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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. 
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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 

59 9 



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 
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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 
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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 

83 3 



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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