo, 
eenn nominatieve opgave bekend was van de dansers uit Solo en Jogya die naar Europa zouden vertrekken en daar, 
behalvee in Parijs, ook voor de koningin zouden optreden. Begin februari had Hadiwidjojo pas een officieel 
programmaa ingediend, terwijl hij in de samenstelling van een kleiner gezelschap nog niet eens was geslaagd. 
466 T)e Solosche Kraton en de Wereldtentoonstelling te Parijs. Protest en tegenspraak van het Bataviaasche 
Hoofdcomité',, Locomotief, 11-3-1931. 
477 Dejavabode, 11-3-1931, geciteerd in de Dejavabode van 14-3-1931. 
48*Soloo en de Parijsche tentoonstelling. De soenan gekrenkt door Indisch comité? Abel spel van vorstenlandsche 
intrigues',, Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 11-3-1931. 
499 HetNieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 11-3-1931. 
500 HetNieuws van den Dag mor Nederlandsch-Indië, 11-3-1931. 
511 'Een hoogst ergerlijke historie van Javaansche dansers en Een Bataviaasch comité. K.P.H. Hadiwidjojo krijgt de 
schuld.. Een ander lezing en feiten...'n brief!', Javabode, 14-3-1931. 
522 Dejavabode, 14-3-1931. Laatstgenoemde is de enige mededeling die niet is terug te vinden in de notulen. 
533 Dejavabode, 14-3-1931. 
544 Idem. 
555 Idem. 
566 'Ned-Indië en Parijs', Dejavabode, 18-3-1931. 
577 KITL V Hl 169-22. Van der Waals aan Stroomberg, 31-3-1931. 
588 ARA, minkol (1901-1963), inv. nr. 3226, Vb. 22 mei 1931, no.12. Van Helsdingen aan De Graeff, 30-3-1931, 
Geheim. . 
599 ARA, minkol (1901-1963), inv. nr. 3226, Vb. 22 mei 1931, no.12. Van Helsdingen aan De Graeff, 30-3-1931, 
Geheim.. Susuhunan aan Van Helsdingen, 28-3-1931. 
600 Dejavabode, 27-1-1931 
611 'Geen Solosche dansers naar de koloniale tentoonstelling te Parijs', De Locomotief, 30-3-1931. 
622 KITL V H1169-22. Notulen Indische comité, 9-4-1931. 
aa ARA, minkol (1901-1963), inv.nr. 589, Geheim Archief, exh. 8 juni 1931, kab. lett. D 9bis. 
644 ARA, minkol (1901-1963), inv. nr. 3226, Vb. 22 mei 1931, no.12. De Graeff aan de Graaff, 4-3-1931. Loudon aan 
Dee Graeff, 13-4-1931; De Graeff aan Loudon, 14-4-1931. 
655 KITL V Hl 169-22 Van der Waals aan Stroomberg, 15-4-1931. 
6666 Arsip Mangkunegaran, inv. nr. H 12. 
677 Bintang Mataram (1-4-1931), geciteerd in Koloniaal Weekblad 18 juni 1931. 
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688 Oetotsan Sumatra (8-5-1931), aangehaald in Koloniaal Weekblad (23-7-1931). 
699 ARA, II , MR (1931) 101 x. 
700 *Een comedie van onbevoegdheden', Timboel(1931) no.7. (16-4-1931). TARIJS', Timboel(1931) no.10. (10-6-1931). 
711 *Een comedie van onbevoegdheden', Timboel (1931) no.7. (16-4-1931). Vergelijk Gouda (1995) 226. 
722 Bij het huwelijk van Juliana en Bernard in 1937 zou Gusti Raden Ajeng Siti Noeroel Koesoemo-Wardhani, een 
dochterr van Mangkunegara VII , enkele serimpidansen uitvoeren. De begeleidende gamelanmuziek werd Hve vanuit 
Indiëë per radio uitgezonden. D Ü/w«/(juli 1937). 
7i7iTimhelTimhel (1931) no.7. (16-4-1931). 
1A1AAksiAksi (28-3-1931) "Tidak Paris Parisan. Keraton Solo tetap tidak soeka kasih bantasan hoofdcomite maoe tjoba 
sekalii  pesia dengan Djokjakarta". 
755 Aksi (28-3-1931). "[..] Bangsa Kita di Solo pertjaja, djoega lata di Djokja sini, bahasa Keraton dan bangsawan di 
Djojkjaa tentoe bisa pegang kehormatannja. Artinja, ambillah tindakan, soepaja hoofdcomite tidak bisa besra kepala." 
1616 Aksi (8-5-1931). 
777 Timboel (1931) no.10. (10-6-1931). 
788 BintangMataram (1-4-1931), geciteerd in Koloniaal Weekblad18 juni 1931. De termen "sini" en "sana", letterlijk 
"hier""  en "daar" werden door de nationalisten, in navolging van Soekarno, gebruikt voor "wij " (de Indonesiërs) en 
"zij ""  (de Nederlanders). 
799 Aksi (13-7-1931), Itoe kebakaran di Parijs. Sikapnja Nederland tidak haroes dipoedji" "Doeloe orang soedah dapat 
pastikan,, itoe orang jang dihabiskan di Parijs tidak nanti dapat kembali lagi, disebabkan bekasnja dari itoe paviljoen 
tidakk akan berharga lagi. Tetapi sekarang , setelah kebakaran sampai habis, boekan sadja harganja dari barang barang 
jangg ditontonkan dapat kembali, tetapio djoega bouwkosten jang begitoe mahal dapat diterima kembali dari 
assuradeurs.. [.,.] Itoelah sebabnja, maka kita bilang bahwa sikapnja Nederland tidak haroes dipoedji dan ada lebih 
baikk kalau itoe oeang akan digoenakan bagi keperloean oemoem di Nederland atau di Indonesia." 
800 Arsip Mangkunegaran, inv.nr. M 52,1. Brieven van Mangkunegara VII aan Moens van (29-5-1931) en (24 -9-1931). 
Brievenn van Moens aan Mangkuneara VI I (20-8-1931) en (28-10-1931). De immitatie-briljanten wilde Mangkunegara 
overigenss gebruiken voor de kostuums van de Wajang Wong. Moens zond hem samples van zircon-stenen, die in 
brekingsindexx direct op diamant volgden. Deze stuurde Mangkunegara VII terug omdat "het nieuwigheid betreft" 
waarr hij niet te veel geld aan wilde besteden. (Een "deskundige" had er niet meer dan één gulden voor over gehad). 
811 Interviews met (nazaten van de) dansers en muzikanten die in 1931 op de IKTP Balinese dansen en muziek ten 
tonelee brachten op de Nederlandse koloniale afdeling. Peliatan, januari 1996. 

CONCLUSIE E 

P a n d err Velde (2000). 
22 Geciteerd in de Indische Gids (1883:1) 870. 

EPILOOG G 

11 Het begrip gong duikt hier in zijn verschillende betekenissen op: op deze plaats als orkest (gong Teliatan'), later ook 
alss aanduiding van een complete set gamelan-instrumenten, en als het enkelvoudige instrument de grote Gong, 
waarvoorr de hoofdletter gebruikt zal worden. 
22 Deze epiloog is in licht gewijzigde vorm als artikel verschenen in Feit & Fictie. Dit artikel is gebaseerd op interviews 
gehoudenn op Bali in 1996 en 1997 met de nog levende leden en nabestaanden van gong Teliatan' en andere 
betrokkenenn bij de geschiedenis van dit gezelschap. Zie Blocmbergen (2000). 
33 Interview Tjokorda Gde Parta, Peliatan (24-1-1997). Een opvallende gelijkenis met het verhaal van Tjokorda Gde 
Parta,, die mij vertelde dat de Balinezen waren uitgenodigd voor een art-party van de Nederlandse koningin, vertoont 
dee geschiedenis van de 'Surinaamsche inboorlingen', zoals die weergegeven is in de Katholieke Illustratie (1883, no. 49) 
392.. Behalve Javanen en Sumatranen uit Oost-Indië, waren ook inwoners uit West-Indië vertegenwoordigd op de 
wereldtentoonstellingg te Amsterdam. Zij waren naar Amsterdam overgehaald door de particuliere ondernemer Mac 
Intosh,, onder het voorwendsel "dat de koning van Nederland, een eerbiedwaardig oud monarch, die nog nooit met 
hunn stam in oorlog geweest was, een groot feest gaf, waarop alle natiën genodigd waren." Groot was hun 
teleurstellingg toen zij ontdekten dat zij te Amsterdam "als vreemdsoortige beesten" te kijk stonden. Hoewel er vaak 
waarheidd schuilt in geruchten zijn er overigens wel redenen om aan de waarheid van dit verhaal te twijfelen. Het 
dookk vaker op in humoristisch bedoelde stukken, waaruit de stereotype indruk ontstaat dat deze 'domme' donkere 
mensenn zich wel erg makkelijk in het ootje hadden laten nemen. (Zie bijvoorbeeld Van Maurik (1883)) 
44 Naast voorgeschreven permanente seka, zoals de banjar (buurtgemeenschap), bestaan er vrijwillig e associaties, zoals 
dee seka manyi (oogstclub) en de seka arisan (spaarclub). De seka gong, ofwel gamelanclub, behoort tot de laatste 
soort.. Voor meer over de aard en betekenis van de seka, zie Warren (1993) 7-11. 
55 Vergelijk Pocock (1961) 209-246, 212-213. 
66 Bateson (1937) 291-307, 305. Schulte Nordholt (1991) 137-164,150-151. 
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77 De begrippen puri en ook jero worden op Bali gebruikt om de gezamenlijke vertrekken van een famiüegeslacht van 
dee op één na hoogste van de drie kasten (sastria) aan te geven. Kaleran (ten noorden) geeft de ligging aan van het 
afzonderlijkee vertrek van (het nageslacht van) de oudste zoon. De status van puri's en jero's (en van deze paleizen 
onderling)) verschilt en hangt in principe af van de afstand tot de heersende vorstelijke geslachten in de verschillende 
districtenn van Bali. Uiteraard verandert de status door veranderende machtsverhoudingen in de loop van de rijd. 
Daarbijj  zijn statusaanspraken van puri's en jero's altijd onderwerp van discussie geweest. Zie Robinson (1995). 
88 Coast (1953). 
99 Dit gebeurt ook in andere presentatievormen van Gunung Sari. Zie bijvoorbeeld Dancers of Bali (1972), de folder 
vann de Gunung Sari-tournee door Australië in 1972, de derde tournee buiten Indonesië, waarin de twee eerdere 
internationalee optredens van 1931 en 1952/1953 ook gememoreerd worden. In december 1997 konden toeristen elke 
avondd kiezen uit gemiddeld vier Balinese dans- en muziekvoorstellingen in en nabij Ubud. Hiervan waren slechts zes 
voorstellingenn herhalingen. In totaal traden er 24 verschillende groepen op. 
100 De nog levende danseressen kennen een Balinese versie van het Wilhelmus, die zij speciaal voor dit optreden 
haddenn moeten instuderen. Soekawaü was informant en bemiddelaar bij veel onderzoek op Bali, onder meer van dat 
vann de musicoloog Jaap Kunst, de bestuursambtenaar en adatrechtdeskundige Victor Korn en van de 
oudheidkundigee W.F. Stutterheim. Zelf schreef hij onder meer: T>e Sanghyang op Bali*, Djawa 5 (1925), 320-325; 
Hoee de Baliër zich kleedt, Weltevreden (1926b); 'Sartorial Bali', Inter-Ocean 7 (1926a) 7, 526-531; *Lezing over land 
enn volk van Bah', Djawa 10 (1930), 40-47. 
111 Spies (1931); Rhodius (1964). Zie over de westerse verbeelding van Baü in de jaren twintig en dertig onder meer 
Vickerss (1989); Pollmann(1990); Schultc Nordholt (1994); Robinson (1995) 1-18. 
122 Galungan is een tiendaagse periode in de Balinese kalender (die zich in de Europese kalender ongeveer om de zes 
maandenn herhaalt) waarin één van de belangrijkste religieuze festivals wordt gevierd. De (vergoddelijkte) voorouders, 
diee in deze periode terugkeren naar hun voormalige huizen, worden hierin gefêteerd en verwelkomd met gebeden en 
offers.offers. De Barong is zowel de religieuze dans, als het masker en kostuum, een leeuwachtig monster voorstellend, die, 
onderr meer tijdens dit festival, door twee mannen gedragen wordt. De uitvoering van de Barong in een dorp vergt de 
bijdragee van muzikanten, dansers en toeschouwers. In de kortere toeristenvoorstellingen (en waarschijnlijk dus ook in 
Parijs)) wordt de complexe betekenis van de Barong grofweg gereduceerd tot de belichaming van het goede, 
tegenoverr Rangda (de weduwe), die het slechte van de mens vertegenwoordigt. Eiseman (1990) 
133 Interview C. Warren met I Made Lebah, circa 1993. Met dank aan C. Warren en A. Vickers. 
144 Peliatan legends (1993) 15,16. Dit boekje is door enkele inwoners van Peliatan in 1993 samengesteld en uitgegeven 
inn samenwerking met C. Warren. 
155 Het echtpaar J. Kunst en C.JA. Kunst-Van Wely deed in het begin van de jaren twintig het eerste systematische 
onderzoekk naar de Balinese toonkunst. Zij maakten nog geen aparte vermelding van de gong kebyar. Mogelijk betreft 
hunn beschrijving van een recente variant van de gong gde in Noord-Bali echter de gong kebyar. Kunst & Kunst-Van 
Welyy (1925) 76. 
166 Seebass (1996) 71-91; Tenzer (1991). 
"McPheee (1946) 159. 
188 Oja (1990). In de bestudering van Balinese muziek vormen twee studies het uitgangspunt, die beide gebaseerd zijn 
opp onderzoek in de jaren dertig: het onderhavige van C. McPhee, Music in Bah (New Haven 1966) en B. de Zoete & 
W.. Spies Dance and drama in Balt (Londen 1938). Hier is met name van belang Ornstein (1971). Ornstein 
concentreerdee zich op de muziek van het ensemble van Peliatan, dat volgens haar bekend stond als het beste en 
bekendstee van de kebyar-orkesten op Bali. Haar historische onderzoek gaat volledig terug tot het werk van McPhee. 
Dee omschrijving van 'the flower' wordt onder meer geciteerd door Tenzer (1991) 77 en Ornstein (1971) 21. 
199 McPhee (1946) 159,160,170; vergelijk Walter Spies over gong kebyar in 1934: 'de nieuwe compositievorm van de 
muziek,, een soort fantasie of potpourri van allerlei oude en nieuwe melodieën, met geraffineerde variaties, 
parafrazen,, cadenzen, enz., meestal tamelijk samenhangloos achter elkaar geplaatst'. KITLV , collectie Korn, Or 435, 
Spiess over dans en muziek in de Memorie van Overgave controleur van Gianyar H.K 's Jacob (1934). 
200 Zie hierover onder meer Vickers (1989) 77-131; Schulte Nordholt (1994). 
211 Picard (1996a) 115-158. 
222 Interviews met Douglas Meyers in december 1996; D. Meyers (prod.), CD Amandari "Peliatan Gong (Bali 1996). 
233 Ornstein (1971) 29. 
244 Van de 25 of 26 gamelanspelers hadden slechts vier een hogere adellijke titel (vertegenwoordigers van de twee 
hoogstee kasten, brahmana en sastria), en waren twee vermoedelijk van lagere adel. Daarnaast was een aantal 
vertegenwoordigerss van het op Bali ook vooraanstaande smedengilde (pande) lid van de groep. 
255 ARA, minkol, MvO assistent-resident J. de Haan (circa 1926). 
266 McPhee (1946) 164. 
277 Daarnaast had de Nederlandse organisatie ook al / . 97.010,79 uitgegeven aan de overtocht en repatriëring, kleding, 
voeding,, verpleging en huisvesting. Tijdens de voorbereidingen was bovendien afgesproken dat de Balinezen ƒ.15,-
daggeldd zouden ontvangen. KIT, inv.nrs. 6460 en 6457. 
288 Ornstein (1971) 34-36, 371, 372. Ornstein maakte de hechte organisatievormvan Gunung Sari aan den lijve mee. 
Terwijll  zij haar onderzoek verrichtte, brak op Bali een burgeroorlog uit. In de nasleep van de militaire coup van 1965, 
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diee de val van president Soekarno inluidde, woedde in Indonesië een anti-commu-nistische heksenjacht. Op Bali 
ontaarddee deze in een bloedige slachtpartij, waarbij dorpelingen en familieleden tegenover elkaar kwamen te staan, en 
waarinn ook oudere vetes en machtsconflicten werden uitgevochten - ook in Ubud en Peliatan. Het orkest van 
Peliatann bleef in deze woelige jaren echter bijeen, volgens Ornstein dankzij het waarschuwende voorbeeld van een 
orkestt uit Ubud dat wel uit elkaar viel, én door de speciale vorm van 'multiple private ownership'. Ornstein bleef op 
well  zeer letterlijke wijze vasdiouden aan het hoofddoel van haar studie: de ontwikkeling van de kebyar-muziek en de 
plaatss die deze had in de Balinese samenleving. In het licht van bovenstaande gebeurtenissen is haar conclusie 
enigszinss bevreemdend. In de traditie van de paradijselijke beeldvorming uit de jaren dertig idealiseert zij het 
'traditionele'' leven van Bali, waar de afgelopen dertig jaar nauwelijks iets veranderd zou zijn, en waardoor de Balinese 
muziekk haar vitale kracht had kunnen behouden. 
299 Ibidem, 30-34. Vergeüjk Picard (1996a) en (1996b); Vickers (1998). 
300 Zie hierover Picard (1996a). 
311 Kadek Suartaya, TCematian Lebah Mengundang 'Lebah"(De dood van Lebah, brengt ons "Lebah' — MB), Ba/i Vost 
(2-12-1996);; Vergelijk Douglas Myers' necrologie van Lebah, te vinden op de website umfm.goanbi.com/Ubab/, met het 
motto:: The old men smile and say Sve are all his children'. The young men smile and are proud to be able to present 
magicc music from the mists of time. They say Thank you, Pak Lebah'.' Er bestaat ook een documentaire over drie 
generatiess Lebah. Van de overige leden van het gezelschap Paris-travellers zijn Mandera (als orkes deider, 
gamelanspelerr en stimulator van Balinese dans en muziek), I Dewa Gde Raka (als topengdanser) en Tjokorda Oka 
Toeblenn (topeng) nog steeds roemrijke figuren in de Balinese dans- en muziek-scent. Hun kinderen hebben de rol van 
hunn vader overgenomen. Sommige van hen zijn nu bekende docenten op de STSI (de kunstacademie in Den Pasar). 
Ziee ook Riwayathidup (1980) en (1983/1984) 
32McPheee (1946) 162-163. 
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Bauduin,, F.A., 's Gravenhage 
Beijerinck,, A.FA., directeur der Maatschappij T>e Atlas1 
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Cramerus,J.W. . 
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Gorkom,, K.W., oud-hoofdinspecteur der Cultures in Nederlands-Indië 
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Santen,, J.J. van, directeur der Nederlands-Indische Handelsbank 
Serrnrier,, L., directeur van het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden 
Stierlingg Kuneman, J.G.C.C., oud-assistant-resident op Java 
Suringar,, W.F.R. 
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Versteeg,, W.F., gepensioneerd luitenant-kolonel ingenieur 
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Hijmanss van Wadenoyen, M., lid van de provinciale raad te Den Haag 
Schroderr Visser, H. 
Lange,, G.A. de 
SypestLjn,, C A. van, oud-gouverneur van Suriname 
Zeverijn,, S.B., ondernemer te Amsterdam 
Wolff ,, M. ondernemer te Amsterdam 
Harkema,, G. tabaksplanter 
GedelegeerdeGedelegeerde van de commissie te Pari/r. 
Freiwald.J. . 

CommissieCommissie in Nederlands-Indië 
Voorzitter. Voorzitter. 
Berg,, N.P. van den, president van de Javasche bank te Batavia 
Secretaris: Secretaris: 
Cowan,, H.P., commies bij het departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid 
Leden: Leden: 
Chijs,, J.A. van der, archivaris van het archief te Batavia 
Fokker,, A.H.G., president van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij 
Fulgence,, E. de, waarnemend consul van Frankrijk te Batavia 
Groeneveldt,, W.P., directeur van het departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid 
Suermondt,, W., hoofdagent voor Java van de internationale crediet- en handelsvereniging 
Tlotterdam' ' 
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PARIJSS 1900 

CommissieCommissie in Nederland (Parijs 1900) 
Voorzitter Voorzitter 
IJzerman,, J.W., oud-hoofdingenieur der Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië 
Leden: Leden: 
Hooijer,, G.B., oud-luitenant van het Nederlands-Indische leger 
Berg,, N.P. van den, president van de Nederlandsche Bank 
Eloutt van Soeterwoude, W., voorzitter der vereniging voor Suriname 
Fokker,, A.H.G., oud-president van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij 
Honert,, H.C., oud-hoofdadministrateur van de Deli-Maatschappij 
Hijj  mans van Wadenoyen, M. 
Kan,, CM., Hoogleraar Aardrijkskunde te Amsterdam 
Pleyte,, C.M., oud-conservator van het Ethnographisch Museum van het Genootschap 'Artis 
Naturaa Magistra' 
Suermondt,, W., koopman te Rotterdam 
Bosboom,, H.D.H., oud luitenant-kolonel, voormalig chef van de Topografische Dienst in 
Nederlands-Indië ë 
Martin,, K. Hoogleraar, aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
Bouwenss van der Boyen, R., architect te Parijs 
Schill,, G., civiel en bouwkundig ingenieur te Amsterdam 
Saher,, E. von, directeur der School voor Kunstnijverheid te Haarlem 

CommissieCommissie in Nederlands-Indië 
Voorzitter. Voorzitter. 
Horaa Siccama, L.Th. 
Leden: Leden: 
Berg,, H.P.J., directeur van de Javasche bank 
Berman,, J. hoofdinspecteur, chef van de Post- en Telegraafdienst 
Bosboom,, H.D.H., luitenant-kolonel, chef van de Topografische dienst 
Buurmann van Vreeden, W., hoofdinspecteur, chef van de dienst van het Boswezen op Java en 
Madoera a 
Delden,, J.A., lid van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia 
Delprat,, T.F.A., hoofdingenieur bij de aanleg van de Staatsspoorwegen 
Goslings,, J., kolonel, chef van de Geneeskundige Dienst 
Harenn Noman, J. van, hoofdagent van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en 
vertegenwoordigerr van de Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij 
Heymering,, S.G., industrieel 
Hooghwinkel,, H.J., hoofdinspecteur voor de Opiumaangelegenheden 
Huisman,, W., voormalig hoofdambtenaar, pakhuismeester te Batavia 
Kerkhoven,, E.J., directeur van de Cultuur-Maatschappij 'Sinagar-Tjorohani' 
Kinsbergen,, J. van, kunstschilder 
Koek,, H. de, resident van Batavia 
Mundt,, G.C.F.W., directeur der Cultuur-Maatschappij Tarakan Salak' 
Oorschot,, W.P.H. van, kolonel, chef van het Wapen der Genie 
Slinkers,, L.H., hoofdingenieur der eerste klasse bij de Waterstaat en 's Lands Openbare Werken 
Spanjaard,, R.H.J., hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en van het stoomwezen, tevens chef 
derr afdeling spoor- en tramwegen van het departement der Burgelijke Openbare Werken 
Stok,, J.P. van der, directeur van het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te 
Weltevreden n 
Taylor,, E.G., hoofdagent der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij 
Treub,, M., directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg 
Vorderman,, A.G., inspecteur van den Burgerlijke Geneeskundige Dienst voor Java en Madoera 
Westpalmm van Hoorn van Burgh, N.J., administrateur van de Cultuur-Maatschappij Pondok 
Gedé' ' 
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LaterLater benoemd: 
Godefroy,, W., ingenieur eerste klasse bij het Mijnwezen in Nederlands-Indië, belast met de 
leidingg van het Grondpeüwezen 
Zeeman,, A.C., inspecteur over de bebakening, de kustverlichting en het loodswezen in 
Nederlands-Indië ë 
Bedierr de Prairie, W., kolonel, hoofdintendant bij de Militaire administratie 
Boetje,, W., kolonel, chef van het Wapen der Artillerie 
Hoekwater,, A.H., kapitein-luitenant ter zee bij de Koninklijke Nederlandsche Marine, chef der 
Videe afdeling bij het departement van Marine in Nederlands-Indië 
Houtum,, I.P.A.A., president der Bataviasche Landbouwvereniging 

BRUSSELL  1910 

CommissieCommissie in Nederland (Brussel 1910) 
Voorzitter.Voorzitter. Deventer, C.Th. van 
Ondervoor^itterr. Ondervoor^itterr. 
Couperus,, J.R., oud-resident van Jogyakarta 
Havelaar,, D.H., oud hoofdingenieur van de Waterstaat en 's Lands Burgerlijke Openbare Werken 
inn Nederknds-Indië en oud ondervoorzitter van de Raad van Bestuur in de kolonie te Suriname 
Secretaris: Secretaris: 
Huizen,, A. van, oud-chef der exploitatie van de Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij 
lieden lieden 
Abendanon,, J.H., oud directeur van het departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid in 
Nederlands-Indië ë 
Baard,, C.W.H., conservator van het Stedelijk museum te Amsterdam 
Bennekom,, K.H.H. van, Den Haag 
Boeke,, J., hoogleraar economie aan de rijksuniversiteit te Leiden 
Bogaardt,, W.H., lid van de Tweede Kamer 
Bruinsma,, A.E.J, oud-inspecteur van het Boswezen 
Charlouis,, A., koopman, Den Haag 
Gerlings,, J.Th., directeur der Semarangjoana, Oost-Java, Serajoedal- en Semarang-Cheribon 
maatschappijen,, Den Haag 
Geuns,, M. van, hoofdredacteur van het Soerabaijasch Handelsblad 
Greshoff,, M., directeur van het Koloniaal Museum te Haarlem (overleden december 1909) 
Haitink,, CE., oud-administrateur. der Deli-Maatschappij 
Hasselman,, C.J., oud-inspecteur der landrente en der persoonlijke diensten in Nederlands-Indië 
Hemert,, J.G., voorzitter der vereniging voor Suriname 
Hoboken,, J. van, lid der firma A. van Hoboken en Co. 
Holle,, Alex A., directeur der Cultuur-Maatschappij Tarakan Salak' 
Musly,, J., lid der firma Weisse & Co. 
Prinsenn Geerligs, H.C., oud directeur van het proefstation Kagok 
Ramaer,, J.W., vertegenwoordiger in Nederland van het Algemeen syndicaat van Suiker-
fabrikantenn in Nederlands-Indië 
Sandick,, R.A. van, wethouder van Den Haag, secretaris van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs s 
Schoch,, C.F., hoofddirecteur der Surinaamsche bank 
Sleyster,, J.A.C., directeur der Cultuur-Maatschappij 'Olongan' 
Snijders,, J.A. Jr., eerste luitenant der artillerie van het Nederlands-Indisch Leger 
Staal,, J.J., oud-kolonel der genie van het Nederlands-Indisch leger 
Swart,, A.G.N., Den Haag 
Tex,, CA. den, directeur der Stoomvaartmaatschappij Nederland 
Zuylenn -Tromp, N. van, voorzitster der vereniging Boeatan, (Den haag) 

Laterr toegevoegd: 
Tricht,, O. van, redacteur, later hoofdredacteur aan de Nieuwe Courant (als vervanger van M. van 
Geuns) ) 
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Hinloopenn Labberton, D. van, leraar aan het Gymnasium Willem II I te Batavia, secretaris 
penningmeesterr van de plaatselijke commissie in Nederlands-Indië, die de opdracht had de 
belangenn der Indische inzenders in Europa te gaan vertegenwoordigen 

CommissieCommissie in Nederlands-Indië 
Voorzitter. Voorzitter. 
Vissering,, G., president der Javasche bank 
Djajadiningrat,, Raden Toemenggoeng Aria Achmed, regent van Semarang 
Heyne,, K., afdelingschef bij het departement van landbouw 
Ondervoorzitter Ondervoorzitter 
'ss Jacob, H., voorzitter der Kamer van Koophandel en Nijverheid in Batavia, chef der firma 
Reynstt en Vinju 
Secretaris-penningmeester. Secretaris-penningmeester. 
Hinloopenn Labberton, D. van, leraar aan de afdeling B van het gymnasium Willem III te Batavia 
Marmelstein,, A.F., lid van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij 
Rooo de la Faille, P. de, inspecteur voor Agrarische Zaken 
Voogt,, J.G.H, de, gepensioneerd generaal-majoor-titulair der genie 
Zimmerman,, Th. van, chef der firma Maintz en Co. 

PARIJSS 1931 

JSrecomité JSrecomité 
Voorzitter. Voorzitter. 
Hendrik,, Prins der Nederlanden 
AlgemeneAlgemene commissie 
Voorzitter: Voorzitter: 
Fock,, D., Minister van Staat 
Secretaris-Generaal: Secretaris-Generaal: 
Waals,, L.J. van der, hoofd van de vierde afdeling van het departement van Koloniën 
Penningmeester. Penningmeester. 
Marmelstein,, oud-president van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij 

UitvoerendUitvoerend comité in Nederland 
Voorzitter: Voorzitter: 
Fock,, D. 
Swart,, A.G.N., voorzitter van de Internationale Vereniging voor Rubbercultuur 
Waals,, L.J. van der 
Marmelstein,, A.F. 
Cosquinoo de Bussy, L.P. Ie, directeur afdeling Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut 
Koningsberger,, J.C., oud-minister van Koloniën 
Lovink,, H.J., lid van de Tweede Kamer, oud directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel in 
Nederlands-Indië. . 
Moojen,, P.A.J., ere-voorzitter van de Bond van Nederlandsen-Indische Kunstkringen 
Vester,, F.P.J., directeur van de Nederlandsche Handelmaatschappij 

UitvoerendUitvoerend comité In Nederlands-Indië 
Voorzitter: Voorzitter: 
Lagaay,, P. (later vervangen door Hagenzieker, B.F.) 
Schrieke,, B J.O., directeur van het departement van Nijverheid, Onderwijs en Eredienst 
Hadiwidjojo,, K.P.H. 
Welter,, H.L. 
Paerels,, B.H. 
Boer,, F. de 
Roux,, C.C.M.F. Ie, conservator van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen n 
Bernard,, ChJ. 
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Summary y 
Coloniall  Spectacles. Imaginin g the Netherlands-Indies at the Worl d Exhibition s 

(1880-1931) ) 

Thiss study deals with the nature of Dutch colonial mentality and nationalism around 1900, and with 

onee of their possible origins. The Dutch colonial presentations at the world exhibitions in the period 

1880-19311 form the central topic and starting point of this thesis to obtain insight into prevailing 

ideass about Dutch identity and the colonial enterprise in the Netherlands. What was (and is) colonial 

consciousnesss in the Netherlands about? The main argument of this study is that these colonial 

exhibitionss (or spectacles) and their reception tell more about a Dutch proble - the problem of being 

aa small nation that is forced to be neutral - than about imperialistic hegemony. Another theme that is 

reflectedd by these exhibitions, and the main motif in thiss book, is 'the problem of civilisation', which 

iss partly related to problems of colonial rule, and partly connected to changing visions on western 

culture. . 

Sincee the first world exhibition in London in 1851 colonies were represented as the deliverers of raw 

materiall  and goods, anthropological laboratories, or imperialistic crownn jewels. In the encompassing 

storyy of progress put forward by the world exhibitions, the colonial sections played a meaningful role. 

Att the 1883 world exhibition held in Amsterdam, Dutch organisers installed a kampong, or 'Indies 

village*,, inhabited by authentic Javanese and Sumatrans who performed their daily life and practices. 

Thiss image of the kampong presented to the western public the possibility of an 'anthropological 

experience',, that is, an awareness of the differences between civilisations or 'races' (according to 

perceptionss and terminology used at the time). From an evolutionary perspective, which prevailed in 

thiss period, this ethnographic exhibition provided evidence for the hierarchy of civilisations and the 

distancee between modern western culture and the represented simple life of the indigenous 

inhabitantss of the Netherlands-Indies. This study takes this presentation as a starting point to analyse 

howw and why, after the 1880s, the image of the indigenous population of the Netherlands-Indies 

changedd at world exhibitions, and what this changing image meant in relation to the colonial 

enterprisee and contemporary views on the problem of civilisation. 

Thee focus is on the Dutch colonial presentations - the image of the Netherlands-East-Indies in 

particularr - at a selection of five world exhibitions. A study is made of the organisational and 

ideologicall  foundation of the presentations, as well as their reception, mainly in the Netherlands, but 

alsoo in the Netherlands-East-Indies and in France. These exhibitions define the central topic and 

chronologicall  arrangement of the chapters. Starting point is the international colonial and trade 

exhibitionn held in Amsterdam in 1883, the one and only world exhibition ever held in the 

Netherlands,, and not accidentally the first world exhibition dedicated to the colonial theme 

(chapterr  2). The end of the following history of colonial exhibitions is marked by the Dutch 

presentationn at the Exposition Colonial* Internationale in Paris in 1931, the last colonial world exhibition 

everr held in Europe (chapter  6 8c 7). In between we visit the Dutch colonial sections at the world 
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exhibitionss in Paris in 1889 and 1900, and in Brussels inl910 (respectively in chapter 3,4 & 5). These 

chapterss on the making and meanings of colonial exhibitions are preceded by a contextual analysis of 

thee Dutch colonial enterprise and ideas related to the problem of colonial rule and the problem of 

civilisationn in the Netherlands in the 1880s (chapter 1). 

I tt was no coincidence that the Dutch showed off with their colonies at world exhibitions in this 

period.. As a colonial empire the small and industrially backward Dutch nation knew itself admired by 

foreignn colonial experts from the great powers of Europe since the 1860s. From the standpoint of 

Dutchh colonial rule a new liberal' era began in the 1870s. The opening of the Suez-canal in 1870 

broughtt the Netherlands-Indies within suitable distance. The abolishment of the State-controlled 

cultivationn system the year before had cleared the way for private entrepreneurship. Both events 

causedd a growing flux of European travellers to the Netherlands-Indies. In this period the Dutch 

presencee in the Indian archipelago expanded through violent military force, political administration 

andd economic enterprise. It was only after the defeat of Lombok in 1894 that Dutch colonial 

expansionn in the Netherlands-Indies really took off. This new 'liberal' colonial period marked the fact 

thatt the control over the Netherlands-Indies was not any longer only the business of the government, 

butt also a matter of private interest, both with regard to the economic development, the colonial 

administration,, and to regional expansion. Against this background the making of the Dutch colonial 

sectionss at the world exhibitions should be understood. 

Inn the Netherlands the initiative for participating in a world exhibition was always taken by private 

tradee and industrial organisations that negotiated for the financial support from the government. 

Governmentall  contributions grew, and even became structural over time, but the government always 

demandedd a considerable input from private entrepreneurs. Neither of the two parties could or would 

takee this risky enterprise alone. As this study shows the Dutch colonial exhibitions were also the 

productt of a monstrous alliance on another level. The organisation always consisted of two executive 

committees,, one in the Netherlands and one in the Netherlands-Indies, consisting of members of the 

(former)) colonial political, financial and cultural elite, who had to work together in bounded 

concurrence.. The Dutch commission always took the lead, but in the course of time the commissions 

inn the Netherlands-Indies took up a more independent and stronger position, reflecting the growing 

politicall  demands of the Dutch inhabitants of the colonies. Indonesian members took part in the 

organisationn as well, but only at the occasion of the Dutch colonial presentations in Brussels (1910) 

andd Paris (1931), and with a comparatively subordinate role — as a reflection of the racial 

administrativee hierarchy in the colony. However, the Indonesian members, like the other members of 

thee organisation, and the Indonesian contributors attached their own meaning to die role thay played 

inn the colonial respresentation at world exhibitions, as is illustrated in chapter 5, 7 and die epilogue. 

Alll  in all, the Dutch colonial exhibitions had a twofold purpose. On the one hand they legitimised 

andd gave shape to Dutch colonial rule in the Netherlands-Indies in a period of colonial expansion. On 

thee other hand they were to enhance the Dutch national prestige. By showing to the Dutch and 

Europeann public that this wonderful colony was Dutch, these exhibitions made sure that the Dutch 

nationn still counted in the modern world. 
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However,, the colonial exhibitions also conveyed a story that did not fit. This story reflected three 

"gnawinglyy irritating contemporary concerns"of the time1, related to the colonial enterprise, for which 

theree was no clear, sounding and simple resolution. First, the problem of colonial rule. How could it 

bee organised most effectively? Second, the problem of civilisation. Which attitude was to be assumed 

towardss the culture of the indigenous population in the light of the prevailing belief in western 

progress?? To what extent was its indigenous culture to be changed ('civilised7) or preserved? Should 

assimilationn or association be the leading principle of colonial rule? And last but not least, there was 

thee problem of Dutch identity and the Dutch position in the world. How could the former great 

republicc of the seventeenth century, the seaborn empire that had fallen to a small powerless rank in 

thee nineteenth century, keep up with the flow of nations? 

Iff  we assume that the organisers of the Dutch colonial exhibitions planned to recommend the 

coloniall  enterprise, they could follow three motives: the economic argument, the political-cultural 

argumentt of civilisation and development (the mission civilisatrice) y and the military motif of vigour and 

heroicc martyrdom, or a combination of the three. 

Economicc interests were constantly present in the exhibitions analysed in this book. They can be 

deducedd from the growing piles of colonial trade ware and sources. The mission civilisatrice appeared on 

thee foreground from 1900 onwards. As the official and main motif, however, it was explicitly 

pronouncedd only at the exhibition in Brussels in 1910. This was typical for the period of the so-called 

ethischeethische politiek, or ethical politics, the Dutch version of the mission civilisatrice that became official policy 

att the turn of the century. The motif of education and development was not only expressed by the 

ratherr modest exposure of modern schools and medical care, but, indirectly also by the exhibitions on 

thee daily life and culture of the indigenous population of the Netherlands-Indies. Ideally, these 

culturall  exhibitions should point to the superiority and necessity of modern Dutch development. But 

actually,, they conveyed ambivalent messages regarding the nature of western progress, as can also be 

seenn in their reception. Also, they changed importantly over time. In short, the one-sided and simple 

imagee of one 'primitive' ethnography (the kampong in the 1880s, chapter 2 and 3) in time was 

replacedd by a more differentiated image concerning highly esteemed expressions of old Javanese 

Hinduu and Buddhist civilisation (the reconstruction of Candi Sari, and plaster-samples of the 

Borobudurr in 1900 (chapter 4)) and even present modes of (folk-)ar t (arts & crafts in Brussels in 

19100 (chapter 5); Balinese architecture, dance and music in Paris in 1931 (chapter 6)). 

Finally,, where the French paraded with African colonial soldiers on their colonial exhibits, the 

Dutchh only paid ostensibly tribute to their colonial army at the world exhibition in Amsterdam in 

18833 with a monument for the war in Aceh and military trophees in the colonial palace. But when 

Dutchh colonial expansion gained speed after the conquest of Lombok in 1894, the military motif 

disappearedd from the stage of the Dutch colonial exhibitions. And this, while 'Lombok' caused a 

frenzyy of jingoistic nationalism in the Netherlands. This remarkable element does not so much point 

too the nature of the Dutch colonial enterprise, as I argue in my conclusion, but to a Dutch problem: 

thee weak position of a small nation that needed to keep its neutral position in Asia and Europe. 

Besidess the missing military motif there was a second element that seems remarkable in the Dutch 

coloniall  exhibitions: the story of the mission civilisatrice was not strong. In this regard the image chosen 
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ass typical for the culture of the indigenous population was ambivalent and changing. This change in 

thee cultural image is closely connected to the problem of civilisation, the main theme of this study. 

Thiss involved three developments, that were more or less related to the colonial enterprise. First, the 

interactionn between the expansion of colonial rule and colonial knowledge: the military expansion and 

thee shift to direct or indirect rule in different parts of the Netherlands-Indies stimulated the scientific 

interestt in the region, the culture and the social organisation of the inhabitants. Second, the awareness 

thatt colonial rule could be more effective by soliciting the co-operation of the indigenous elite. This 

awarenesss grew around 1900, due to authoritative intellectuals and government-advisors such as 

arabistt C. Snouck Hurgronje. Snouck not only recommended western education for the Indonesian 

elite,, to school them for the colonial bureaucracy; he also thought that knowledge of the elite's social 

andd cultural institutions, and respect towards her culture was essential to good colonial rule. The 

involvementt of the indigenous elite in colonial rule required her to play a role in the Dutch colonial 

representationn at world exhibitions as well This development was only very modestly visible in the 

coloniall  participation in Brussels (1910) and Paris (1931). 

Third,, in the same period, an influential cultural elite in the Netherlands and the Netherlands-Indies 

openedd her eyes to the beauty of eastern art- and cultural expressions, in reaction to the decay and 

levellingg they observed in modern western civilisation. This growing interest was also reflected in the 

organisationn of the Dutch colonial exhibitions. Underneath all these motives the question played if 

indigenouss culture ought to be changed according to western standards, or respected and even 

preserved.. All these factors complicated the imagining of the indigenous population. This was 

especiallyy so at world exhibitions, the localities of the propagation of progress and modernity. How 

wass indigenous culture too be exposed, given the growing awareness that progress actually was not a 

one-sidedd success-story? 

Thee comments on the Dutch colonial exhibitions in the Dutch newspapers, and popular magazines 

indicatee that the Dutch colonial sections contributed to the spread of a proud national colonial 

consciousnesss in the Netherlands. On the other hand, they also provoked individual anti-imperialist 

protests,, which became loud and very visible at the occasion of the exhibition in 1931. 

Besides,, the content of colonial consciousness was not clear at all, both with regard to the colonial 

enterprise,, and to the image of the indigenous culture. Apparently, the direct confrontation with the 

culturee of the colonised other, and the possibility to compare between 'them' and 'us', did not prove 

thee hierarchy of civilisations. Already in the 1880s attentive and art-loving visitors of the primitive 

villagess expressed their admiration for the artistic woodcarvings in the ornamentation of the 

dwellings.. For some individuals the presentation of the village, as well as the simple life performed by 

itss inhabitants, caused nostalgia to a romanticised and lost past, in which man was not alienated from 

nature.. Thus, the idea of being advanced in time was not necessarily linked to being superior. The 

'anthropologicall  experience' in an important sense was also a lesson on the state of western 

civilisation,, or a mirror. 

Thee popularity of U village javanais at the world exhibition in Paris in 1889 exceeded the one in 

Amsterdam.. Day after day it was crowded with interested visitors. It was frequented by the Parisian 
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BeauBeau monde, famous artists, physical anthropologists, ethnographers, and the man in the street. They 

weree all tempted by the bare-feet female Javanese dancers, of whom it was known that they possessed 

bluee blood, and who came from the court of Prince Mangkunegara in Java. They provoked sensual 

reactionss and stories of mutual decay in many reports on visits to the Javanese village. These reactions 

alll  seem to point to the fact that the western visitors that entered the village with or without an 

anthropologicall  framework and feelings of colonial superiority, could not make sense of what they 

saw,, and did not know how to place this tableau vivant a coloured, but definitely refined and delicate 

peoplee or (race), which was aristocratic - a sign of civilisation. The relations and barriers between 

civilisationss appeared to be not at all clear, and perhaps it was better to keep these relations vague. 

Thiss is perhaps die reason for the popularity of these live shows: by escaping in exotic amusement, 

thee western visitor was discharged from the obligation to be seriously interested in this other culture. 

Thee same story could be told with regard to the popularity of the Balinese dances in Paris in 1931. 

However,, the fascination provoked by the old Hindu-Javanese civilisation presented at the Dutch 

coloniall  section at the world exhibition in Paris in 1900 in some ways seemed to be different Here 

deepp admiration was expressed for both its works of art, and the religious world-view of this 

civilisation.. However, diis high esteem stood on its own and perhaps led to self-reflection, but not to 

clearr thoughts on the nature and meaning of the colonial enterprise. The admiration, moreover, was 

exclusive,, reserved for a small and educated elite group. Its initial effect was less direct and visible 

thann the succes fou of the villages, but of greater importance on the long run. The 'anthropological 

experience'' made an important shift. It developed from a superficial exotic curiosity, to a more 

seriouss and profound, and possibly sincere and scientific interest. 

Thee immense popularity of the Balinese show in 1931 meant a huge step back for the 

'anthropologicall  experience'. The fact mat the Balinese show was supposed to represent Balinese 

culturee could not explain its popularity. With the economic depression at the background, and 

unsavouryy memories of a devastating war, it was the dream of Bali - the-paradise-on-earth - that drew 

thee western public to the Balinese pavilion. As the announcer of this image to a larger western public 

thee colonial presentation in Paris was the harbinger of the growing stream of tourists, for whom Bali 

hass remained an exotic paradise until the present. As the epilogue of this study illustrates, the Balinese 

successs in Paris has its own history in Bali, a different one from the colonial success-story central to 

thiss study. This Balinese history only illustrates why and in what sense the Dutch colonial spectacles 

reflectedd the colonial enterprise. The history of this colonial enterprise and its related images were 

embeddedd in mutual misunderstandings, prejudice and incomprehension. 

11 Stocking (1987) 188. 
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