
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Koloniale vertoningen : de verbeelding van Nederlands-Indië op de
wereldtentoonstellingen (1880-1931)

Bloembergen, M.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bloembergen, M. (2001). Koloniale vertoningen : de verbeelding van Nederlands-Indië op de
wereldtentoonstellingen (1880-1931). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/koloniale-vertoningen--de-verbeelding-van-nederlandsindie-op-de-wereldtentoonstellingen-18801931(261ddb19-419d-489d-a977-0a6e0adf3734).html


HOOFDSTUKK 3 

Populairee antropologie en een particulier koloniaal succes 

Parijss 1889 

"Withoutt doubt, of all expositions that have been held that of 1889 was most thoroughly 
anthropological.""  Otis T. Mason (1890) 34. 

'Onss koloniaal paviljoen' waren grote woorden voor het hoekje dat was ingeruimd in het grote 

paleiss voor de nijverheid op de exposition universelle te Parijs in 1889. Het nijverheidspaleis zelf, 

hoofdgebouww van de tentoonstelling, imponeerde daarentegen uitbundig, gevat in een ijzeren 

bolvormigee constructie op het Champs de Mars. Hierbinnen had de Nederlandse 

vertegenwoordiging,, behalve voor de Nederlandse nijverheid, ook een aparte plek gereserveerd 

voorr de Nederlandse koloniën. Johan de Meester, verslaggever voor het geïllustreerde tijdschrift 

EigenEigen Haard, zag er haast nooit iemand. Dat nam niet weg dat "ons koloniaal paviljoen [..] ernstig, 

plechtigg zwijgend als een museum" naar zijn idee het glanspunt van de Nederlandse inzending 

was.. Een Franse bezoeker had volgens De Meester zelfs niet geweten wat meer te bewonderen: 

"dee tentoongestelde voorwerpen, arbeid van de inboorlingen, of het kolonisatie-talent van dit 

kleinee volk, dat zulk een uitgestrekt koloniaal rijk heeft weten te vormen en te behouden." Dit 

leiddee tot de onvermijdelijke les die De Meesters lezers in dit stil deftige koloniale hoekje zouden 

moetenn vasthouden: "geen vaderlander brengt er eenige oogenblikken door [...]zonder zich 

eenigenn tijd over te geven aan de overpeinzing van hetgeen Nederland was, is en nog kon 

wezen."11 [Afbeelding 3.1] 

Dee Meester had hiermee nog maar een deel van de Nederlandse koloniale inzending op de 

wereldtentoonstellingg besproken. Veel meer zichtbare publieke belangstelling en bewondering 

oogsttee "onze Javaansche kampong" op de Esplanade des Invalides. 2[Afbeelding 3.2] Op dit terrein 

hadd de Franse organisatie zijn eigen koloniale afdeling gereserveerd. Het doel hiervan was de 

kenniss van de Franse koloniën en protectoraatsgebieden onder het Franse volk te verbreiden. 

Nederlandd kreeg als enige buitenlandse deelnemer hier ook een plaats voor zijn koloniën. Naar 

hett idee van 1883 verrees hier een Indisch dorp. Op een hoek van de Esplanade, stonden in een 

L-vormigee rieten omheining verschillende typen bamboehuizen uit de diverse regio's van 

Nederlands-Indiëë losjes gegroepeerd en verlevendigd met zestig authentieke inwoners van Java 

enn Sumatra. In deze toch niet louter Javaanse kampong vertoonden zij hun nijverheidsbedrijven 

enn Javaanse muziek en dans. Di t village Javanais was één van de grote trekpleisters van de exposition 

universelle.universelle. Dagelijks vertoefden in dit gehucht duizenden gasten. Gedurende zes maanden 

kwamenn hier 875.000 bezoekers voor vijfti g centimes een kijkje nemen.3 
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11 'Ons koloniaal Hoekje', Parijs 1889. Eigen Haard (1889) 





Laa Buvette (construite sur Ie modèle des pagodes javanaisesj. 

3.22 'La buvette' in de Javaanse kampong, Parijs 1889 





Enn zo toonde Nederland in 1889 zijn twee gezichten: het geleerde en deftige koloniale hoekje 

wass Nederlands, de gezellige kampong evenzeer. De totstandkoming, aard en betekenis van deze 

kolonialee vertegenwoordiging staan in dit hoofdstuk centraal. Uit de achterliggende ideeën en het 

onvermijdelijkee spel van overtuigen en compromissen sluiten valt op te maken hoe toevallig het 

getoondee resultaat was, en hoe lokaal en beperkt nog het draagvlak voor de koloniale zaak. 

Omdatt deze wereldtentoonstelling de honderdjarige herdenking van de Franse Revolutie vierde 

onthieldd de Nederlandse regering zich officieel van deelname, zoals de meeste van de Europese 

staten.. De Nederlandse tentoonstellingsorganisatie moest haar klus in 1889 daarom vrijwel alleen 

mett particuliere steun zien te klaren. Het bijzondere was nu het succes van deze kleine 

particulieree zaak, dankzij de populariteit van de Javaanse kampong. Dit succes was van extra 

betekeniss als bedacht wordt dat Nederland weinig voorstelde in de Europese machtsconstellatie: 

nochh als moderne geïndustrialiseerde natie, noch in de imperialistische strijd om Afrika en Azië. 

Datt bleek wel op de conferentie van Berlijn in 1884-85 waar formeel de 'deeling der aarde' 

beklonkenn was tussen de leiders van de machtigste staten Engeland, Frankrijk en het nieuwe 

bolwerkk Duitsland. De kampong maakte duidelijk op welke manier Nederland toch kon 

wedijverenn met de moderne 'groten' van Europa. 

Dee aantrekkingskracht van k villagejamnais vraagt om een verklaring. Waarom was dit dorp zo 

aanlokkelijkk voor het westerse publiek? Van de kampong bestaan zoveel afbeeldingen en 

beschrijvingenn dat de fascinatie ervoor wellicht te concretiseren valt. Vervolgens kunnen we 

misschienn inzicht krijgen in de 'antropologische sensatie' van de bezoekers. In hoeverre kwam die 

overeenn met de bredere bedoelingen van de exposition uniwrsellé? Hoe verhielden antropologische 

leringg en vermaak zich tot elkaar? Wat was populaire antropologie? Dit vraagstuk komt uitvoerig 

aann de orde in de slotparagraaf van dit hoofdstuk. Daaraan voorafgaat een schets van de 

achtergronden,, wordingsgeschiedenis en centrale boodschap van deze wereldtentoonstelling 

(paragraaff  1), en van de manier waarop de Nederlandse organisatoren binnen dit kader gestalte 

gavenn aan de Nederlandse koloniale vertegenwoordiging (paragraaf 2). Wat vertelt deze vertoning 

overr het Nederlandse zelfbewustzijn in deze periode? 

1.. De exposition universelle van 1889: een republikeinse feniks 

Hoee internationaal ook opgezet, de exposition universelle van 1889 was vóór alles een nationale 

gebeurtenis.. Officieel vierde Frankrijk met deze tentoonstelling de honderdjarige herdenking van 

dee Franse revolutie. Dit bracht het (schijn)probleem met zich mee dat deelname voor de 

Europesee monarchieën onacceptabel was. De Franse organisatie had in haar uitnodigingen echter 

nadrukkelijkk betoogd dat landen zich konden laten vertegenwoordigen door particuliere 

commissies.. Hiermee volgde zij één van de onuitgesproken spelregels bij 

wereldtentoonstellingen:: hoe meer buitenlandse deelnemers, des te groter de nationale glorie van 
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hett gastland. Dankzij de rekkelijke Franse invulling van 'nationale vertegenwoordiging' kon de 

Nederlandsee delegatie op haar eigen particuliere tentoons tellings traditie voortbouwen. 

Anderss dan in Nederland viel de organisatie van een wereldtentoonstelling in Frankrijk 

vanzelfsprekendd onder de verantwoordelijkheid van de centrale regering. De plannen om in 1889 

dee derde wereldtentoonstelling in Parijs te organiseren werden gelanceerd in de zomer van 1884, 

doorr de Franse minister van Handel, Anne-Charles Hérison. Diens voorstel leidde tot een heftige 

discussiee in de nationale dagbladen. Naast bekende financiële tegenwerpingen gold als grootste 

bezwaarr dat de tentoonstelling zou samenvallen met de al geplande herdenking van de Franse 

Revolutiee in dat jaar. Om die reden werd voorgesteld om in 1889 slechts een nationale 

tentoonstellingg te houden en de wereldtentoonstelling naar 1900 uit te stellen. In het najaar van 

18844 koos de regering echter voor een universele expositie ter viering van het eeuwfeest van de 

Fransee Revolutie. Hiermee zei ze vast te houden aan haar traditie omm dit festijn om de 11 jaar te 

organiseren.44 Waarschijnlijk hoopte ze echter ook door internationale roem de nationale onvrede 

tee sussen, én haar republikeinse fundament te versterken. 

Dee Derde Franse Republiek was gegrondvest op de pijnlijke nederlaag tegen Duitsland in de 

Frans-Duitsee oorlog (1870-1871). In de jaren tachtig had zij weinig reden tot feestvieren. De 

Fransee samenleving kenmerkte zich door sociale spanningen en scherpe politieke tegenstellingen. 

Dee gewelddadige onderdrukking van de Parijse Commune van 1871 maakte duidelijk hoe sterk 

hett conservatieve klimaat was waarin de Republiek haar vorm moest krijgen. Snel wisselende 

kabinetsformatiess rondom republikeinse vertegenwoordigers en de leiders van de monarchisten 

enn bonapartisten mondden in 1877 uit in een constitutionele crisis. In het jaar daarop verwierven 

dee republikeinen definitief de meerderheid in het parlement, maar dat garandeerde geen politieke 

stabiliteit.. In de jaren tachtig werden in Frankrijk de gevolgen van de internationale economische 

crisiss voelbaar, die de al bestaande sociale en politieke onvrede verder in de hand werkten. Na 

eenn nieuwe periode van elkaar snel afwisselende regeringsleiders kwam president Jules Ferry 

(1883-1885)) op zijn beurt ten val. Een veeg teken aan het republikeinse front was ten slotte de 

rijzendee ster van de Franse generaal Georges Boulanger, die na een kortstondig ministerschap in 

1886,, eenmaal afgezet uitgroeide tot een razend populaire nationale figuur. Succesvolle 

verkiezingscampagness in het hele land bezorgden Boulanger aanhang bij zowel oppositionele 

conservatievee partijen, als bij radicale en socialistische groeperingen. Aan de vooravond van de 

expositionexposition universelle was dit zogenaamde boulangisme tot een bijna hysterische volksbeweging 

uitgegroeid.. Deze populaire stroming belichaamde in wezen de wijdverspreide ontevredenheid 

overr de leiders van de Derde Republiek. Boulangers ster verdween weliswaar even abrupt als hij 

gestegenn was, zijn naam gonsde voort gedurende de wereldtentoonstelling. Eén van de Javaanse 

kampongbewonerss had zelfs geleerd om bezoekers aan het lachen te maken met een luid "Viv e 

Boulanger".5 5 
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TriomfTriomf van het Franse vernuft 

"Tott stand gebracht als het monument eener vervlogen eeuw, is de parijsche tentoonstelling [..] in 
waarheid,, het uitgangspunt van een nieuwe orde van zaken, en geeft zij de lijnen aan, waarlangs de 
beschaving,, die wij tegemoet gaan, zich zal voortbewegen"6 

Dee exposition universette die op 6 mei 1889 opende, had als belangrijkste oogmerk de Franse natie te 

binden.. Net als haar voorgangers gaf zij daarnaast een uitvergrote les over het traject van de 

vooruitgangg der menselijke beschaving(en). Op vergelijkende en vermakelijke wijze kon het 

publiekk hier leren dat wetenschap, arbeid en techniek de mensheid voortstuwden in de vaart der 

volkeren.. Deze gedachte kwam het meest duidelijk tot uitdrukking in de torenhoge ijzeren piek 

vann de tentoonstelling: de Eiffeltoren. Deze (omstreden) trofee was voor haar bewonderaars de 

belichamingg van de moderne westerse bouwtechniek, "[..] die als symbool van onzen tijdgeest, 

denn triomf van het menselijk vernuft over het ruwe materiaal verkondigde".7 De minister van 

Handell  in het kabinet Grévy, Edouard Lockroy, had vastgesteld dat de exposition van 1889 niet 

alleenn universeel zou zijn, maar ook de grootste. Hiertoe beschikte de tentoonstellingsorganisatie 

overr een budget van 43 miljoen francs, een bedrag waarmee de paar honderdduizend gulden van 

dee Amsterdamse wereldtentoonstelling schraal afsteekt.8 Naar het idee van de voorbereidende 

commissiee zag Lockroy bovendien toe op het welslagen van de clou: op het Champs de Mars 

moestt de hoogste toren ter wereld verrijzen. Hij liet een prijsvraag uitschrijven voor het ontwerp 

vann een 300-meter hoge ijzeren toren. Uit honderden inzendingen (waaronder het plan voor een 

giga-guillotine)) werd dat van Gustave Eiffel gekozen.9 

Wiee de Eiffeltoren bestegen had - per lif t of te voet - kon het volledige tentoonstellingsterrein 

overzienn [Afbeelding 3.3]. Het strekte zich uit langs de linkeroever van de Seine tegenover het 

Trocadéroo (waar de wereldtentoonstelling van 1878 was gehouden) en viel uiteen in twee 

(afzonderlijke)) gebieden. Elk verbeeldde een gedachtestap in de les over de industriële 

vooruitgang:: op het Champs de Mars verrezen de paleizen van de schone en vrije kunsten, de 

centralee hal voor de hedendaagse nijverheid en de indrukwekkende machinegalerij. Verderop, een 

kwartierr gaans, was de Esplanade des Invalides, waar de Franse koloniën en protectoraten 

vertegenwoordigdd waren, geflankeerd door de exposities van het Franse Ministère de la Guerre, van 

dee Hygiene de IHabitation en van de Sociale Vrede. De officiële indeling van de 

wereldtentoonstellingg schetst een beeld van de Franse prioriteiten. Zij bestond uit twaalf 

hoofdgroepen,, op hun beurt weer onderverdeeld in (in totaal) 83 klassen.10Vooraan stonden de 

'Schonee kunsten'. Dit was in feite een Frans onderonsje, en vaste eerste troef van de Franse 

wereldtentoonstellingen.. Opmerkenswaardig zijn daarnaast de groepen 'Opvoeding en onderwijs' 

enn de TSÏijverheid' (in verschillende groepen opgesplitst)11 die in rangorde volgden op groep I, en 

dee elfde groep 'Sociale wetenschap'. Deze drie thematische gebieden - onderwijs, nijverheid en 

wetenschapp - golden in het positivistische denkklimaat van deze tijd als de belangrijkste motoren 
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vann de maatschappelijke vooruitgang. Zij gaven op de wereldtentoonstelling een breder kader aan 

dee koloniale afdelingen van Frankrijk en Nederland.12 

DeDe koloniale afdeling: imitatie en overtreffing 

Al ss afzonderlijke troefkaart zou voor het eerst op een Franse wereldtentoonstelling een koloniale 

afdelingg verrijzen. Deze koloniale kermis was niet alleen een poging om steun te winnen voor de 

Fransee koloniale expansie, maar fungeerde vermoedelijk ook als bliksemafleider van het gevoelige 

verliess van Elzas-Lotharingen in de Frans-Duitse oorlog.13 Sinds de jaren 1870 was de 

onverschilligee houding in de Franse samenleving ten aanzien van een Frans koloniaal project 

zichtbaarr aan het veranderen. Dat bleek niet alleen ideologisch maar vooral ook praktisch. Na 

18700 nam Frankrijk opzichtiger deel aan de Europese expansie in Afrik a en Azië. Na de Franse 

invall  in Tunesië in 1880 volgde in 1885 de verovering van Tonkin, dat in 1887 samen met 

Annam,, Cochin-China en Cambodja werd samengevoegd tot Frans Indo-China. Voor een deel 

diendee dit Franse imperialisme het herstel van het gedeukte nationale prestige. De kritiek op de 

Tonkin-affairee in 1885, die president Ferry ten val bracht, geeft echter aan hoe omstreden de 

Fransee koloniale expansie was gebleven.14 

Aann het einde van 1886 had het Franse secretariaat van koloniën15 een voorstel ingediend bij 

commissaris-generaall  Lockroy, om op de Esplanade des Invalides een aparte tentoonstellingssectie 

tee wijden aan de Franse koloniën en protectoraten, met het doel de kennis hierover te 

populariserenn (vulgariser). Het plan voorzag in de meest uiteenlopende tentoonstellingsmiddeien, 

zoalss monumenten, producten en "populations". In juni 1888 stemde de regering in met een 

speciaall  budget voor deze afdeling (585.000 francs), dat de besturen van participerende koloniale 

gebiedenn wisten te verhogen tot een som van 753.000 francs. De Franse koloniale sectie kreeg 

haarr eigen wijdvertakte organisatiestructuur, met uitvoerende commissies en vertegenwoordigers 

inn de verschillende overzeese gebiedsdelen. Hierdoor kon op de oostelijke helft van de Esplanade 

eenn Franse koloniale schans verrijzen.16 De koloniale presentaties aldaar waren in een algemeen 

overzichtt geordend in het koloniale hoofdgebouw, omgeven door een aantal kleinere paviljoens 

inn de quasi-typische architectuur van het desbetreffende land. In een groot tenten- en 

dorpenkampp daarachter kon het publiek authentieke levende inwoners van die gebieden in een 

gewildd eigen, nagebouwde omgeving bekijken. In de zuidoostelijke hoek van dit terrein wachtte 

daarr de Javaanse kampong, namens Nederland. 

Hett koloniale paleis was met zijn 2000 m2 grondoppervlakte onbetwist de grootste van alle 

kolonialee paviljoens. Deze "permanente expositie van de koloniën" was naar gebiedsdeel 

geordendd in dertien afdelingen. De laatste twee secties waren gewijd aan de westerse 

beschavingswerkenn - de koloniale missie en het koloniaal onderwijs - sluitstuk was een koloniale 

bibliotheek.. Achter dit hoofdgebouw verrezen het paviljoen van Guadeloupe, het Maison de la 

GuyaneGuyane Franfaise, het Palais de la Cochinchine, de Pagode van Annam-Tonkin, de pagode des dieux 
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3.33 Plattegrond van de tentoonstelling, Parijs 1889 





3.44 Franse koloniale soldaten voor het koloniale paleis op de koloniale afdeling, Parijs 1889 





dTlannoï,dTlannoï, de pagode van Angkor, het paviljoen van Madagascar, en de koloniale serre. Daarachter 

lonktenn de uitspanningen van particuliere makelij: het Annamitisch theater en restaurant, een 

Creoolss restaurant, verschillende eet- en drinklokalen en ten slotte les villages indigenes: het 

Senegalesee dorp en de dorpjes van Loango, Pahabouw, Canaque en Tonkin. Volgens een officieel 

verslagg vertoefden meer dan 300 inheemse inwoners van de Franse koloniën in deze tijdelijke 

kampementen,, waarbij nog een honderdtal inheemse soldaten moest worden opgeteld. De 

organisatiee van de koloniale afdeling had een speciale medische dienst ingesteld om toe te zien op 

dee gezondheidstoestand van deze tentoongestelde logees.17 [Afbeelding 3.4] 

Hett lijk t erop dat de Nederlandse koloniale afdeling, de plantenkas en de Javaanse kampong van 

18833 een inspiratiebron zijn geweest voor het Franse koloniale hoofdgebouw en de serre op de 

EsplanadeEsplanade des Invalides in 1889. Dit zou betekenen dat de Franse versie van Veths catalogus op dit 

puntt in ieder geval zijn werk gedaan had. Di t is niet onaannemelijk omdat imitatie en overtreffing 

nuu eenmaal behoorden tot het spel der wereldtentoonstellingen. Toch ontbreken hier directe 

aanwijzingenn voor. Wel had de centrale Franse tentoonstellingsorganisatie gedetailleerde 

rapportenn laten maken van de tentoonstelling te Amsterdam. Dat van de consul generaal Le Cte 

dee Saint-Foix werd in 1885 gepubliceerd. Hierin was een lovende studie opgenomen van *Les 

coloniess Néerlandaises des Indes Oriëntales', door M. Aubert, die zich baseerde op de 

Nederlandsee koloniale afdeling.18 Als enige buitenlandse deelnemer kreeg uitgerekend Nederland 

inn de Franse koloniale afdeling een plaats toebedeeld, nota bene voor een Javaanse kampong, Of 

dee betekenis hiervan in Nederland ook werd gezien is de vraag. 

Opp 17 maart 1887 verzond de Franse tentoonstellingsorganisatie de formele uitnodigingen aan de 

beoogdee deelnemende landen. Teleurstellend maar voorspelbaar: in januari 1888 hadden alleen 

Griekenland,, Zwitserland, Noorwegen en Servië geaccepteerd. In de loop van 1888 voegden de 

Verenigdee Staten, de Zuidelijke en Centraal Amerikaanse republieken, Japan en Marokko zich 

hierr nog bij. De belangrijkste Europese staten onthielden zich van officiële deelname. Di t 

betekendee niet dat zij uiteindelijk geheel afwezig waren te Parijs. Vrijwel overal werden 

particulieree commissies opgericht, die al dan niet met regeringssteun voor een nationale 

vertegenwoordigingg zorgden. Alleen Duitsland, Montenegro, Zweden en Turkije hadden geen 

commissies,, maar - op Montenegro na - dan toch wel individuele vertegenwoordigers. Op de dag 

vann de prijsuitreiking in september 1889, schitterde alleen de vlag van het Duitse rijk veelzeggend 

doorr afwezigheid.19 

DeDe glorie van antropologie 

"Dee arbeid der negentiende eeuw [..] heeft op het Champs de Mars een gedenkzuil opgericht, om (in zijn 
gangg door het leven der menschheid) een halt aan te geven en een vooruitgang te constateeren."20 
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Dee Franse koloniale sectie op de Esplanade des Invalideswas bedoeld om de kennis over de Franse 

overzeesee gebieden te populariseren. In het antropologische hoofdkader van de exposition 

universelleuniverselle illustreerden de aldaar te bezichtigen uitheemse woonstijlen en nijverheidsproducten 

echterr ook een stadium in de geschiedenis van de vooruitgang der beschavingen. Door haar 

antropologischee leidraad reflecteerde de exposition de groeiende wetenschappelijke en 

maatschappelijkee erkenning van de menswetenschappen in Frankrijk. Di t kwam onder meer tot 

uitdrukkingg in de 120 congressen rond de tentoonstelling. "Al l of these had some reference to 

mann and his works, and a few of them were purely anthropological" aldus de Amerikaanse 

antropoloogg Otis T. Mason, die de exposition universelle euforisch uitriep tot "die crowning glory of 

anthropology.""  "I f the anthropologists did not organize the Great Exposition they at least 

furnishedd the presiding genius."21 

Voorr een belangrijk deel hing de menskundige aandacht op de exposition universelle samen met het 

socialee vraagstuk. De organisatie van de exposition universelle trachtte antwoord te geven op de 

arbeidersonvredee en groeiende sociale onrust waarmee de industrialisatie gepaard ging, en die in 

Frankrijkk voelbaar explosiever werd. Niet voor niets sprak president Carnot in zijn openingsrede 

expliciett lof uit voor de "ouvriers inconnues". Een belangrijke handreiking naar de arbeiders was 

hett paviljoen van de Economie Sociale of de Sociale Vrede, gelegen op de Esplanade des Invalides. Dit 

toondee "geneesmiddelen tegen de sociale nood" in een overzicht van participatie, productieve 

associatie,, coöperatie, spaarbanken en verzekeringswezen. Omdat deze expositie de steun mistte 

vann de georganiseerde arbeidersbeweging en socialistische groeperingen, is ze als doekje voor het 

bloedenn afgedaan.22 Een argument daarvoor is het feit dat in juli 1889 te Parijs twee socialistische 

congressenn bijeenkwamen, die (weliswaar profiterend van de internationale aandacht) los van de 

expositionexposition een eigen pad naar sociale vrede en gerechtigheid formuleerden.23 Toch was de exposition 

universelleuniverselle op zichzelf te belangrijk voor vertegenwoordigers van socialistische groepen in 

Nederlandd om aan voorbij te gaan.24 Zo pleitte Domela Nieuwenhuis (tevergeefs) in de kamer 

voorr een regeringssubsidie opdat arbeiders naar de tentoonstelling uitgezonden konden 

worden.25 5 

Omm de exposition universelle als geheel een wetenschappelijk fundament te verschaffen had de 

Fransee organisatie antropologen, etnografen, archeologen en prehistorici ingeschakeld. Zij 

hielpenn mee om in speciale thematische en retrospectieve exposities de bestaande kennis in beeld 

tee brengen over de aard en oudheid van de mens, en over zijn fysieke kenmerken en 

beschavingstoestanden,, zoals die zich volgens heersende denkbeelden door de tijd heen in 

verschillendee omstandigheden ontwikkeld zouden hebben, en zoals die nog steeds waarneembaar 

heettenn te zijn bij de verschillende bevolkingsgroepen op aarde. Twee thematische 

tentoonstellingenn op het Champs de Mars maakten de bezoeker attent op de overkoepelende 

vooruitgangsgedachtee van de exposition: de tentoonstelling van de geschiedenis van het menselijke 

wonen,, en de retrospectieve tentoonstelling van arbeid en antropologische wetenschap 
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(JL'exposition(JL'exposition retrospective du travail et des sciences anthropologiques). Min of meer strategisch gelegen aan 

hett begin van de exposition gaven zij de bezoekers een antropologisch denkkader om de rest van 

hett getoonde te kunnen plaatsen.26 Ze haakten in op een belangrijk wetenschappelijk en 

maatschappelijkk vraagstuk in deze periode: hoe en in welke mate zijn de natuurlijke, sociale en 

industriëlee omgeving van invloed op de ontwikkelingvan beschavingen, volkstypen of rassen? 

Voorr de retrospectieve tentoonstelling van de arbeid had de organisatie teruggegrepen op de 

expositiee van de Histoire de travail die raadslid (en ingenieur) Frédéric Pierre Guillaume LePlay 

(1806-1882)) had uitgedacht ten behoeve van de Parijse wereldtentoonstelling van 1867. De 

voormaligee Saint Simonist LePlay wilde een systematisch overzicht geven van de verschillende 

menselijkee beschavingen en hun vermogen zich aan te passen aan veranderingen die 

industrialisatiee met zich meebracht. De door hem ontworpen thema-expositie UHistoire du Travail 

moestt het ontstaan en de ontwikkeling van de menselijke beschaving verklaren in haar specifieke 

sociale,, klimatologische en cultuurhistorische omstandigheden.27 De volgende Parijse 

wereldtentoonstellingg (van 1878) bouwde hierop voort met de toevoeging van een exposition 

historiquehistorique de Part ancien en een Exposition ethnographique in het Palais de Trocadéro, waar de bezoeker 

niett alleen een beeld zouden krijgen van de verschillende stadia van beschavingen door de 

eeuwenn heen maar ook van hun verspreiding over de aardbol. 

Hett doel van de retrospectieve tentoonstelling van de arbeid van 1889 was "de retracer a grands 

traits,, au moyen de la production de documents et de monuments authentiques, les etappes du 

géniee de Phomme." Als nieuwe bijdrage voegde de tentoonstellingsorganisatie van 1889 de sciences 

anthropologqueanthropologque toe, nodig om te kunnen reconstrueren hoe de mens in zijn dierlijke of natuurlijke 

fasee voor zijn welzijn en levensonderhoud zorgde en "afin de faire voir, pour commencer, 

rhommee tel qu'il est sorti des mains de la nature dans ses formes physiques des différentes 

races.""  De ontwerpers van deze tentoonstelling stonden onder leiding van de bekende fysieke 

antropoloogg P. Topinard, de directeur van de Ecoie d'anthropologie. De geschiedenis van de 

arbeidd reconstrueerden zij in afzonderlijke scènes. Inn reeksen naast elkaar geplaatst zouden deze 

scèness de trajecten van de menselijke vooruitgang tonen in tijd en plaats, vanaf de vroegste 

oorsprongg van de mens in de prehistorie tot in de vroege Oudheid en in andere culturen. 

[Afbeeldingg 3.5] Op basis van archeologisch en etnografisch onderzoek verwerkten zij hierin ook 

dee vooruitgang in de gebruiksvoorwerpen en industriële producten.28 

Dee antropologische sectie van de laatste tentoonstelling onderscheidde zich ook van de 

voorgaandee door het beoogde publiek. Op de wereldtentoonstelling van 1867 was een grote zaal 

ingeruimdd voor ruim 500 schedels en een aantal mummies, in Egypte geannexeerd en 

meegebrachtt door de beroemde egyptoloog Auguste Mariette. Deze waren louter toegankelijk 

voorr "hommes de science". Alleen de etnografische tentoonstelling was bedoeld voor het grote 

publiek.. In 1889 achtte de tentoonstellingsorganisatie dit rijp voor de voorlichting over de 

lichamelijkee studie van de mens. Topinard lichtte in het populair-wetenschappelijke tijdschrift ha 
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NatureNature toe met welke vraagstukken deze wetenschap zich bezighield: "des races [...]; de Phomme 

danss ses differences et ses ressemblances avec les animaux les moigns eloignés de lui. Elle 

s'occupee même des origines, soit des races par une ou plusieurs souches, soit de groupe humain 

entierr [..]. Dans son audace elle essaye même de reconstituer la généalogie de 1'homme a travers 

less ages géologiques jusqu'aux premiers rudiments des vertébrés et au dela." De antropologische 

expositiee zou van al deze vraagstukken iets laten zien zonder positie in te nemen, aldus 

Topinard.299 Een populair tentoonstellingsgidsje stelde dat de antropologie en etnografie waren 

opgesteldd "sous un aspect plus curieux que scientifique, afin de ne pas effrayer Ie visiteur peu au 

courantt de ces questions."30 In één tableau werd de ontwikkeling van mens en mensaap 

bijvoorbeeldd naast elkaar gezet, maar volgens Topinards voorstelling vooral om de enorme 

afstandd hiertussen te laten zien - niet zozeer de relatie. Er waren verschillende typen skeletten en 

schedelss (waaronder prehistorische uit Frankrijk). Eén vitrine was gewijd aan criminele 

antropologie;; kaarten toonden de ontwikkeling van het gewicht van de hersenen; er waren 

meetinstrumentenn en andere hulpmiddelen voor de antropologische wetenschap, zoals ook een 

grotee afdeling voor de fotografie. Het moet razend druk zijn geweest op de antropologische 

afdeling,, zó dat de antropoloog Mason verzuchtte dat het moeilijk was om hier serieus onderzoek 

tee verrichten. Volgens De Vogue werd het leggen van de relatie aap-mens geheel aan de bezoeker 

overgelaten.. Hijzelf stelde zich sceptisch op ten aanzien van de antropologische expositie en de 

conclusiess die geleerden eraan verbonden.31 

Dee galerie van de Histoire de /Habitation was een constructie van de architect van de Parij se 

operaa Charles Garnier. [Afbeelding 3.6] Deze borduurde voort op het idee van de Rue des Nations 

diee te bezichtigen was geweest op de wereldtentoonstelling van 1878. Daar vertoonden de 

deelnemerss destijds hun typische nationale bouwstijl, met gereconstrueerde monumenten en 

facades.. In het plan van Garnier stond niet zozeer de bouw- maar de woonstijl centraal, waarmee 

hijhij  volken (of rassen) en tijdperken meende te kunnen kenmerken. Garnier wilde de bezoeker in 

eenn brede galerie van 49 verschillende plastische tableaus de geschiedenis en vooruitgang van de 

menselijkee rassen in hun woonomgeving presenteren, vanaf de prehistorie tot zijn eigen tijd. 32 

Dee beschreven diematisch retrospectieve tentoonstellingen deden hun bezoekers het idee aan 

dee hand dat woon- en arbeidsvormen sleutel waren tot vooruitgang en kenmerkend voor de 

beschavingstoestandd van de verschillende historische en buiten- Europese volkeren of rassen. In 

hett grotere perspectief van de exposition universelle kregen deze tentoonstellingen een vervolg in de 

expositiee van de moderne (eigentijdse) stand van de westerse industrie in het hoofdgebouw op 

hett Champs de Mars, en in de levende vertoning van het koloniale wonen op de Esplanade des 

Invalides.Invalides. De exposities van het Franse ministerie van Oorlog en die van Hygiëne de /"Habitation 

toondenn de middelen tot de ontwikkeling en vooruitgang van de vanzelfsprekend primitiever 

geachtee beschavingen in de gekoloniseerde gebieden. Het is de vraag of iedere bezoeker de les 

preciess zo heeft opgevat. Zo verwoordde een endiousiaste correspondent van het Algemeen 
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HandelsbladHandelsblad de continue verwondering die veel mensen vooral gevoeld moeten hebben bij het 

zienn van zoveel volkeren in één stad Hij zelf beleefde op de wereldtentoonstelling plezier aan het 

feitt dat hij zoveel verschillende vreemde en werkelijke werelden tegelijkerrijd kon zien en 

betreden.. De echtheid van het schouwspel was de prijs waard.33 

2.. De Nederlandse koloniale vertegenwoordiging: een particuliere zaak 

Dee Nederlandse koloniale afdeling kreeg een plaats in het beschreven koloniale en populair-

wetenschappelijkee vooruitgangsperspectief van de exposition uniwselU. Afgaand op haar 

wordingsgeschiedenis,, lijk t de totstandkoming hiervan minder doelmatig dan de Franse 

tentoonstellingsorganisatiee wellicht voor ogen had Het toevallige en haast onwillige karakter van 

dee organisatie voor de Nederlandse koloniale afdeling in 1889 lijk t representatief voor het nog 

weinigg doortastende nieuwe liberale koloniale beleid van Nederland. De succesvolle koloniale 

ondernemingg die in 1883 was aangekondigd moest nog worden waargemaakt. Het vertrouwen 

hierinn was juist in deze jaren niet echt groot. Na de suikercrisis van 1884 was er weinig animo 

meerr voor economische activiteiten in de archipel. De groei van het aantal 

cultuurondernemingenn in Nederlands-Indië, en de grote bloei van het moderne koloniale 

handelsbedrijff  in Nederland (c.q. Amsterdam) zou na de jaren 1890 pas zichtbaar worden. 

Daarnaastt bleek de in 1882 verkondigde onderwerping van Atjeh een luchtbel. De voortslepende 

oorlogg in Atjeh maakte duidelijk dat gebiedsuitbreiding tot nog toe vooral erg veel geweld, geld 

enn bloed kostte. De regering had ten slotte zo haar eigen pragmatische redenen om überhaupt 

geenn financiële steun te geven aan de Nederlandse vertegenwoordiging te Parijs, zoals hieronder 

zall  blijken; het ministerie van Koloniën kon daarin geen ander standpunt nemen. En voor het 

particulieree initiatief kwam de Parijse tentoonstelling te vroeg om koloniale reclame te willen 

maken. . 

Aanvankelijkk was het überhaupt de vraag of er in 1889 een Nederlandse vertegenwoordiging 

zouu zijn. Begin 1887 vormden vertegenwoordigers van de belangrijkste particuliere handels- en 

nijverheidsinstellingenn in Nederland een voorbereidende commissie, om de deelname van de 

Nederlandsee nijverheid te bewerkstelligen. Dit stond onder leiding van D. Cordes voorzitter van 

dee kamer van koophandel te Amsterdam en M.M. de Monchy, voorzitter van de kamer van 

koophandell  van Rotterdam.34 Eind april 1887, na de verzending van de Franse uitnodigingen aan 

hett buitenland, peilde de commissie bij het ministerie van Waterstaat, Nijverheid en Handel of de 

regeringg van plan was officieel aan de tentoonstelling in Parijs deel te nemen. Een retorische 

vraagg wellicht, aangezien het thema van de revolutieherdenking gevoelig lag bij het conservatieve 

kabinett Heemskerk. In oktober 1887 maakte de Nederlandse regering dan ook bekend dat zij van 

officiëlee deelname afzag.35 Dit betekende dat zowel de benoeming van een commissaris-generaal 

enn juryleden, als de voordracht van subsidie "voorhands uitgesloten was". De regering toonde 
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zichh in november wel bereid om aan de Nederlanders die wensten deel te nemen medewerking te 

verlenenn door het verstrekken van inlichtingen, vereenvoudiging van de douaneformaliteiten en 

(voorr zover mogelijk) verkrijging van lagere vrachtprijzen. 

Inn feite stelde de regering zich dus ambivalent op ten aanzien van de wereldtentoonstelling. 

Haarr weigering ging niet zover dat Nederland er in Parijs niet zou mogen zijn. Internationale 

concurrentiee speelde bij deze houding zeker een rol.36 Het is überhaupt niet zeker of het besluit 

well  over de vraag ging of een monarchie zich kon laten vertegenwoordigen op een republikeins 

feest.. Voor de Nederlandsee regering was het eerder traditie dan uitzondering om geen officiële 

steunn te verlenen. Wel zouden er ditmaal wel eens diplomatieke overwegingen in het geding 

kunnenn zijn. Het was bekend dat de viering van de Franse revolutie in Frankrijk zelf extreem 

gevoeligg lag, en republikeinen en monarchisten lijnrecht tegenover elkaar plaatste. Weinig 

regeringenn zullen er belang in hebben gezien zich door officiële deelname in dat politiek 

wespennestt te steken. 

Dee regering liet het verder dus aan de Nederlandse industriëlen zich voor de deelname aan de 

tentoonstellingg te verenigen en te organiseren. Op 1 februari 1888 vond een openbare 

verkiezingsbijeenkomstt plaats in café Krasnapolsky, waar uit het midden van betrokken 

belangenverenigingenn het officiële bestuur werd gekozen van 'de vereniging tot bevordering van 

dee Nederlandse belangen op de Parijse tentoonstelling' (hierna Vereniging Parijs)'.37 

DeDe clou: koloniale handel en etnografie 

Bijj  de besprekingen van het geheel van de Nederlandse inzendingen springt achteraf het belang 

vann de Nederlandse koloniale afdeling nogal in het oog. Toch lijk t het bestuur van de Vereniging 

Parijs'' het koloniale element bij de voorbereidingen niet voorop te hebben gesteld. In april 1888 

besloott het om een koloniale specialist als bestuurslid op te nemen omdat, zoals het verslag 

achteraff  concludeerde, een koloniale mogendheid als Nederland zich nu eenmaal niet kon 

beperkenn tot het tentoonstellen van producten van binnenlandse nijverheid, maar ook die van de 

koloniënn moest laten zien.38 J.F.R.S. van den Bossche, oud-lid van de Raad van Nederlands-

Indië,, stelde zich beschikbaar om als hoofd van een hiertoe in het leven te roepen subcommissie 

dee deelname van handelaren en industriëlen uit de koloniën te bevorderen. 

Err zijn aanwijzingen dat de Franse tentoonstellingsorganisatie de Nederlandse koloniale 

vertegenwoordigingg te Parijs gestimuleerd heeft. Zij toonde met name belangstelling voor een 

etnografischee inzending. De Markies de Ripert Monclou, consul-generaal van Frankrijk te 

Amsterdam,, bracht het Franse tentoonstellingsbestuur in contact met twee Amsterdamse 

particulieree instellingen: de Nederlandsche Koloniale Vereenigjng (NKV) en het koninklijk 

zoölogischh genootschap Natura Arti s Magistra (Artis). Het verband tussen deze twee instellingen 

werdd belichaamd door Artis' directeur PJ. Westerman en de Amsterdamse koopman J.R. Wüste, 

medeoprichterr en voorzitter van de NK V en tevens bestuurslid van Artis. De Franse consul-
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generaall  had redenen om van deze twee heren enthousiasme te verwachten voor een 

Nederlandsee koloniaal etnografische inzending naar de wereldtentoonstelling. Beiden zetten zich 

inn Nederland al in voor de verbreiding van de etnografische kennis van Nederlands-Indië. 

Zoalss in vorig hoofdstuk al aangegeven, was de NKV geboren op het fundament van de 

Amsterdamsee tentoonstelling waar Wüste, samen met een aantal andere "wakkere mannen", in 

augustuss 1883 het idee opvatte om duurzaam vorm te geven aan de doelstellingen van de 

kolonialee expositie, en om "ook onder de minder ontwikkelde burgerklasse" en "in de provincie" 

dee belangstelling voor de koloniën op te wekken en levendig te houden.39 Van de al genoemde 

plannenn van de NKV - stichting van een koloniaal museum met bijbehorende bibliotheek, 

uitgavee van een internationale koloniale revue en organisatie van koloniale voordrachten en 

congressenn - was in 1887 echter niet veel terechtgekomen. Alleen de revue cohniale internationale was 

daadwerkelijkk tot stand gekomen. Dit onder redactie van de hoogleraar geografie CM. Kan, de 

hoogleraarr koloniaal recht P.A. van der Üth en de jurist D. Josephus Jitta, en met juridisch 

bestuurlijke,, industriële en (in mindere mate) etnografische en geografische bijdragen van 

kolonialee deskundigen uit binnen- en buitenland. In 1887 zou echter het laatste nummer 

verschijnen.. In 1885 had de NKV de van de Amsterdamse tentoonstelling verworven collectie 

etnografischee voorwerpen in beheer en ter tentoonstelling gegeven aan Artis. Wüste had deze 

overdrachtt persoonlijk bezegeld met een gift van ƒ.40.000,-. Dit bedrag was bestemd voor de 

constructiee van een nieuw gebouw voor het toekomstige etnografisch museum van Artis op het 

terreinn van de diergaarde. Directeur Westerman meende allang dat in de zoölogische tuin ook 

plaatss moest zijn voor een vaste tentoonstelling over "den mensch" en zijn fysieke en culturele 

kenmerken.. Daartoe beschikte hij inmiddels over een verzameling van skeletten, schedels, 

fysiologischee en anatomische voorwerpen, en cultuur-historische objecten voor de beoefening 

derr land- en volkenkunde. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Artis werd dit 

(onvoltooide)) museum op 1 mei 1887 gedeeltelijk voor het publiek geopend. Deze gebeurtenis 

pastee in een ontwikkeling waarin Artis - aanvankelijk een elitair besloten genootschap, met leden 

diee contributie betaalden en daarmee toegang hadden tot Artis' verzameling - meer en meer 

openbaarr werd gemaakt. 

Ondankss hun pogingen tot popularisering van koloniale etnografie in Nederland reageerden 

Wüstee en Westerman zeer terughoudend op het verzoek van de Franse consul-generaal een 

stapjee verder te gaan op de exposition universelle. Wüste had in oktober 1887 via de voorbereidende 

commissiee bij het Franse tentoonstellingsbestuur wel interesse getoond voor de mogelijkheden 

enn kosten van een Nederlands koloniaal paviljoen. Begin november vernam hij dat het 

Nederlandsee koloniale paviljoen zou grenzen aan de Nederlandse industriële afdeling in het 

hoofdgebouw.400 Wat de financiering betreft gaf de Amsterdamse bankier A.C. Wertheim, 

penningmeesterr van de voorbereidende commissie, eind november te kennen dat het beter was 

omm de Nederlandse koloniale afdeling financieel niet afhankelijk te stellen van de Nederlandse 
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nijverheid,, omdat de laatste "als industrie veel geld kost en weinig voldoening oplevert". Anders 

gezegd:: de Nederlandse koloniale afdeling kon volgens Wertheim wel voor haar eigen budget 

zorgen.. Na informele onderhandelingen bij de consul-generaal met de Franse minister Legrand 

gavenn Wüste en Westerman medio december 1887 officieel te kennen dat Arti s en de NK V het 

financieelfinancieel niet haalbaar achtten om aan de expositie deel te nemen. Beleefdheidshalve wezen zij 

ookk op het feit dat Arti s haar belangrijkste etnografische objecten niet zo snel na de opening van 

haarr museum alweer aan haar leden wilde onthouden.41 Begin februari 1888 nodigde de Franse 

consul-generaall  desondanks Wüste uit voor de bovengenoemde verkiezingsbijeenkomst in café 

Krasnapolsky,, met het oog op de eventuele vorming van een koloniale commissie. Later die 

maandd ging het gerucht dat Wüste zou optreden als commissaris voor de koloniale afdeling. 

Wüstee was echter "niet weinig verwonderd mijne benoeming gisterenavond in de dagbladen te 

lezen",, zo schreef hij een vermoedelijk even verbaasde Westerman. Hij zou vanzelfsprekend 

alsnogg bedanken. Pas een jaar later, op aandringen van de inmiddels gevormde Nederlandse 

kolonialee commissie en met de verzekering dat hierbij (nationale, institutionele en persoonlijke) 

eerr was te behalen, zouden beide heren hun standpunt herzien.42 

Ookk in Nederlands-Indië werden onder Franse aanmoediging al vroeg stappen gezet om een 

inzendingg van producten uit Nederlands-Indië te verzorgen. Eind december 1887 ontving de 

Raadd van Indië bericht van de minister van Koloniën J.G. Sprenger van Eyck dat de Franse 

regeringg graag een verzameling voorwerpen uit Nederlands-Indië op de tentoonstelling zag, en 

datt zij de Franse consul te Batavia zou verzoeken om de inzending daarvan te bevorderen. Tegen 

ditt verzoek had de minister in principe geen bezwaar zolang deze missie maar niet het karakter 

vann een regeringsinzending zou krijgen, en hiermee geen uitgaven van de Indische begroting 

gemoeidd waren. Niettemin onderzocht W.P. Groeneveldt, directeur van het departement van 

onderwijs,, eredienst en nijverheid, namens de Franse consul te Batavia (E. de Fulgence) of het 

tochh niet mogelijk was om een regeringssubsidie beschikbaar te stellen a ƒ. 7500,- voor de 

instellingg van een subcommissie in Batavia, ten behoeve van de Parijse tentoonstelling. De Raad 

vann Indië hield zich echter aan het standpunt van het moederland. Of dit een principieel besluit 

wass valt opnieuw te betwisten. Mocht er een commissie "uit eigen initiatief en officieele 

aanmoediging""  tot stand komen, dan wilde de Raad wel haar "moreelen steun" schenken. Dit 

betekendee onder meer dat Groeneveldt op 13 maart 1888 machtiging kreeg om het reglement 

generalengeneralen de renseignementsgeneraux op te nemen in dejavascbe couranten 2000 afzonderlijke 

afdrukkenn hiervan te laten maken en te verspreiden in Nederlands-Indië - dus toch op kosten van 

dee Indische regering.43 

HetHet belang van de kampong 

Dee definitieve vorming van de koloniale commissie - en daarmee het besluit om een Nederlandse 

kolonialee afdeling gestalte te geven - vond plaats nadat in april 1888 bekend was geworden dat de 
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Nederlandsee organisatie op de Esplanade des Invalides als enige buitenlandse deelnemer een 

bovendienn ruime plaats kreeg toegewezen voor een expositie van de Nederlandse koloniën -

preciess daar waar ook de expositie van de inheemse dorpen van de Franse koloniën was gepland. 

Dee kampong van de koloniale tentoonstelling te Amsterdam had indruk gemaakt op Franse 

regeringsrapporteurs,, vanwege de antropologische en koloniaal bestuurskundige inzichten die 

hieruithieruit waren af te leiden.44 

Inn mei 1888 stelde Van den Bossche de Nederlandse koloniale subcommissie samen. Deze 

bestondd voornamelijk uit handelaren en vertegenwoordigers van de Haagse koloniale elite, en een 

enkelee Amsterdammer.45 Op haar eerste vergadering van 27 mei 1888 koos deze commissie 

ervoorr niet alleen koloniale producten, maar ook inheemse nijverheid-in-uitvoering tentoon te 

stellen.. Zij wilde die vooral concentreren op de Oosterse sier- en luxeproducten, die in Europa 

(c.q.. Parijs) in de mode kwamen: het vlechten van strohoeden en pauwenveren sigarenkokers, het 

batikkenn en het maken van filigraan zilverwerk. Inheemse werklieden zouden speciaal uit 

Nederlands-Indiëë worden overgehaald om deze industrieën in een "inlandsen dorp of kampong" 

tee laten zien. Naar de ideeën van Daniël Veth (die in 1884 tijdens een ontdekkingsreis in Angola 

wass overleden) besloot zij voor het Indische dorp te Parijs bewoners én huizen uit Nederlands-

Indiëë over te halen. Om een bezoek aan de kampong zo aanlokkelijk mogelijk te maken, voegde 

zijj  "een gamelang met eenige dansmeisjes" toe, "en dat wel op eene meer uitgebreide schaal, dan 

tott nu toe op tentoonstellingen was te zien geweest." Ter vergoeding van de kosten stond het 

Fransee tentoonstellingsbestuur de Nederlandse koloniale commissie toe bij de kampong een 

kleinee entree te heffen, onder voorwaarde dat deze recht gaf op een consumptie.46 

Veell  van de ideeën van de tentoonstellingsmakers gingen dus terug tot het initiatief van Veth in 

1883.. Maar het Indische dorp dat in 1883 nog hoofdzakelijk bedoeld was om iets te laten zien 

vann de zeden en gewoonten der inwoners van de Nederlandse koloniën, leek zich in 1889 

daarnaastt toe te spitsen op het behagen van het publiek. De toenmalige Indische regering had het 

plann van 1883 dan ook materieel ondersteund. In 1889 was de kampong een particuliere 

onderneming,, die haar vrijheid moest bekopen met de noodzaak om winst te maken. 

NietNiet van harte en niet uit eigen beurs 

Spoedigg zou blijken dat de gedachte van Wertheim dat de koloniale commissie wel voor haar 

eigenn budget zou kunnen zorgen nogal optimistisch was. Van de relevante personen en 

instellingen,, met belangen in de koloniën, kwam aanvankelijk weinig ondersteuning. Het animo 

voorr deze tentoonstellingsdeelname nam binnen de organisatie zelf daardoor ook af. Een aantal 

ledenn trok zich terug, enkele vanwege het overlijden van voorzitter Van den Bossche (eind 

1888).477 De nieuwe voorzitter werd Hijmans van Wadenoyen (lid van de provinciale raad te Den 

Haag). . 
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Naa de al bekende terughoudendheid van Artis, kwam steun evenmin van de instelling van wie 

dee commissie het meest verwachtte: het Koloniaal Museum te Haarlem, geesteskind van de 

Maatschappijj  ter Bevordering van Nijverheid. De directeuren van de Maatschappij waren bereid 

tott bruikleen, zo niet F.W. van Eeden, directeur van het Koloniaal Museum. Die zag het nut niet 

inn van een voorstelling in het buitenland en vreesde bovendien dat de uit te lenen voorwerpen of 

beschadigdd zouden raken of verloren zouden gaan. "Het museum is bestemd voor het 

Nederlandsee publiek; het vormt een geheel dat met jarenlange zorgen is tot stand gebracht en 

waaraann niets kan ontnomen worden zonder schade aan het doel".48 Net als Wüste en 

Westermann leek Van Eeden het vaderlands belang boven internationaal prestige te stellen. Op 12 

septemberr 1888 ontving de commissie het afwijzende antwoord uit Haarlem. "Voorwaar een 

bitteree teleurstelling" voor de koloniale commissie,"[...]niet het minst voor die leden onzer 

Commissie,, die vroeger door ruime giften en aanzienlijke geschenken van voorwerpen 

medegewerktt hadden het bedoelde museum te verrijken."49 Helemaal ten onrechte was deze 

sneerr niet. Van Eeden was minder principieel dan hij suggereerde. Met een inzending aan de 

kolonialee tentoonstelling te Amsterdam had hij wel ingestemd. Bovendien lijk t zijn afwijzende en 

voorzichtigg conservatieve houding in tegenspraak met zijn beroepsmatige en persoonlijke 

belangstellingg voor internationale tentoonstellingen in het algemeen. 

Dee commissie ving opnieuw bot met haar verzoek bij de minister van Binnenlandse Zaken, om 

"dee talrijke doubletten" uit het Rijks Etnografisch Museum voor de tentoonstelling in bruikleen 

aff  te staan. Al s rijksinstelling moest dit museum natuurlijk de lij n van de regering volgen ten 

aanzienn van de Parij se tentoonstelling. In het licht van de fanatieke verzameldrift die de directeur 

vann dit museum - L. Serrurier - met succes nastreefde, en gezien het gebrek aan ruimte waarmee 

zijnn museum kampte geeft de weigering voorwerpen uit te lenen echter ook blijk van weinig 

welwillendheid.. Dit lijk t des te meer het geval vanwege het feit dat dit museum zeer veel 

voorwerpenn te danken had aan de Nederlandse deelname aan wereldtentoonstellingen in het 

algemeen,, en aan de koloniale tentoonstelling te Amsterdam in het bijzonder.50 

Wanneerr we afgaan op de ideeën van Serrurier over de etnografie als wetenschap wordt de 

afwijzingg echter zeer begrijpelijk. Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken was voor hem de 

studiee van alledaagse voorwerpen en hun ornamenten, en de rangschikking daarvan naar volk en 

soort,, een middel om inzicht te krijgen in de zedelijke ontwikkeling der volken. Hij 

verondersteldee dat per volk een bepaalde lineaire ontwikkeling was te traceren, op basis van de 

veranderendee aard en vorm der gelijksoortige voorwerpen. In deze optiek past het begrip 

"doubletten""  eigenlijk niet en is ieder voorwerp onmisbaar. In de onderhandelingen met Serrurier 

kwamm dus niet alleen het nationale prestige naar boven, maar ook de wrijving tussen 

wetenschappelijkee principes en populair onderricht.51 
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DeDe redding van ons dorp 

Voorr het levende etnografische deel van de Nederlandse koloniale afdeling had de koloniale 

commissiee de hulp ingeroepen van N.P. van den Berg, president van de Javasche bank in Batavia, 

diee in 1882 de commissie had geleid ter bevordering van de particuliere inzendingen voor de 

internationalee koloniale tentoonstelling te Amsterdam. Hijmans van Wadenoyen stuurde hem de 

uitgewerktee plannen voor de kampong, met het verzoek een geschikte persoon te vinden die 

'Voorr eigen rekening" deze zaak op zich zou willen nemen. De uitgaven van deze onderneming a 

ƒ.. 30.000 had de Nederlandse koloniale commissie berekend voor "50 inlanders (mannen en 

vrouwen)) voor bediening in de Warong, voor verschillende ambachten en voor eene Gamelang 

c.q.. met zang en dans". Uitgaande van een gemiddelde van 4000 entrees per dag, met een 

toegangsprijss van fr. 0,50, waarvan de winst fr. 0,25 zou zijn, rekende zij op een totaalwinst van 

ƒ.. 20.000,-. Om "ons dorp" (zoals het in het Verslag meermalen genoemd wordt) te bekostigen, 

verspreiddee de commissie in oktober een circulaire onder personen met koloniale betrekkingen -

4000 in Nederland en vijfti g in Indië - met daarin de oproep om in te schrijven op aandelen a 

raisonraison de ƒ. 250,-. 52 Vanwege de zeer lage respons volgde eind oktober een tweede circulaire met 

nogg meer details over de kampong en de mogelijkheid om ook voor halve aandelen in te 

schrijven.. Het weinig hoopgevende resultaat: slechts 12 gaven blijk iets in deze merkwaardige 

ondernemingg te zien, gezamenlijk 18 aandelen voor hun rekening nemend.53 

Dee redding kwam - via het hoofdbestuur - van het Amsterdamse front. De Amsterdamse 

bestuursledenn W. van der Vliet (voorzitter) en A.C. Wertheim (voorzitter afdeling financiën) 

brachtenn de koloniale commissie in contact met Martin Wolff, een vooruitstrevend ondernemer 

uitt Amsterdam. Wolff (1854-1907) was medeoprichter en directeur van een aantal moderne 

bedrijvenn die bijdroegen aan het kosmopolitisch karakter van de hoofdstad - zoals de 

Amsterdamsee Kioskonderneming (naar het voorbeeld van de colonnes d'affiches op de Parijse 

boulevards)) (1878) en de eerste vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in 

Amsterdamm (1885). Ook was hij gedelegeerd bestuurder van het Nederlandse panopticum, dat in 

18833 in samenhang met de Amsterdamse tentoonstelling geopend was.54 Wolff wilde het beheer 

vann de kampong wel op zich nemen, onder voorwaarde dat de commissie zelf het "Indisch dorp" 

opp de Esplanade des Invalides op zou leveren, inclusief materiaal, ambachtslieden en danseressen. 

Voorr de koloniale commissie was dit problematisch, allereerst omdat zij bij lange na nog niet 

beschiktee over het benodigde geld, en ten tweede omdat zij niet de financiële 

verantwoordelijkheidd wilde dragen voor iets wat in Indië tot stand gebracht moest worden.55 

Uiteindelijkk wilden Van der Vliet en het te Parijs gedelegeerde commissielid J. Freiwald zich wel 

garantt stellen. In november 1888 kon Wolffs nieuwste onderneming van start gaan. De kampong 

zouu er dus komen, maar op het nippertje. 

Voorr het bijeenbrengen van de woningen en bewoners van de kampong werd W. Cores de 

Vriess naar Indië afgevaardigd. Deze telg van de gelijknamige firmahouder die van 1850 tot 1863 
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stoomvaartlijnenn onderhield in Nederlands-Indië, was lid van de gedelegeerde commissie te 

Parijs.. Pas na het telegram dat diens komst aankondigde (december 1888) vormde zich te Batavia 

dee officiële koloniale commissie onder leiding van Van den Berg.56 

Dee kampong zou gebouwd worden op de terreinen van Tandjong Priok door een vijftigtal 

hiertoee aangenomen inheemse bouwvakkers, ironisch genoeg onder toezicht van twee 

Nederlandsee ingenieurs. De kampong was sowieso niet zuiver Javaans, vanwege de verschillende 

typenn huizen in het dorp, als Amsterdamse onderneming, en als maaksel van de koloniale 

economischee elite. Voor de invulling van de kampong bleek het Indische familienetwerk goed 

vann pas te komen. Cores de Vries- in januari 1889 in Batavia aangekomen - en zijn reisbegeleider 

H.P.. Cowan (filoloog en secretaris van de Indische commissie) bezochten als eerste de 

theeplantagess Sinagar en Parakan Salak in de Preangerregentschappen, beheerd door Eduard 

Juliuss Kerkhoven en Gustav C.F.W. Mundt, respectievelijk neef en zwager van de broers Holle, 

enn daardoor verwanten van Van den Berg. Die was getrouwd met een zuster van de theeplanters 

Holle.. Deze administrateurs kregen een uitgelezen kans om in Parijs reclame te maken voor 

Javaansee thee. Het entreekaartje voor de kampong hield immers ook een consumptie in. Mundt 

enn Kerkhoven stelden veertig van hun arbeiders - mannen en vrouwen - ter beschikking; 

daarnaastt lieten zij een theekiosk bouwen voor in de kampong op de Esplanade des Invalides. Ten 

slottee leende Mundt, naast enkele wajangpoppen, opnieuw één van de gamelans van Parakan 

Salakk uit, genaamd Sari Oneng, een mooiere dan die in 1883 in Amsterdam te horen was 

geweest577 Op het laatste moment had de firma C.J. van Houten en Zoon, die op verschillende 

locatiess op het tentoonstellingsterrein te Parijs al cacaoproeverijen uitbaatte, voor het dorp ook 

eenn warong laten bouwen in Batavia, waarin "drie mooie meisjes" zouden bedienen.58 Hiermee 

begonn "het Sumatrahuis" zijn carrière op wereldtentoonstellingen. 

Inn Solo kregen Cores de Vries en Cowan de medewerking van resident Spaan, die als 

bemiddelaarr optrad bij de onderhandelingen met de kroonprins in het paleis van de 

Mangkunegara,, de latere prins Mangkunegara V.59 Cores de Vries benadrukt in zijn rapport hoe 

belangrijkk deze hulp van resident Spaan was. Zonder hem zou het niet gelukt zijn om zoveel 

mooiss uit het paleis van de Mangkunegara in bruikleen te krijgen. Aan de Indische prins zelf 

besteeddee Cores de Vries geen woord van dank. Het was niet gering wat hij uit diens gevolg had 

meegekregen.. Enkele leden van zijn hofhouding die mee gingen naar de Parijse tentoonstelling 

gavenn later een uitgebreide opsomming van deze inzendingen in een hofverslag.^Cores de Vries 

reduceerdee het geheel in zijn rapport tot "een prachtig stel danscostumes en photographiën" en 

"eenigee corypheeën van zijn corps de ballet". De balletcoryfeeën waren het resultaat van latere 

onderhandelingenn van Spaans met de prins, nadat de commissie te Batavia tevergeefs moeite had 

gedaann om ronggengs [dansmeisjes] te ronselen uit West-Java. In Soerabaya en Jogyakarta vonden 

Coress de Vries en Cowan ten slotte de mannen en vrouwen die in de kampong het 

wapensmeden,, batikken en weven zouden vertonen. 
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Opp 24 februari werd het eerste deel van het bamboedorp ingeladen in één der schepen van de 

Rotterdamsee Loyd om de reis naar Marseille te aanvaarden, op 10 maart het tweede deel. Cores 

dee Vries reisde op 24 maart af, samen met de danseressen en een aapje uit Solo. 

HetHet koloniale paviljoen 

Hett koloniale paviljoen had een ruimte gekregen in de voorzijde van het hoofdgebouw op het 

ChampsChamps de Mars. Voor de financiering van deze gunstig gelegen entree voor Nederland besloot de 

commissiee om per circulaire nogmaals een beroep te doen op de landgenoten met koloniale 

belangenn (450 in totaal). Net zoals de lobby voor de kampong leverde deze actie weinig op.61 Met 

veell  moeite beschikte de koloniale commissie eind januari over een totaalbedrag van ƒ. 15.000,-. 

Zijj  had nog tien weken om het koloniale paviljoen te Parijs in te vullen. Daartoe richtte zij zich 

nuu tot de particulieren, genootschappen, instellingen, gemeenten en regeringsautoriteiten die 

beschiktenn over relevante (etnografische en industriële) verzamelingen. 

Zoalss bekend hadden de twee belangrijkste volkenkundige en koloniale musea alle medewerking 

geweigerd.. De belangrijkste bijdrage op etnografisch gebied, die gezien werd als de redding van 

hett koloniale paviljoen, kwam opnieuw uit Amsterdam. De eerder terughoudende J.R. Wüste 

steldee nu toch de koloniaal etnografische collectie ter beschikking, die in bewaring en beheer was 

opgesteldd in het etnografisch museum van Artis. Ook de directeur van Artis, G.F. Westerman, 

verleendee steun. Uiteindelijk beschikte de koloniale commissie hierdoor niet alleen over een grote 

verzamelingg van voorwerpen "betrekking hebbende op land en volk, en van vele monsters en 

produkten""  maar ook over de diensten van de conservator van het etnografisch museum van 

Artis,, C.M. Pleyte, die te Parijs zou helpen bij de opstelling en inrichting van het koloniale 

paviljoenn en de kampong.62 

Waarr de Nederlandse etnografische musea zich in meerderheid tamelijk stug opstelden ten 

aanzienn van bruiklenen, hadden de Parijs etnografische musea er blijkbaar geen moeite mee om 

voorwerpenn uit te lenen voor het Nederlandse koloniale paviljoen- nog een aanwijzing voor het 

belangg dat de Franse organisatie hierin stelde. Antonin Proust ("inspecteur van de Schoone 

Kunsten")) leende verschillende voorwerpen uit de musea onder zijn beheer, waaronder een 

gamelann uit het Conservatoire du musique en "vele interessante voorwerpen" uit het musêe de 

Trocadéro,Trocadéro, waarvan het gebouw en de volkenkundige collectie teruggingen tot de Parijse 

wereldtentoonstellingg van 1878. Hijmans van Wadenoyen wist enkele van zijn persoonlijk 

vriendenn te bewegen om uit hun verzameling wapens en matwerk te leen te geven, ten behoeve 

vann de wanddecoratie van het koloniale paviljoen. Ten slotte leende assistent-resident D.P. 

Jentinkk een verzameling etnografica. 

Omm ook een selectie grondstoffen te kunnen laten zien in Parijs bewoog de koloniale commissie 

enkelee Nederlandse handelaars in Indische producten tot inzending van monsters. Zij verwierven 

onderr meer van P. en G.C. Calkoen "eene unieke collectie" Indigomonsters, van de vereniging 
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voorr de Amsterdamse en Rotterdamse koffiehandel (met als afgevaardigden respectievelijk P. ten 

Catee en R. Browne) "eene volledige verzameling koffiemonsters", van Briegleb & Co. monsters 

kinaa en kapok, van de Molukse handelsvereniging "Banda" nootmuskaat en een aanschouwelijke 

"voorstellingg van plant en vrucht", van Schroeter & Co. "specerijen en drogerijen", van de 

Amsterdamsee pakhuismeesteren van de thee een collectie theemonsters, van CJ. van Houten en 

Zoonn een voorstelling van een cacaoplantage, van Machine Watson & Co. monsters suiker van 

dee laatste oogst en van G. Zigeler monsters cacao. Deze hoeveelheid "volledige" en "unieke" 

collectiess waren in de ogen van de commissie toch nog niet voldoende om een compleet beeld te 

gevenn van de handelsvoortbrengselen van "onze Oost-Indische bezittingen". Het nog 

ontbrekendee kocht zij daarom, ten slotte, zelf aan, waaronder "gom-copal, rameh, cassia sistula, 

cajoepoeti-oliee [...] alles in de oorspronkelijke verpakking", alles ter will e van de compleetheid.63 

Dee architect E J. Niermans richtte het koloniale paviljoen in, op aanwijzingen van de 

commissie.. Zijn bijdrage leidde tot de ook in 1883 toegepaste, en voor die tijd gewone wijze van 

opstellen,, waarbij ten behoeve van de volledigheid zoveel mogelijk voorwerpen getoond werden, 

enn lege ruimtes opgevuld werden met decoraties van gedrapeerde (in dit geval) gebatikte stoffen 

enn waaiervormige wapentrofeeën. De bijgevoegde afbeelding spreekt al bijna voor zichzelf: het 

wass vol in het koloniale paviljoen. In het midden van de ruimte verrees uit "de produkten in hun 

originelee verpakking" een metershoge trofee, voorzien van een kroon van rotan en palmbladeren, 

mett gevlochten hoeden als diamanten. [Afbeelding 3.7] Hieromheen moest de bezoeker zich een 

wegg banen tussen de voorwerpen opgesteld rondom de trofee en de uitstallingen langs de 

wanden.. Met behulp van sarongs, honderden meter gebatikte stoffen en wapentrofeeën had 

Niermanss op de wanden geen plek vrij gelaten. Het gros van hetgeen hier getoond werd kwam 

slechtss indirect uit Nederlands-Indië - de gebatikte stoffen zelfs rechtstreeks uit de 

katoendrukkerijenn van Kralingen en Leiden. Toch vielen enkele zaken op die direct uit 

Nederlands-Indiëë waren overgekomen: de monsters Java-thee van de ondernemingen Parakan 

Salak,, Sinagar en Tjisalak werden later met goud bekroond. Ook de bijzondere sarongs en 

staatsieklerenn van de Mangkunegara uit Solo" zouden de aandacht trekken.64 

A.ar%eling}A.ar%eling} zuinigheid en toeval 

Dee officiële tentoonstellingsverslaggever W. van der Vliet concludeerde op basis van de 

verleendee steun aan het koloniale paviljoen "dat de hartader van het land nog warm klopt, waar 

hett de bevordering geldt der moederland en koloniën".65 Dit lijk t een rooskleurige voorstelling 

vann zaken, want die steun kwam toch niet van harte. Als de diepte en reikwijdte van de 

betrokkenheidd bij deze zaak zouden moeten worden afgemeten aan de spontaniteit en 

hoeveelheidd van de particuliere (materiële) medewerking vanuit Nederland en Nederlands-Indië, 

dann lijken die oppervlakkig, kleinschalig en geconcentreerd in de bestuurlijke en handelscentra 

vann Nederland. De organisatie voor de Nederlandse koloniale afdeling representeerde weliswaar 
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3.77 De Nederlandse trofee van koloniale waar (Parijs 1889) 
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dee koloniale belangen in Nederland, maar bij de groep die zij vertegenwoordigde vond zij geen 

klankbordd wanneer het om klinkende munten ging. Zo hard klopte de hartader van het land -

wanneerr het om een internationale tentoonstellingszege betrof- op dat moment toch niet. 

Inn 1889 was het gevestigde koloniale milieu blijkbaar overheersend conservatief, bedaagd en 

weinigg avontuurlijk. De steun die er was werd voor een belangrijk deel verkregen door 

persoonlijkee banden. Zodra een sleutelpersoon afviel volgden er meer, zoals gebeurde bij het 

overlijdenn van Van den Bossche. En gewaagde stappen werden alleen gezet door een moderner 

ondernemerss type zoals Martin Wolff, dankzij wie de concessie voor de kampong van start kon 

gaan.. Wolff had weinig van doen met koloniale kringen, maar vooral oog voor nieuwe trends, 

zoalss het panopticum en de colonnes d'affiches. Het eindresultaat van de Nederlandse koloniale 

afdelingg te Parijs hing dus niet per se af van diegenen die directe financiële, politieke of 

wetenschappelijkee belangen hadden bij de koloniën. 

Ondankss het feit dat vanuit Parijs met nadruk was gevraagd om een bijzondere (en levende) 

etnografischee koloniale inzending was de bijdrage van de koloniaal-wetenschappelijke en 

culturelee instellingen in Nederland op dit punt vrijwel nihil. Uiteindelijk zou voor het 

TMederlandsee koloniale paviljoen' gestreefd worden naar een compleet overzicht van koloniale 

grondstoffenn en nijverheidsproducten, etnografische voorwerpen, wetenschap en bestuur, net als 

inn 1883. Door de opvallende trofee kwamen de koloniale handelsproducten op de voorgrond te 

staann - niettegenstaande de Franse nadruk op etnografie. De op het laatste moment door Wüste 

uitgeleendee etnografische voorwerpen en de helpende hand van etnografisch conservator Pleyte 

zoudenn daar niet aan afdoen. Het aanzien van het koloniale hoekje berust, achteraf bezien, dus 

voorr een heel groot deel op toeval, of op wat men ervoor had willen geven. 

Dee grote populariteit van de kampong te Parijs wordt tegen deze achtergrond van nog meer 

betekenis.. Het maakte de Nederlandse koloniale vertegenwoordiging in Parijs - hoe moeizaam en 

toevalligg ook tot stand gekomen - tot een opvallend succes. En opvallen daar ging het om bij 

wereldtentoonstellingen.. Waarom was de kampong zo populair? [Afbeelding 3.8] 

3.. De verleiding van de kampong 

"Aucunn coin de 1'exposition n'est plus frais, plus attirant plus original que ce morceau de 1'Archipel Malais 
transplantéé tout vivant au milieu de Paris." Prins Roland Bonaparte (1883) 

DeDe menigte 

Inn de Javaanse kampong was het druk, en dat was al bijzonder. Tijdgenoten vonden de menigte 

inn de kampong opmerkelijk. Op basis hiervan concludeerde verslaggever Paul Le Jenisel 

bijvoorbeeldd dat de kampong "était décidement la great attraction de L'Esplanade". "Qui de vous 

n'an'a franchi plus de vingt fois Pentrée du kampong Javanais [...]?" legde hij zijn lezers retorisch 

voorr in één van de vele gedenkboeken uit de nasleep van de tentoonstelling.66 De journalist J. de 
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Meesterr telde voor Eigen Haard in mei al vier- a vijfduizend bezoekers per dag, en op zondagen 

omm en nabij de tienduizend. Met de voorziening van elektrische verlichting was vanaf juni de 

kampongg ook na zeven uur 's avonds geopend, zodat hij verwachtte dat het bezoekersaantal wel 

verderr zou groeien. Zijn schattingen komen overeen met de officiële cijfers. In de zes maanden 

datt de tentoonstelling geopend was trok de kampong in totaal 875.000 bezoekers - twee keer 

zoveell  als het nabijgelegen, eveneens populaire Annamitisch theater (waarvan de toegangsprijs 

overigenss vij f keer zoveel bedroeg als die van de kampong}.67 

Onderr de bezoekers bevonden zich beroemdheden die de kampong fameus maakten. In Ie village 

JavanaisJavanais raakte de componist Claude Debussy onder de indruk van de Javaanse gamelanmuziek, 

inspiratiebronn voor enkele van zijn latere, vernieuwende composities voor piano.68 Ook de 

schilderr Paul Gauguin, de schrijvers Emile Zola en Edmond de Goncourt en beroeps- en 

amateur-antropologenn zoals J. Deniker en prins Roland Bonaparte vertoefden in de kampong. 

Volgenss de Franse romancière en orientaliste Judidi Gautier (1845-1917) waren de Javaanse 

danseressenn de talk of the town : "toute la vill e [..] véritablement éprise des danseuses [..] Ie tout 

Paris,, artiste surtout ne se laissait pas du spectacle."69 Het succes van de kampong valt ten slotte 

aff  te leiden uit de winst die deze als onderneming gedraaid had, de omzet van de thee-, 

chocolade-- en likeurverkoop in de paviljoens van de firma's Parakan Salak, Van Houten, en Bols 

enn Zonen, uit de groei van Javaanse theeconsumptie dat jaar in Parijs en last but not least uit de 

hoogstee onderscheiding (een "eere-diploma") die de koloniale commissie werd toegekend door 

dee internationale jury.70 

Quaa bezoekerscijfers, prijzen en reclame was de Javaanse kampong op de Parijse tentoonstelling 

duss een succes. Enkele Franse verslaggevers benutten de kampong bovendien om met 

bewonderingg uit te wijden over het Nederlandse koloniale bestuurssysteem. Het betekende voor 

dee Nederlandse organisatie dat Nederland op wereldtentoonstellingen meetelde, waarschijnlijk de 

hoogstee prijs. Na jarenlang gehannes met armzalig bevonden industriële inzendingen was er 

eindelijkk een succesformule gevonden voor de Nederlandse vertegenwoordiging. 

Maarr waarom was de Javaanse kampong nu zo aanlokkelijk voor het westerse publiek? 71 

Misschienn biedt het verzamelde receptiemateriaal hierop een antwoord. Het Javaanse dorp, zijn 

bewonerss en zijn bezoekers figureren in talloze besprekingen en afbeeldingen in catalogi, 

tijdschriften,, kranten, een aantal afzonderlijke studies en zeker één roman. De veelzijdigheid van 

ditt materiaal zegt al veel over de aard van de belangstelling.72 Waarover ging de fascinatie voor de 

kampong? ? 

ToonbeeldToonbeeld van orde en rust 

Volgenss het officiële Nederlandse verslag onderscheidde de kampong zich van de omliggende 

dorpenn "door de netheid en orde, die er heerschte". Deze opmerking werpt licht op de gewoonte 

(inn particuliere etnografische volkerenshows zoals die in dejardin d'acclimation of in de Engelse 
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3.88 'De Javaansche kampong op de Parijsche tentoonstelling', Eigen Haard(1889) 
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MusicMusic Halls) om inwoners uit Afrika als wild en oorlogszuchtig uit te beelden.73 Verslaggever Van 

derr Vliet wees in dit verband bovendien op het (beschaafde?) deel der bezoekers van de 

kampong,, etnografen, tekenaars, schilders en beeldhouwers. De aanblik van de zestig inwoners 

vann de kampong, in hun leven en bedrijf zou hen hebben geboeid.74 Er was echter nog veel meer 

tee doen, te horen en te proeven dat een bezoek aan de kampong, zo constateerde Van der Vliet 

zelff  ook. In de ochtend was er de schilderachtige, landelijke rust, het moment om de Javanen te 

bespiedenn in hun alledaags bestaan, aldus Van der Vliet. De middag bood kabaal en sensatie, 

beginnendd bij de angkloeng-optocht, die de populairste attractie van de kampong aankondigde: 

hett muziek- en dansoptreden van de vier jonge danseressen uit Solo, in de pendopo, onder 

begeleidingg van de klanken van de Soendanese gamelan van Parakan Salak. [Afbeeldingen 3.9] 

Hett is niett helemaal duidelijk welke gamelanmuziek en dansen nu precies zijn opgevoerd in de 

kampong.. De antropoloog prins Roland Bonaparte gaf in 'La Nature naar aanleiding van dit 

optredenn een uitvoerig overzicht van de verschillende soorten dans op Java, zich onder meer 

baserendd op Vcihsjava. Volgens Roland Bonaparte werd op de Exposition universe lie alleen de 

hofdanss de serimpi getoond, onder begeleiding van de gamelan skndro. Volgens de etnograaf Raoul 

bevondd zich in de kampong, behalve het viertal hofdanseressen, echter ook een tandak die zich 

toelegdee op het dansen van de ronggeng. Deze dans werd zowel door Raoul als door Roland 

Bonapartee (als onderdeel van zijn overzicht) omschreven als een vulgaire dans, in tegenstelling 

tott de verheven, adellijke serimpi. De zingende ronggeng danseressen - "toujours des femmes de 

moeurss légères" - kozen voor geld een mannelijke danspartner uit het publiek. De ronggeng kwam 

hett meeste voor in het westelijke (Soendanese) deel van Java, aldus Roland Bonaparte, en ze 

danstee onder begeleiding van een gamelan skndro oipelog. Volgens de Solonese verslaggever uit het 

paleiss van de Mangkunegaran speelden de muzikanten "tiap-tiap malem ganti berganti" (elke 

avondd beurtelings) 1. DjogidSolo 2. Djogéd Bandoeng. Dit wijst erop dat Raouls versie meer overeen 

komtt met de werkelijkheid. De musicologe De Vale stelt dat de gamelan van de kampong zowel 

pelogpelog als slendro instrumenten bevatte, zodat het inderdaad mogelijk is dat beide soorten dansen 

uitgevoerdd werden. Het feit dat vooral de Solonese hofdanseressen het Parijse publiek bekoorden 

(waaroverr hieronder meer) verklaart misschien Bonaparte's voorstelling van zaken: vermoedelijk 

werdd de serimpiVanwege haar populariteit vaker uitgevoerd (en de ronggeng vanwege de vermoede 

vulgariteitt gecensureerd?).75 [Afbeelding 3.10] 

3.1.. De Franse kampong 

DeDe hof der finnen 

Eenn vluchtige blik in de besprekingen van de kampong zal de lezers enige argwaan bezorgen ten 

aanzienn van Van der Vliets nette voorstelling van zaken. Opvallend vaak passeerden hierin de 

danseressenn Thamina (soms gespeld als Damina, of Djamina), Wakiem, Seliem (of Sariem) en 

109 9 



Soekiaa de revue, met vermelding van hun schoonheid en leeftijd: de oudste was zestien en de 

jongstee twaalf of dertien jaar. Behalve de met goud bewerkte kostuums van de frêle danseressen 

wektenn vooral de gekleurde en gepoederde huid van hun armen, schouders en benen de 

aandacht.. Het moet voor de heren bezoekers een plezier zijn geweest om in de door van der 

Vliett zo geroemde morgenstond van de kampong deze idoles de bronze tijdens hun ochtendtoilet te 

bespieden.. [Afbeelding 3.11] Zoveel terloopse naaktheid in het openbaar was bijzonder in een 

tij dd waarin deze alleen op oosterse schilderijen, ansichtkaarten of in de Parijse revues gezien kon 

worden.76 6 

Enkelee publieksreacties opgevangen (of verzonnen) door een correspondent van het Buiktin 

officie/officie/ de /'exposition de 1889 geven een indicatie van de uitwerking die de danseressen hadden op 

hett mannelijk publiek. Interessant is dat zij en passant geassocieerd worden met koloniale 

veroveringen.. Een tanden klakkend oud baasje (spottend omschreven als een abonnee van de 

opera)) siste bij het zien van Damina: "Quel sacré petit animal". Zijn gesprekspartners vonden de 

Javaansee dansen minder amusant dan de buikdanseres van de Rue de Caire. "Ce n'est pas toujours 

9aa qui pervertira nos soldats" legde de correspondent ten slotte de domkop in de mond die 

vertegenwoordigerss van de Franse koloniën dacht te aanschouwen.77 Of het genoteerde gesprek 

nuu wel of niet heeft plaatsgevonden - de uitspraken zeggen in ieder geval iets over bestaande 

fantasieënn (of verlangens), en over hetgeen heren verwachtten aan te treffen achter de poorten 

vann de kampong. 

Hett kampongpubliek was van alle allooi, maar om voor de hand liggende redenen zijn vooral de 

bezoekenn van het puikje van de Franse schrijvers en kunstenaars aan de kampong bekend.78 In 

woordenn of beelden vereeuwigden zij de Javaanse danseressen tot symbolen van zinnelijke 

verlangens.. De aantrekkingskracht van deze plek kan gedeeltelijk begrepen worden tegen de 

achtergrondd van de oosterse rage in de Franse literatuur en kunst, die niet wars was van erotische 

motieven.79Artistiekee fans volgden daarnaast ook hun gewoonte om gevierde Europese actrices 

inn hun kleedkamer te bezoeken.80 

Hett feit dat in de kampong prinsessen dansten leek de spanning te verhogen. Keer op keer duikt 

inn beschrijvingen de mededeling op dat de danseressen behoorden tot het hof van prins 

Mangkunegaraa (soms omschreven als de sultan van Solo). Hoewel het woord 'harem' niet valt, 

zall  deze herhaalde toelichting daar wel aan geappelleerd hebben. Zo prees de etnograaf Raoul de 

generositeitt van "Pangeran Mangkou-Negoró"', die niet alleen zijn hofdanseressen maar ook 

magnifiekee kostuums en een waardevolle massief gouden diadeem had uitgeleend. Raoul 

berichttee dat de danseressen de diadeem per tourbeurt droegen, opdat onderling geen jaloezie 

zouu ontstaan. Volgens De Meester was het gouden hoofddeksel van prins Mangkunegara 

eigenlijkk bedoeld om tentoongesteld te worden in het Nederlandse koloniale paviljoen en per 

abuiss bij de danskostuums terechtgekomen. Deze vaker opduikende anekdote81 kan voedingsstof 
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geweestt zijn voor TDuizend en één nacht'-achtige fantasieën over oosterse prinsessen. Beurtelings 

wass één van de danseressen een echte prinses, gekroond tot de mooiste of meest beminde.82 

Eenn zeer plastische warenkeuring kregen de Javaanse danseressen van de schrijvers Emile Zola 

enn Edmond de Goncourt, tijdens een kunstenaarsdiner op de Eiffeltoren. De Goncourt 

beschreeff  deze in zijn dagboek: "We spreken over de Javaanse vrouwen en als ik het heb over 

hunn wat afstotende gelige gezetheid, zegt Zola: T>ie dikte heeft iets weeks, wat je niet vindt in de 

Europesee dikte', en aan het eind van zijn woorden masseert hij stevig zijn neus, die onder zijn 

zinnelijkk bewegende vingers op een stuk gummi lijkt." (2 juli 1889) De Goncourt liet zijn 

(afkeurendee blik over meer dan alleen de Javaanse danseressen gaan: in de Rue de Caïre zag hij 's 

avondsavonds de losbandige nieuwsgierigheid van Parijs uitbreken en "obscene ezeldrijvers [...] lange 

Afrikanenn in zinnelijke houdingen, die hun begerige blikken over de langskomende vrouwen 

latenn gaan, met die verhitte bevolking die je doet denken aan katten die op gloeiende houtskool 

pissen.""  Zelf kwam hij daar vaker en hij noteerde dat één van de buikdanseressen met haar navel 

groettee (19 augustus). Het tentoonstellingspubliek moet het in het algemeen ontgelden: "Al s ik 

tijdenss de Tentoonstelling de grove, dierlijke vreugde zie die de gezichten van de bezoekers 

uitstralenn en die zelfs de snorren van de oude vrouwen doet krullen, dan denk ik aan de verveling 

vann volgend jaar bij al die mensen die er aan gewend zijn geraakt zich te buiten te gaan, en ik ben 

bangg dat die verveling tot een revolutie zal leiden" (16 augustus). Uiteindelijk concludeerde hij 

doorr de tentoonstelling een afkeer te hebben gekregen van de massa (15 oktober).83 

Illustratieff  voor de kampong als lusthof zijn ten slotte enkele passages uit een 1688 pagina's 

tellendee roman die zich op en om de tentoonstelling afspeelt: Aventuns memilkuscs d'unpousse-

poussepousse a /'exposition van G. Lefaure en H. Deneuville.84 In dit melodramatisch monstrum wordt aan 

dee hand van vele liefdesintriges een beeld gegeven van het gebeuren op de tentoonstelling. Hierin 

speeltt de Javaanse danseres Thamina een kleine rol. De centrale persoon in de roman is een 

aantrekkelijkee dertigjarige tentoonstellingsbezoeker, Raoul de Berry, die geïntroduceerd wordt als 

fysiekk en moreel van goede komaf. Hij trekt de gretige aandacht van vele vrouwen, waarvan 

sommigenn onmiskenbaar van lichte zeden zijn. Ook Thamina bezwijkt voor de charmes van deze 

Donn Juan. Zij doet haar intrede in de hoofdstukken XL en XLL , waarin De Berry haar tijdens 

zijnn galadiner voorstelt aan andere gasten. Veelzeggend is dat Thamina hier de Chinees-

anamitischee bijnaam Ta divine Yo-lang. L'etoile du kampong' krijgt. De roman vermeldt als 

redenn dat haar gelaatstrekken het vermoeden wekken van *une race asiatique', vermengd met 

Javaanss bloed. Het is verleidelijk om meer achter de naamsverandering te zoeken. Misschien 

brachtt deze de Franse lezers wel dichter bij Frans Tonkin. Het idee past voorts in de brede 

belangstellingg in Franse verslagen voor het rastype van de kampongbewoners. 

Thamina,, gekroond, en gehuld in haar danskostuum met nauwkeurig beschreven grenzen ("[..] 

Iee pagne, s'arrêtait aux genoux, laissant nue une jambe admirablement faite") was de attractie van 

dee avond. Hoewel niemand hem gelooft ontkent De Berry met klem dat zij zijn maitresse is. Hij 

111 1 



voertt met haar een gesprekje (bijna een verhoor) waarin Thamina vertelt dat zij afkomstig is van 

hett hof van "prins Mangka-negara". Zij is dus een prinses! De Berry legt het gezelschap uit dat de 

twaalfjarigee Thamina - nog maagd - de zedelijkheid zelve is en later een man uit Jogjakarta zal 

huwen.. "A Java, la profession de ballerine n'implique nullement des moeurs dissolues". De 

struisee Parisienne Nini, die hardop verklaart dat zij op haar twaalfde allang een man had, vraagt 

Thaminaa op de vrouw af of zij een minnaar heeft. Thamina knikt blozend naar de quasi 

verbaasdee De Berry: "[...] J'aime toi, comme mon père." Aan het einde van de avond roept Nini 

Thaminaa uit tot "Javanais de Montmartre". 

Hett verhaal van Lefaure en Deneuville is illustratief voor het kermisachtige karakter van de 

tentoonstelling.. Daarnaast heeft het schijnbaar ook nog doel iets te leren over andere volkeren. 

Doorr het vraaggesprek met Thamina neemt de lezer en passant iets tot zich over de zeden en 

gewoontess van Javanen. 

Voorr een deel zijn de zinnelijke fantasieën te verklaren door de kuisere seksuele moraal destijds: 

eenn terloops getoond stukje huid zal de toeschouwers op zichzelf al genoeg opwinding hebben 

bezorgd.. De wetenschap zelf bekeken te worden of met deze prinsessen door de regen te kunnen 

lopenn zal eveneens hebben bijgedragen aan een particulier genot. [Afbeelding 3.12].85 

Dee kunstzinnige en literaire verbeelding van de Javaanse schoonheden straalde af op de 

Nederlandsee koloniale vertegenwoordiging. Althans in Nederlands-Indië. Met een vleugje 

anachronismee - Baudelaire was in 1867 overleden - plaatste de Javabode van 9 augustus 1893 een 

verss uit Baudelaire's T,e serpent qui danse' om 'La belle Wakiem' te bezingen: 

Tess yeux oü se réveille, 
Dee doux ni d'amer, 
Sontt deux bijoux froids oü se mele 
L'orr avec Ie fer 
AA te voir marcher en cadence 
Bellee d'abandon 
Onn dirait un serpent qui danse 
Auu bout d'un baton86 

Maarr de Parijse lusthof kreeg in Nederland ook negatieve aandacht. Toen in 1900 het gerucht de 

rondee deed dat opnieuw Javaanse schonen naar Parijs zouden komen voor de Nederlandse 

afdelingg op de exhibition du siècü, waarschuwde een aantal journalisten voor het bederf van zowel 

dee Javanen, als van de keurige Nederlandse koloniale afdeling. De Balinese danseresjes die in 

19311 naar de Internationale koloniale tentoonstelling te Parijs kwamen werden in sommige 

Nederlandsee aankondigingen opvallend expliciet afgeschilderd als net en zedelijk.87 

Dejavanisering:Dejavanisering: verlangen of angst? (Verbeeldje wat %ij van ons denken) 

I nn de commentaren op de kampong is een vrees te bespeuren voor de westerse beïnvloeding dan 

well  bederf van de Javanen door hun lange verblijf te Parijs. "I l faut se hater d'aller voir les 

Javanais,, car ils déjavanaisent a vue d'oeuil" waarschuwde de journalist van het Bulletin de ['exposition. 
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Danseusee du Kainpong se maquil lat i t . 

3.111 Javaanse in ochtendtoilet, Parijs 1889 

3.122 'Na de voorstelling', Parijs 1889 





Hijj  vreesde bijvoorbeeld voor het verdwijnen van de sembah, de eervolle Javaanse 

begroedngswijzee in Parijs. De benoeming van Thamina tot Javanais de Montmartre wijst eveneens 

inn de richting van dit thema. De angst voor de besmetting der Javanen was dubbel. Deze 

weerspiegeldee een behoefte aan echtheid of zuiverheid, terwijl tegelijkertijd juist sprake lijk t te 

zijnn van een verlangen naar vermenging.88 Daarbij confronteerde de aanblik van de kampong de 

Parijsee bezoekers met hun eigen wereld, die weliswaar anders, maar niet per se beter was dan het 

hierr tentoongestelde leven. 

Inn de vastgestelde dejavanisering spelen de danseressen opnieuw een grote rol, maar nu als 

Parijsee nufjes. De journalist van het Bulletin de {'exposition legde aan het einde van een 

beschouwingg Thamina een smachtend "Nicolas! ah! ah!" in de mond, waarop hij prins 

Mangkunegaraa aanmaande om toch vooral zijn danseresjes in Europa te laten. Het kwijnen van 

Thaminaa lijk t ontsproten aan zijn fantasie. In dit verband doet ook de kokette en lonkende 

houdingg van de vier danseressen, zoals verbeeld in het geïllustreerde tijdschrift Lïltustration eerder 

eenn heimelijke wens van de tekenaar vermoeden dan een daadwerkelijke transformatie van de 

Javaansee dans in een Parijse revue. [Afbeeldingen 3.13 & 3.14] 

Mauricee Brincourt, een attaché du service des installations è ['exposition , beschrijft hoe de vier 

danseressenn op een dag werden meegenomen naar de magasins du JLo«wv.89Uitgelaten hadden zij 

waarr op waar gestapeld, om er bij de kassa teleurgesteld achter te komen dat de meegebrachte 

zevenn francs bij lange na niet toereikend waren voor de begeerde schatten. Voor Brincourt 

illustreerdee dit de vermeende spilzucht der Javanen, die hij had verweten buiten werktijd hun geld 

tee vergokken. Het fragment vertelt ons daarnaast iets over het soort uitstapjes dat de danseressen 

blijkbaarr werd vergund.90 Daarmee is het eveneens een voorbeeld van de verbeelde 

overschrijdingg der grenzen. Eerder had Brincourt al gesignaleerd dat de vier danseressen in 

tegenstellingg tot de overige bewoners van de kampong niet verborgen hoe zij genoten van Parijs, 

"oüü elles furent pendant six mois traitées en enfants gatées." Brincourts constatering van spilziek 

enn verwend gedrag bij de vier prinsessen lijk t bezorgdheid over de verwording van de westerse 

beschaving,, eerder dan een negatief oordeel over deze meisjes. De overige bewoners van de 

kampongg vond Brincourt enigszins triest in hun doen en laten. Niets vond hij merkwaardiger dan 

dezee mannen en vrouwen, overgeplant naar hartje Parijs en ontrukt aan land en zon, hun 

gewoontess en levensstijl voort te zien zetten met "ce calme et cette gravité un peu triste qu'ils 

conserventt dans chacun de leurs actes." Het viel hem op dat ze geen enkele verbazing of 

nieuwsgierigheidd toonden. 

Dee vermeende verfransing van deze Javanen zou in Nederland nog lang nagalmen als iets 

ongewenst.. De feministische journaliste Nellie van Kol bracht deze in herinnering, schrijvend 

overr de eveneens door Javanen bevolkte kampong op de nationale tentoonstelling van 

vrouwenarbeidd in Den Haag (1898). "[...] Heb ik niet ergens gelezen van een gezelschap Javanen 

opp een Parijsche tentoonstelling die zich heelemaal hadden geëmancipeerd in ongunstigen zin? 
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Waarvann bijv. de vrouwen zoo "aardig" hadden leeren lonken, zoo coquet wisten te zeggen 

"monn cher"en "petit cheri" en zoo goed alles begrepen wat de heeren haar zeiden." 91 Het deed 

Vann Kol goed de Javanen op de vrouwententoonstelling "onbedorven" weer te zien. Haar 

observatiee lijk t opmerkelijk veel op die van Brincourt over de niet dansende Javanen in de Parijse 

kampong,, al vermoedde zij dat er juist iets achter de uiterlijke kalmte school. "Zi j waren precies 

zooo als ik de welopgevoeden van hun ras, de welopgevoede van alle standen heb leren kennen op 

Java:: ernstig, stil, schijnbaar passief en onverschillig tegenover de buitenwereld, en toch, wees 

daarr maar zeker van, de buitenwereld waarnemend en bij zichzelf en onder elkander beoordelend 

enn kritiseerend." 92 

Mett het thema van de dejavanisering hangt het besef samen dat de kampongbewoners ook zo 

hunn gedachten over de bezoekers hadden. Het Algemeen Handelsblad nam een week na de opening 

vann de tentoonstelling een stuk van de Figaro over, getiteld °Wat de zwartjes van Parijs denken'. 

Eenn journalist van deze krant had de tijdelijke bewoners van de Esplanade des Invalides aan de tand 

gevoeld.. Zij n vaste vragenlijst wekt de indruk dat hij vooral geïnteresseerd was in wat "de 

zwartjes""  van de westerse beschaving vonden. Na een welgemeend "Hebt gij een goede reis 

gehad?""  volgde "Hoe vindt gij Parijs? Bevallen u onze feesten? Welke indruk heeft op u de 

presidentt der Fransche republiek, zijn gevolg, de Parijsche dames, het electrisch licht, ons 

vuurwerkk enz, enz." De correspondent bezocht onder meer "de Kanakken", "de Annamiten", 

"dee Kabylen", Senegalezen en Gabonezen. Met behulp van opzichter Bernard hoorde hij ook de 

bewonerss van de kampong uit. Over het algemeen vond hij deze (in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

dee Annamieten in het naburige dorp) "bijzonder zindelijk" , en de Javanen "ten hoogste 

beschaafd.. Er zijn er onder, die u zeggen zullen, dat Batavia in Parijs niets behoeft te benijden. 

Menn had er zelfs vóór ons een telephoon." De Javanen waren volgens dit verslag opgetogen over 

hett electrisch licht, maar zeer verbaasd dat de Franse president geen zonnescherm droeg. De 

interviewerr lichtte hier de lezer toe dat parasollen op Java "de mindere of meerdere rang" 

aanduiden.. Ook deze man was de schoonheid van de danseresjes niet ontgaan. "Men kan zich 

niett voorstellen, hoe coquet de jonge meisjes zijn". Hij liet Bernard enkele vragen stellen aan 

"mejuffrouww Mina" (Thamina), die van zijn hand een wuft en bijna nuffig portret kreeg: "Zi j is 

heell  blij te Parijs te zijn, maar onze spoorwegen hebben minder verguldsel dan die van Soerabaja 

naarr Batavia." De dialoog met de kampongbewoners moet deze Franse journalist in ieder geval 

ietss hebben geleerd over wederzijdse vooroordelen. "I n ogen der Javanen zijn wij een zeer streng 

enn ernstig volk, dat weinig aan weelde doet. Kortom, een protestants volk. Wij , Parijzenaars, 

moetenn hun volk niet beoordelen naar de staaltjes, die wij er van zien op de Esplanade des 

Invalides.. Behalve de vier danseressen, die aan den koning behoren zijn er enkel werklieden en 

dienstbodenn naar Parijs gekomen."93 

Hett waren niet alleen de Fransen die zich bezighielden met de vraag Svat de zwartjes van Parijs 

denken'.. De Meester voerde hierover een gesprek met een andere tentoonstellingsbezoeker. De 
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3.133 De Javaanse revue, L 'Illustration (1889) 
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3.144 De Javaanse revue, in een humoristisch boekje over de Parijse wereldtentoonstelling, 1889 





laatstgenoemdee - nog vol van de getoonde wonderen te Parijs - was hardop aan het peinzen: 

"Watt zeggen die menschen toch wel van de tentoonstelling?" De Meester wist hem te vertellen 

datt "juffrouw Soekia, de danseres uit onze kampong, toen ik haar indertijd op de Eiffeltoren 

wees,, veel meer belangstelling in een snuisterijtje van mijn horlogeketting had betoond." 

Daartegenoverr plaatste hij echter "het veel minder stomp en eng gevoel van Dina Salifoa, den 

negerkoning,, die, evenals trouwens de shah van Perzië, een bijgeloovige vrees voor den ijzeren 

reuss aan den dag legde. Zoo iets ging buiten zijn begrip om[..]." In de rest van zijn stukje 

schaardee De Meester zich vervolgens met zijn eigen lekenkennis en verwondering over al het 

getoondee en het kortstondige van de wereldtentoonstelling naast de negerkoning.. Soukia was 

verpestt - gedejavaniseerd. De negerkoning toonde respect. Beiden dienden De Meester om zijn 

lezerss een spiegel voor te houden. Over wat zij nu werkelijk van de tentoonstelling dachten 

komenn die niet veel te weten.94 

HetHet antropologisch laboratorium 

'TJnee visite au kampong pourrait s'intituler une journée a Java et celui qui voudrait étudier point a point ce 
curieuxx village, y trouverait matière a de bien instructives observations." (Rousselet (1889) 171) 

Doorr de zinnelijke aandacht voor de danseressen heen valt een algemene 'antropologische' 

belangstellingg waar te nemen. In alle bestudeerde teksten wordt via de kampong meer of minder 

systematischh aandacht besteed aan de geografie, bevolking en rassen, het wonen, de zeden en 

gewoontes,, de nijverheid en (in etnografisch perspectief) opnieuw de muziek en dansen van 

Java/Nederlands-Indië.. De meeste auteurs houden zich bij hetgeen zij zien, anderen, zoals de 

eerderr genoemde etnografen Roland Bonaparte en Raoul ontstijgen het dorp en nemen voor hun 

beschrijvingenn toevlucht tot naslagwerken over Java. 

Voorr de alles registrerende blik der (amateur-)etnografen en antropologen die vele uren in de 

Javaansee kampong doorbrachten, toonde dit omsloten dorp het Javaanse maatschappelijk en 

huiselijkk leven. De zeden en gewoonten der Javanen waren voor hen interessant omdat ze naar 

dee maatstaven van die tijd licht wierpen op de aard en ontwikkeling van de eigen beschaving, en 

opp de bestaande of gewenste verhoudingen tussen verschillende volkeren of beschavingen. 

Hoewell  niet altijd expliciet overheerst in de meeste teksten een evolutionair perspectief, waarin 

hett kampongleven staat voor een vroegere ontwikkelingsfase van de mensheid. Voor sommigen 

boodd de kampong ook toegang tot algemenere ideeën over de Nederlandse koloniale politiek of 

hett nut van koloniale overheersing. Vanwege de terloopse manier waarop de schrijvers hun 

gedachtenn hierover poneren kan hier van alledaags kolonialisme gesproken worden, ook omdat 

dee boodschap ondergeschikt lijk t aan de wil een objectieve empirische etnografie/antropologie te 

geven. . 
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DeDe kampong: inzichtelijk en beheersbaar, sleutel van het maatschappelijk leven 

Enkelee Franse verslaggevers hebben gepoogd om via de Parij se kampong inzicht te krijgen en te 

verschaffenn in de koloniale beheersing van Java. Di t is het duidelijkst te zien bij de etnograaf. 

Raoull  en bij Paul Le Jenisel, die een hoofdstuk over de kampong schreef voor het Livre d'Ordt 

l'exposition.l'exposition. Beiden zagen de kampong (of de "dessa" aldus Raoul) als de spil van de publieke en 

politiekee organisatie van Java, "ce que la commune est en France." 95 Le Jenisel benadrukte 

daarbijj  dat het hier een rudimentaire organisatievorm betrof. In dat kader gaf hij een tamelijk 

ideaall  en verwrongen beeld van de bestuurlijke hiërarchie op Java, met een Hollandse resident 

(volgenss Jenisel half civiel, half militair) die namens het gouvernement leiding gaf aan een (aantal) 

kampong(s).. Dankzij de volgzaamheid der Javanen waren hierbij slechts enkele honderden 

soldatenn nodig, op de aanzienlijke bevolking van 23 miljoen inwoners. Deze bevolkingsdichtheid 

baardee Le Jenisel zorgen. Hij vermeldde dat deze in één eeuw meer dan vertienvoudigd was. Als 

ditt zo doorging, zouden er over dertig jaar honderd miljoen Javanen gevoed moeten worden, op 

eenn land waarvan de natuurlijke bronnen al bij dertig miljoen zouden zijn uitgeput. Wijzend op 

hett feit dat Australië en de Verenigde Staten zich weerden tegen "Chinese infiltratie", en de 

woordenn aanhalend van Raoul Duval ("Avant trente ans, ce seront \esjaunes qui feront les 

moissonss dans le département de 1'Eure") vroeg hij zich af of "wij " ons weldra zouden moeten 

verdedigenn tegen de Javaanse immigratie.96 

Inn zijn boekje over le village javanais lijk t de etnograaf Raoul voor alles een objectief en 

encyclopedischh beeld van Java te hebben willen geven. Dit blijk t alleen al uit de systematische 

opbouw:: geografie, natuur (ras), zeden en gewoonten - waaronder het huiselijk en 

maatschappelijkk leven, kunsten en wetenschappen (muziek en dans), en middelen van bestaan 

(nijverheid).. De aangehouden indeling doet denken aan de onderafdelingen van groep I en groep 

I II  in de catalogus van Veth (1883), en andere ordeningen die in de etnografische/antropologische 

wetenschapp in zwang waren. De kampong vermengt zich in zijn beschrijving met de 

etnografischee en politieke werkelijkheid waar de kampong in zijn ogen voor stond. Voordat hij 

daadwerkelijkk enkele inwoners van het nagebouwde dorpje introduceert (de danseressen), heeft 

hijj  de lezer al ingewijd in de geografische oorsprong van de "Javanais etjavanaises au kampong de 

ITSxpositionITSxposition Universelle'\ de kenmerken van hun ras, en de aard en betekenis van hun muziek en 

dans.. De passage over de danseressen97 is slechts een onderbreking van zijn verhandeling, waarin 

vervolgenss het Javaanse theater (wajang), de kleding van de inwoners van de binnenlanden en die 

derr Javanaises (i.e. de hofdanseressen), de hofetiquette, de aard en ordening van een Javaanse 

kampongg en de voeding en eetgewoonten op Java de revue passeren. Maar hoezeer zijn 

beschrijvingenn ook wilden suggereren dat in de Parijse kampong het authentieke Javaanse leven 

wass te zien, Raoul deed weinig om te verhullen hoe Europees deze onderneming óók was. Zo 

schreeff  hij dat de getoonde fabricage van bamboehoeden gedeeltelijk een Franse 

vertegenwoordigingg had. De Parijse ondernemer M. Leduc had hiervoor een compleet dorp in 
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Tangerann onder zijn hoede genomen. De hoofddeksels belandden vandaar rechtstreeks in zijn 

Parijsee magazijnen. En via zijn verkooppraatje over de nij verheidsbedrij ven roemde Raoul het 

"Magasinn de thé" van de ondernemers uit de Preanger, een geslaagd initiatief om het nuttigen van 

theee te populariseren. 

Voorr de Nederlandse vertegenwoordiging was deze bespreking mooi meegenomen. Wellicht 

mett een knipoog naar Van der Vliet, die hem had geprezen in het Nederlandse Verslag, eindigde 

Raoull  met een bespiegeling over het koloniale succes van de Hollanders: "nation sage et d'un 

espritt pratique, Ie peuple Hollandais a compris que la richesse d'une colonie résidait dans ces 

deuxdeux seuls facteurs: Introduction de cultures rémunératrices, Main-d'oeuvre a bon march f \ Enigszins 

achterhaaldd prees Raoul het Nederlandse cultuurstelsel van Van den Bosch als "la vraie politique 

coloniale."98 8 

OverOver de grenzen van rassen en de breedte van tailles 

Vrijwell  alle aangehaalde Franse auteurs (en zowel in de populaire als de wetenschappelijk 

bedoeldee teksten) wijden passages aan de aard en fysieke kenmerken van het Javaanse of Maleise 

ras,, zoals zij die vertegenwoordigd zagen in de kampongbewoners. Paul Ie Jenisel stelde in het 

UvreUvre d'Or de exposition zelfs dat de kampong speciaal verrezen was om aan het publiek te tonen 

"quelquess échantillons de 1'une ou dix civilisations qui se partagent dans PExtrême-Orient", 

terwijll  van dat motiefin het Nederlandse officiële Verslag-weinig valt te bespeuren. Daarin wordt 

slechtss gesproken van het idee om "eenige dansmeisjes" en een gamelan in de Javaanse kampong 

opp te nemen, en "werklieden" voor de vertoning van "inlandsche industriën"; later groeit het 

aantall  uit tot "zestig personen" afkomstig van verschillende regio's en plaatsen op Java (inclusief 

dee gamelanspelers en personen voor de bouw). Over rassen of typen wordt niet gesproken, wel 

vann "inlanders" of "de Javanen".99 

Sommigee van de auteurs lieten hun rastyperingen moeiteloos overgaan in uitwijdingen over het 

karakterr en de gewoonten der Javanen. Zo niet de antropologen J. Deniker en L.. Laloy: zij 

hieldenn vast aan een strenge en nauwkeurige poging tot zuiver empirische registratie, waarvoor zij 

ookk veertien inwoners van de kampong onder het meetünt legden, in het kader van een 

grootschaligg vergelijkend fysiek antropologisch onderzoek onder de verschillende volkeren op de 

tentoonstelling.. Vanuit hun positivistische wetenschappelijke perspectief waren 

volkerentenn toons tellingen zoals die op de Esplanade des Invalides een buitenkans. Ze leverden een 

schatt aan meetbare en objectiveerbare gegevens, die ook nog ter plaatse vergeleken konden 

worden.. Om die reden brachten ook de gedelegeerden van het Congres internationale d'Anthropologie 

etet d'Archéologiepréhistorique dat in 1889 voor de tiende keer bijeenkwam, vele uren door in de 

verschillendee inheemse dorpen op de Esplanade des Invalides.100 

Err is een groot verschil tussen de systematiek en nauwkeurigheid van Deniker en Laloy aan de 

enee kant, die hun bevindingen (grotendeels uitgedrukt in cijfers en gemiddelden) de schijn van 
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positievee wetenschappelijke objectiviteit (of objectiveerbaarheid) geven, en daartegenover de 

terloopsheidd en de nonchalance waarmee personen als Lejenisel of Rousselet algemene 

uitsprakenn deden over zeden, karakter en vermogen op basis van de gesignaleerde 

rassenclassificatiee in de kampong. Opvallend is daarbij de aandacht voor het gemengd bloed van 

dee kampongbewoners, die net als de dejavanisering soms geïnterpreteerd werd als een vorm van 

degeneratie.. Bij Lejenisel is de angst hiervoor het duidelijkst negatief, angst niet alleen voor de 

gevolgenn van rasvermenging, maar ook voor de rasvermenging en -verspreiding op zichzelf. Over 

hett algemeen komen de inwoners van de kampong er echter zeer goed vanafin de racistische 

waardering. . 

A.ngstA.ngst voor vermenging en degeneratie 

Dee kern van de raciale reflectie over de bewoners voor de kampong lijk t te liggen bij de aandacht 

voorr gemengd bloed. Sommige beschouwers, zoals Raoul, verweefden deze in een historische 

verklaringg voor de specifieke raskenmerken der Javanen. Voor anderen, zoals Lejenisel, was 

gemengdd bloed op zichzelf een negatieve indicatie voor degeneratie. Raoul zou met enige goede 

will  een evolutionair relativist genoemd kunnen worden. Hij trachtte niet alleen aard en oorsprong 

vann de verschillende rastypen van "les immenses possessions néerlandaises" te traceren, ook 

steldee hij vast dat van de bevolking van Nederlands-Indië de Javanen zonder twijfel "beschaving" 

representeerden,, "[..] civilisation relative si 1'on veut, mais civilisation réelle". Raoul hield daarbij 

nogg open of zij deze beschaving te danken hadden aan de oorsprong van hun eigen ras, aan de 

nabijheidd van de Hindoe-beschaving, of aan een religie die perfect was aangepast aan het eigen 

karakterr en klimaat van hun land. De voorspoedige bevolkingsgroei was in ieder geval niet alleen 

tee danken aan de gunstige invloed van de Nederlandse overheersing, maar ook aan die van de 

Islam.Volgenss Raoul was vooruitgang van het Javaanse volk mogelijk.101 

Ookk Le Jenisel benadrukte het gemengde bloed van de kampongbewoners. Net als Raoul stelde 

hijj  dat zij hun specifieke raskenmerken dankten aan de samensmelting van verschillende oude en 

eigentijdsee rassen uit de Chinese en de Indische beschaving. Daardoor waren Javanen een 

mengtypee (type metis), zoals alle Polynesische en Aziatische rassen. Maar voor Le Jenisel was dat 

eenn ongunstig teken. Naar zijn idee bestond de "population metisse" vrijwel overal uit proefstukken 

vann etnische degeneratie en verminking. Opgelucht kon hij constateren dat de Javanen een 

gelukkigee uitzondering vormden op deze regel. Dankzij hun welgevormde afmetingen (die in zijn 

ogenn de platte neus compenseerden), hun huidkleur (van goudgeel tot kastanje), en hun eigen 

Aziatischee schoonheidsnormen, kregen zij zijn minzame goedkeuring. "[..] somme toute, le 

KampongKampong des Invalides est peuplé d'assez beaux hommes et de femmes dont les admirables 

proportionss rachètent tres suffisamment le nez écrasé". Le Jenisel voegde daar wel aan toe dat 

hett jammer was dat van de zeven a acht rassen die Java bevolkten er zo weinig vertegenwoordigd 

warenn in de Parij se kampong - dit ter will e van de compleetheid. Als er maar enkele Sundanezen 
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[Zoo goed lette LJ dus niet op, MB], Maleisiërs, Maories [sic, MB], Madurezen en Arabieren aan 

toegevoegdd waren - "toute la palette de la carnation humaine" - dan was het gegeven beeld 

representatieff  geweest. Samenvattend concludeerde Le Jenisel dat de bevolking van de kampong 

merkwaardigg was, niet omdat dat zij afstotelijk ("repoussant") was, maar juist vanwege haar 

onbewustee en onschuldige schoonheid en deugdzaamheid. Half zelfbespiegelend maar ook 

tamelijkk badinerend noemde hij het een plezier enkele uren te verkeren "au milieu de ces braves 

Javanais,Javanais, qui ne se contentent pas d'etre beaux parmi les indigenes de tous pays, exposes aux 

Invalides,Invalides, mais qui y ajoutent le mérite d'etre vertueux, doux comme des agneaux et d'ignorer 

radicalementt ce que c'est que 1'ivresse."102 Hij vond hier iets wat hij kennelijk miste: de onschuld 

vann de kindertijd. 

Beheersen:Beheersen: op %oek naar raskenmerken 

Hett liefst hadden Deniker en Laloy ieder tentoongesteld individu op de Esplanade des Invalides 

onderzocht,, maar daarvoor was - alleen al door hun grondige aanpak - eenvoudig geen tijd 

geweest.. Het artikel waarin zij hun meetresultaten prijs gaven, verscheen in de eerste jaargang van 

hett tijdschrift Uanthropokge (zelf een uiting van pogingen om de fysieke antropologie een 

wetenschappelijkk podium te geven). Het laat de bijna onthutsende systematiek en cijfermatige 

nauwkeurigheidd zien waarmee zij hun onderzoek hadden uitgevoerd, en daarmee de 

positivistischee volledigheidsdrang die daaraan ten grondslag lag.103 Tijdgebrek noopte hen tot 

onvolledigheid.. Deniker en Laloy onderzochten veertien van de meer dan veertig "représentants 

dee Java" die zij in de kampong geteld hadden. Deze hadden zij onderverdeeld in: a. zeven 

mannelijkee Sundanezen (van de theeplantages van Parakan Salak), b. vier Javanen, waarvan drie 

mannenn en één vrouw, afkomstig uit de provincies van Jokyakarta en Soerakarta, c. één vrouw 

vann het eiland Biliton, "qui se dit malaise et qui parait être métisse d'une Malaise et d'une 

Chinois".. d. twee jongens van respectievelijk acht en twaalf jaar oud, geboren in Tangeran "qui 

paraissentt être des Métis Malais-Javanais". Zij vergeleken hun gegevens niet alleen met de 

kleurkaartenn van Broca maar ook met de bevindingen van de craneologen Swaving, Weisbach en 

Langenn over schedels uit de Indische archipel. De Sundanezen en de Javanen onderzochten zij 

afzonderlijk,, waarbij ze de drie personen van gemengd bloed bij de Javanen indeelden. 

Dankzijj  Deniker en Laloy hebben we nu informatie over de verschillende lichamelijke aspecten 

vann veertien inwoners van de kampong. Het is informatie die door zijn nauwkeurigheid nu 

bevreemdt.. We weten de lichaamslengte, omvang van de taille, kleur van de huid (waarbij heel 

preciess ook de plaatselijke verschillen zijn genoteerd), haar en ogen, structuur van 

lichaamsbeharing,, en de schedelvorm van deze kampongbewoners. Twee van hen zijn bovendien 

mett naam afgebeeld: de Sundanese man Otji, en de Javaanse vrouw Ajoe, beiden en face 

gefotografeerdd door prins Roland Bonaparte.104[Afbeeldingen 3.15] Deze meetresultaten hebben 

Denikerr en Laloy samen met die van de overige bevolkingsgroepen op de tentoonstelling in vijf 
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tabellenn verwerkt, die achtereenvolgens een overzicht geven van 1. de tailleomvang (in aflopende 

schaal);; 2. de schedelindex (in oplopende schaal); 3. de neusindex (verhouding tussen lengte en 

breedtee van de neus, in aflopende schaal); 4. de lichaamsproporties (alleen voor de onderzochte 

mannen);; en 5. een vergelijking van de gemiddelden van een aantal lichamelijke kenmerken (naast 

elkaar)) bij een selectie van de onderzochte rassen, waaronder de Javanen (onder 

elkaar).. [Afbeelding 3.16] 

All  deze gegevens hebben eigenlijk alleen betekenis in het kader van het grotere 

onderzoeksprojectt van Deniker en Laloy. Dat zij zich in al hun empirische grondigheid (nog) niet 

uitlietenn over de bijzondere (of de morele) betekenissen van al deze fysieke kenmerken terwijl dat 

anderenn dat zonder enig probleem wél deden op grond van zeer oppervlakkige waarnemingen, 

zegtt iets over de verschillende tempo's van de wetenschappelijke rassenleer en de populaire 

receptiee daarvan. Het empirisme van Deniker en Laloy is illustratief voor de 

verwetenschappelijkingg die de fysieke antropologie in deze jaren onderging. Maar ook voor de 

onzekerheidd binnen deze wetenschap omtrent mogelijke conclusies die uit al die kwantificeerbare 

lichamelijkee gegevens moesten worden afgeleid, bijvoorbeeld wat zuivere rassen zijn, en welk 

verbandd er bestaat met karaktertrekken en morele eigenschappen.105 Juist het historische of 

evolutionairee perspectief, dat Raoul en Le Jenisel hanteerden was voor het geloof in het bestaan 

vann een zuiver ras eigenlijk problematisch. Di t besefte Deniker zelf uiteindelijk ook. Het 

weerhieldd hem er niet van om in 1900 een wetenschappelijk standaardwerk te publiceren over 

rassenleer,, zij het met een slag om de arm die hij elegant verstopte in de plooien van zijn 

inleiding:: 'A vrai dire, ils sont presque introuvables, ces peuples qui representent des unites 

somatologique,, comparables au espèces de la zoölogie."106 

3.2.. De Nederlandse kampong 

Dee Javaanse enclave op de Esplanade des Invalides treedt in de Nederlandse verslaggeving in het 

algemeenn op als een vanzelfsprekende, bijna verplichte attractie, en soms zelfs als een vertrouwde 

verschijning.. Zo maakte een medewerker van De Opmerker de vergelijking met de kampong die in 

18833 in Amsterdam getoond werd. Een aantal van uitverkoren werklieden die op kosten van 

vooraanstaandee Amsterdammers naar de Parijse tentoonstelling mochten, achtte de beschrijving 

vann de kampong zelfs overbodig "[..] aangezien iedere Nederlander reeds vanaf de schoolbanken 

weett hoe ze er uitziet!". Bij de Tonkinese afdeling op de Esplanade zagen zij "de mannetjes staan, 

diee meermalen voor Franschen geweest zijn wat de Atjeher is voor de Hollandsche kolonialen: 

well  veeltijds verraderlijke, maar toch moedige en voor hun volksvrijheid strijdende inlanders."107 

Alduss is meteen het grootste verschil tussen de Nederlandse en de Franse receptie al aangegeven: 

dee kampong was voor de Nederlanders in de eerste plaats Nederlands, zoals zij ook meenden dat 

dee Tonkinese afdeling Frans was. Maar of dat ook betekende dat de Nederlandse bezoekers de 

120 0 



•''  • ; • • • : ' . - ' • 

rr:/m:/m \ 'm 
3.155 Ajoe, Parijs 1889. Portret en face door prins Roland Bonaparte, bij de meetresultaten van Deniker 
&Laloyy (1890), Parijs 1889 





J.. DENIKEK ET L . LALOT . 

NOMBR BB US HJJBTS. 

TfclEJC* . . 

''  M CwthiiMM h &. 

II  ' . -  «
nn ToaUnb &

77 U r a l M r i i $ • . . 

II  J m u i l J . . . . 

11 l»di|. do Billloo ? 

(Mttin aa MiLt ) 

11 HMbaukii&llai u 

II  - - «uu 

44 MUtt ™ fi. . . . 

33 M i t t u M $. . . 

tt  M*o-CilMwlo»$ -

II  I  Uitam tHo-CUM. 

tnac.. 9 

.144 F i lm-Kong» » 

l«taa)) 6-

11 lFtHtBa«fa|Sioiii)9 

1.. — (<;tu«ti6 ' 

11 - <i/i««s)9 

11 - pp uajt 9-

(i)) na H M m i n J I 

a» » 

77 40 I »» KM «. 

uii  i n n 

«« tt3 H,O|J04|M 

I M I K U U 

i n i a | » » 

l i tt  031104 

Whom m 

1»» 10413,3 

101 1 

m m m 

imos s 

0,117,1 1 

n , m m 

«,111.1 1 

n n 

B,nn wjo i w 

w,in,i i 

44 4 

« i s s 

41,00 37,4 

t t , M | M , MM I U 0 

aM4n,nim m 

oi,«it ,ni«u u 

70,711 I W . l j l H O 

n,too n,n 

11,3»» l i , 4 l 

, aa 11,04 i o n iT i 

**« « 

IT »» m 

I T U U 

(t)) U q r n M <• 1 ' «4>u 

LBSS HUES EX0TIQ0E8. 

a a 

OH H 

en n 

T » 4 4 

no o 

707 7 

0» » 

Mi i 

«33 3 

717 7 

T» » 

TSS S 

BB(l j j 

i n n 

1H H 

US S 

on n 
111 1 

''  X 

17» » 

1H H 

ITSS or 

i n n 

too o 

107 7 

i n n 

141 1 

110 0 

i n n 

i n n 

a a 

m m 

1 1 a a 

i i 

nt(i ) ) 

no o 

i i 

• • 
D D 

»4 4 

MBBDRBOO IN CBNTIBUB I DB LA TAILL B 

i i 

i i 

np) ) 

n,t t 

11,3 3 

• • 

«4 4 
«4W W 
404 4 

«M M 

u u 

«4 4 

4J,I I 

414 4 

4S4 4 

45,1 1 

4 4 

10,3 3 

10 0 

11 1 

10,1 1 

11,1 1 

14,0 0 

* * 
a a 

li o o 

W.TH) ) 

11 1 

M 4 4 

10,0 0 

10.1 1 

11.1 1 

10,0 0 

«4 4 

« « 

: : 

40.TT (J) I M («I 

«5,3 3 

: : 

1444 (1) 

14 4 

M M 
14.3 3 

; ; 

(1)) U , ) U , «  10 njit o mtauaL 
(4)) MOJM » a*  1 n̂ Ma — -

3.166 Overzicht van de meetresultaten van Deniker & Laloy, Parijs 1889. Uit Deniker & Laloy (1890) 





inwonerss van de kampong ook zagen als Nederlandse onderdanen is de vraag. In het voorgaande 

iss de nette en geordende schildering van Van der Vliet al afgezet tegen de Franse lusthof. Duiken 

dee sensuele en antropologische aandachtspunten in de Franse receptie ook op in de Nederlandse 

beschrijvingen? ? 

Vaderlands,Vaderlands, gezellig en net 

Bijj  de feestelijke opening van de exposition universe lie op 6 mei 1889 ontwaarde een trotse 

verslaggeverr van het Algemeen Handelsblad "onze Javaantjes, d.w.z. de jonge dames, natuurlijk in 

feestkleedij,, met groote oogen en gezichten, waarvan geen spier vertrekt" - en dit pal naast de 

logee van mevrouw Carnot, de echtgenote van de Franse president en temidden van vele 

ParisiennesParisiennes in rijk toilet. Om twee uur arriveerde de president zelf, onder geleide van de 

Marseillaise.. Na een hoofdknik richting de vertegenwoordigers van de deelnemende landen en de 

voorr de verslaggever inmiddels voorspelbare toespraken - alleen de lof voor de ouvriers inconnus en 

hett idee van de tentoonstelling als glorie van de mensheid was het noteren waard - kon de 

presidentt aan het spannendste onderdeel van het openingsritueel beginnen: de tocht langs de 

afdelingenn over het terrein en de begroeting van de vertegenwoordigende commissies. In een 

stoett rijtuigen, voorafgegaan door huzaren, bereikte de president ten slotte de Hsplanade des 

Invalides.Invalides. All e Javanen wachtten vóór de ingang van de kampong, in groot ornaat. "Buigend en 

mett de handen wuivend, riepen zij luide allerlei kreten ter eere van den president en één 

oogenblikk zou men uit hun geroep viv' l'emp'reur hebben kunnen hooren, doch, wie zou nu zoo 

kwaadwilligg willen wezen" vergoelijkte aldus de verslaggever deze misser. Met stijgende trots 

somdee hij vervolgens de grootheden op die een bezoek aan de kampong brachten: "o.a. de 

ministerss Rouvier en Yves Puyot, de ondersecretaris van Staat Etienne, de graaf d'Ormesson, 

introducteurr der ambassadeurs, de senator Léon Say, de prefect van politie Logé en last but not 

leastleast de heer George Laguerre met eene actrice van het Theatre Francais" Gedurende het 

openingsfeestt de volgende dag werd in de kampong een speciale voorstelling gegeven voor 

regeringsautoriteiten.. Op die dag speelden de grenadiers der koninklijke garde van België het 

WienWien Neêrlands bloed, ter ere van de kampongbewoners.108 

Doorr zijn aandacht te richten op het eerbetoon aan de Javanen gedurende de rituele opening 

vann de wereldtentoonstelling erkende de verslaggever van het Algemeen Handelsblad de Javanen als 

Nederlandsee onderdanen. Het Wien Nêerlands bloedVanwege de kampong moet ook lezers 

doordrongenn hebben van de vanzelfsprekende eenheid van Nederland en zijn koloniën. Er zijn 

gemakkelijkk voorbeelden te vinden van Nederlandse verslaggevers die op de exposition universe lie 

gewagg maken van het kloppen van hun vaderlands hart bij het betreden van één van de twee 

onderdelenn van de Nederlandse koloniale afdeling. In de inleiding van dit hoofdstuk sprak De 

Meesterr zijn trots uit bij de statige koloniale afdeling van Nederland. Maar ook de kampong had 

zijnn hart gewonnen. Interessant in zijn schets hiervan is de terloopse betiteling van de 
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Mangkunegaraa als 'onafhankelijk vorst'. Of deze lezers deed nadenken over de complexe aard 

vann de koloniale verhouding is de vraag. Ze hebben waarschijnlijk meer gesmuld van de anekdote 

overr de prinselijke kroon, die per abuis als wisseltrofee van de danseressen diende, maar eigenlijk 

voorr expositie bedoeld was.109 

Dee Meester maakte het Javaanse dorp opvallend Nederlands: gezellig én net. Van een poging tot 

(populaire)) Javaanse etnografie lijk t geen sprake te zijn. In den kampong te Parijs' had 'In den 

zoetenn suikerbol' kunnen heten. De Meester neemt veel ruimte om een schilderachtige, bijna 

kneuterigee sfeer op te roepen, door de kampong zelf en door het treffen tussen bewoners en 

bezoekers.. De Meester liet de Javaanse Oehoen één van de foto's uitkiezen die zij samen met een 

anderee Javaanse en een Franfaise verkocht. "[..] de mooie kokette reikt u met een ondeugend 

lachjee - ze lacht den ganschen dag - haar eigen counterfeitsel toe," aldus De Meester. In het 

hoofdgebouww in het midden van het terrein verzorgde kokki de rijsttafel, wier klantenkring 

almaarr groeide - rijsttafelen werd een nieuwe mode bij "de Parijsche high lifé", aldus De Meester. 

Dee grote aantrekkelijkheid van de kampong lag volgens De Meester in "de fraaie kuische 

gevoelvollee dansen - heerlijke verademing van het onzalige Parijsche ballet [..]." De "uitstekend 

gelijkendee portretten der dames Tarnina, Wakiam, Gia en Si-sria, danseressen van Z.H. prins 

Mangkoo Negoro, onafhankelijk vorst in Djogjakarta" leverden hiervan het bewijs. Geslaagd vond 

hijhij  ook de rondgang met de angkloeng, afgebeeld in gravures in Eigen Haard. Verderop passeerde 

hijj  het gebouwtje "waar bruine jongens in witte kielen de lekkere likeuren van de Erven Bols in 

dee bekende glazen op hoogen voet dienen" en een oude batikster uit Djokja die voor een fooitje 

"mett haar gekleurde was een figuur op uw zakdoek of uw visitekaartje" tekent. De in de 

kampongg geproduceerde "strohoeden" werden volgens De Meester als Panamahoeden verkocht. 

Publiekslievelingg was ten slotte "de mooie, guitige knaap van 12 jaar, die sous en snoepgoed krijgt 

vann iedereen en wiens Europeesche opvoeding in de enkele weken van zijn verblijf reeds zoover 

iss gevorderd, dat hij dezer dagen, tot groote ontsteltenis van 't bestuur van den kampong, de 

bezoekerss aan het lachen bracht - gelukkig alleen aan het lachen! - met den kreet: - Vive 

Boulanger!"110 0 

Nett als Van der Vliet trachtte De Meester in al deze gezelligheid de nette grenzen aan te geven, 

zijj  het op ambivalente wijze. Hoezeer hij ook suggereert dat hier de kuise sfeer van Java te 

proevenn was, contrasterend met "het onzalige Parijse ballet" - ook hij schetste het beeld van 

kokettee dames, en memoreerde de opschudding op het moment dat de danseressen "gesafraand, 

haree hut verlaten en met naakte voeten over het grint naar depenaoppo wandelen. [..] 't Publiek 

verdringtt zich om haar, zooals de gerokte dandy's zich 's avonds verdringen om de danseressen 

achterr de schermen van de opera." n t Hiermee kwam hij dicht in de buurt van de fantasieën van 

Dee Goncourt en Zola, en hun kornuiten. De naakte voeten waren De Meester niet ontgaan. 
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NationaleNationale trots en buitenlandse wanklanken 

Voorr De Opmerker, het weekblad voor beeldende kunst, techniek en wetenschap van het 

genootschapp Architectura et Amicitia, was de Parij se tentoonstelling een onmisbare gebeurtenis. 

Zijj  toonde niet alleen de vooruitgang, maar ook het hoogtepunt van de bouwkunst.112 Dat een 

kunstzinnigg en technisch perspectief vaderlandsliefde en koloniale trots niet in de weg staat, blijkt 

well  uit de vijf brieven *Uit Parijs' waarin medewerker 'Osado' voor De Opmerker de vele 

bezienswaardighedenn op en rondom de tentoonstelling beschreef. De afdeling "Nederland" die 

hijj  op zijn eerste wandeling door het hoofdgebouw aantrof, deed zijn 'Vaderlandsch hart" goed. 

"Dee producten onzer koloniën zijn met smaak uitgestald in een koepelzaal, en al haalt het 

ingezondenee het niet bij hetgeen in 1883 te Amsterdam te zien was, het geheel is van een gunstig 

effect.""  Al had Osado vooral oog voor de kunstzinnige bijdragen, dat de koloniale en de 

Nederlandsee afdeling in hun geheel bij elkaar hoorden was voor hem een gegeven. Hieraan had 

dee Amsterdamse tentoonstelling zeker bijgedragen.113 

Dee vergelijking met Amsterdam rees opnieuw toen Osado later het "Javaansche dorp" op de 

EsplanadeEsplanade des Invalides bezocht. Net als De Meester merkte Osado het contrast op met de 

waardigheidd van het Champs de Mars. Over de Esplanade schreef hij: "Men denkt onwillekeurig 

aann een Hollandsche kermis, als men het gewoel aanschouwt en de Oostersche muziek hoort, die 

uitt de meeste gebouwen u tegemoet klinkt." Maar Osado kwam niet voor vermaak. Bovenal 

kregenn de bouwkunst en kunstnijverheid op de Franse koloniale afdeling zijn aandacht, waarbij 

mett name de drukbezochte pagode van Angkor hem opviel door de "zuiver Oostersch[e]" 

ornamentiek.. Ten zuiden van deze pagode vond Osado de kampong, waarvan hij wist dat deze 

"voorr de Parijzenaars een der groote aantrekkelijkheden van de tentoonstelling uitmaakt." Hij 

meendee ook te zien dat dit dorp "lang zoo volledig niet is als dat, hetwelk bij ons op de 

tentoonstellingg van 1883 prijkte". Toch kreeg de Esplanade zo onder de bomen "een zekere 

gezelligheid""  die ook Osado even vasthield in de kampong. Daar boeide hem bovenal het 

publiek.. "De Franschen volgen met veel aandacht de weemoedig hartstochtelijke geluiden, de 

vreemdee harmonieën der Oostersche muziek, en worden niet moede de sierlijke passen der vier 

dansmeisjess gade te slaan. Wij moeten bekennen dat dit viertal, wat uiterlijk schoon betreft, verre 

bovenn het tweetal van 1883 staat. Toch zijn de afbeeldingen welke men onlangs in verscheidene 

Franschee tijdschriften van de Javaansche bayaderes zag, zeer geflatteerd." Aan de "gebouwen" 

vann de kampong - "allen van bamboe en andere Indische materialen" ging Osado snel voorbij. 

Bouwkundigg was de kampong van weinig betekenis. Wat Osado betrof kon de bezoeker voor 

oostersee architectuur beter naar de Franse koloniale afdeling gaan.114 

Dee vrolijkheid van de Esplanade verhulde voor Osado niet de wanklank, die hij aan de westzijde 

vann het terrein zag verrijzen: het reusachtige paviljoen van het Franse ministerie van Oorlog, 

waarr het krioelde van de mensen. Het verleidde Osado tot een kritische kanttekening: "[..]de 

Franschenn worden niet moe de reusachtige vernielingswerktuigen te beschouwen waarmede zij 
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hopenn het later van de gehate Truischen" te winnen.. Ons als vredelievende Hollanders stemde 

hett treurig te zien hoe de mensch zijn vindingrijkheid heeft gebruikt om werktuigen uit te vinden 

diee zijn medemensen met onfeilbare juistheid op een zeker aantal kilomeeters dooden of 

verwonden.. [...] Wij meenden, dat men beter gedaan zou hebben, na de gebeurtenissen van 1870 

eenn dergelijke tentoonstelling maar achterwege te laten." Na het veel nuttiger paleis gewijd aan de 

hygiënee bezocht Osado op deze eerste wandeling ten slotte nog de Rue du Caire, aan de westzijde 

vann het tentoonstellingsgebouw, waar hij de oorlogsellende snel leek te vergeten door de hier 

gebodenn echtheid. "De nabootsing is zoo getrouw mogelijk en de lucht behoefde alleen iets 

dieperr blauw te zijn, om den bezoeker de illusie te geven, dat zij in Afrik a zijn. Het gewoel in die 

nauwee straatjes is onbeschrijfelijk: allerlei Oostersche kooplieden, met een meer schilderachtig 

dann zindelijk uiterlijk trachten hunne waren aan den man te brengen, ezeljongens draven achter 

hunnee met spichtige misses beladen lastdieren en uit de kleine koffiehuizen klinkt een vreemde 

Oosterschee muziek."115 

Dee kampong was Osado vertrouwd dankzij de Amsterdamse tentoonstelling. En dat zegt wel 

ietss over zijn koloniaal besef: ook voor hem waren de koloniale afdeling en de kampong 'een 

Nederlandss goed'. Terwijl De Opmerker in 1883 nog een kritische noot had gekraakt over het 

tentoongesteldee Atjeh-monument, liet Osado in 1889 de kans lopen om zich te bezinnen op de 

wijzenn waarop overzeese gebieden Europees werden gemaakt. Het Franse oorlogspaviljoen 

stemdee hem treurig, maar hierbij dacht hij alleen aan de oorlogen dichtbij huis. De nota bene 

zichtbaarr gemaakte relatie met koloniale verovering legde hij niet. Verder bevestigen zijn 

waarnemingenn opnieuw hoeveel publieke aandacht de kampong trok, en wat voor aandacht -

misschienn was dit toch wel het aantrekkelijkste ervan: als je van drukte en gezelligheid hield ging 

jee naar de Esplanade/de kampong of de Rue de Caire. Verschil zag Osado overigens wel: waar de 

eerstee schilderachtig was, was de laatste echt vies.116 

ÏELthischeÏELthische %prgen en sociale strijd 

"Enn dat die mensen, onder behoorlijke geleide, niet eens een kijkje van de tentoonstelling en van 

Parijss wordt gegund vind ik ook nogal bar". Deze zin lijk t een miniatuur van de ethische, 

koloniaal-politiekee ideeën die C. Th. van Deventer als gerechtelijk ambtenaar later zou 

formulerenn in zijn beroemde Gids -artikel 'Een Eereschuld'. Naar aanleiding van de miljoenen die 

Nederlandd volgens zijn berekeningen aan Nederlands-Indië verschuldigd was bepleitte hij hierin 

eenn ontwikkelingspolitiek ten behoeve van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, maar 

well  in westerse zin en onder westerse leiding.117 In 1888 en 1889 maakte Van Deventer - toen 

nogg werkzaam als advocaat te Semarang - een rondreis door Europa opdat hij het element aan 

Europesee cultuur kon inhalen, dat hij in de Nederlandse koloniale samenleving zo miste. Hij 

bezochtt onder meer Bayreuth (voor de Wagner-fees ten), Amsterdam (onder meer het 

Rijksmuseum),, Londen en Parijs. Naar de laatste stad keerde hij, kort voor het einde van zijn 
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verlof,, voor de derde keer terug speciaal voor de wereldtentoonstelling. "Wij zochten natuurlijk 

vóórr alles naar de javaansche kampong, die wij aan een der uiterste hoeken van het terrein 

vonden.. De eerste indruk is heel aardig.[..] Toch beviel de kampong, bij nader bezichtiging, ons 

maarr half. Er ontbreken sommige kleinigheden, die onmisbaar zijn om vreemden zen. juist 

denkbeeldd te geven. Ook vonden wij dat de inlanders er niet al te vroolijk uitzagen, en de 

djokjaschee vrouw met wie wij een praatje maakten vertelde ons dan ook dat zij niet tevreden 

was.""  De Djokjasche beklaagde zich bij Van Deventer over het feit dat zij geen lombok (Spaanse 

peper)) en sirih (blaadjes die als pruim gebruikt worden) kregen, en dat zij het terreinn nooit 

mochtenn verlaten. Van Deventer vergeleek de kampong daarop met de Indische gevangenissen 

(waarr genoemde middelen tenminste werden verstrekt).118 

Vanwegee zijn woon- en werkplaats was het voor Van Deventer niet meer dan logisch om eerst 

naarr de Javaanse kampong te gaan, ondanks zijn zucht naar Europese cultuur die de Parijse 

tentoonstellingg eveneens in ruime hoeveelheden bood. Zijn indrukken getuigen van een zeker 

medelevenn met de inwoners van de kampong, die hij beschouwde als oude bekenden. Nippend 

aann een glaasje likeur in het restaurant van Bols, herkende hij de jongens die hem bedienden 

daadwerkelijkk van zijn bootreis met de Prinses Amalia. Zij waren er volgens hem beter aan toe dan 

dee Djokjasche vrouw: zij waren kosmopolitischer. Eén van hen sprak zelfs in het Hollands met 

eenn Duitser, die het gesprek weer in het Frans aan metgezellen overbracht. Deze indrukken van 

dee Parijse kampong zouden van invloed zijn op de uitzending van twaalf 'inlandsche 

kunstnijveren'' naar de wereldtentoonstelling te Brussel in 1910, een uitdrukkelijk ethische missie, 

waarvoorr het echtpaar Van Deventer de verantwoordelijkheid nam.119 

Voorr het socialistische Recht voor Allen lag de lotsverbondenheid met de kampongbewoners voor 

dee hand. Verslaggever 'Souvarine' was ervan overtuigd dat de wereldtentoonstelling als zaak van 

dee "heeren bourgeois" het armzalig lot der arbeiders verhulde. De kampong bevestigde al zijn 

vermoedenss over de kapitalistische uitbuiting en onderdrukking van de zwakkeren. Hij 

identificeerdee zich op de Esplanade des Invalides in het algemeen met de daar tentoongestelden, als 

onderdruktenn en geëxploiteerden. Tegelijkertijd zag hij hierin ook een kleurrijk en leerzaam 

rassenschouwspel:: "Kaneel, chocolade, koffie,- citroen- en zelfs schoensmeerkleurige broeders en 

zusterss kan men hier bewonderen en zoodoende eenige kennis opdoen van de niet-Europeesche 

rassen.""  In zijn bezoek aan dit deel van de tentoonstelling, nog voor haar officiële opening, leerde 

hijj  zijn lezers wat protectoraten waren: "[...] die landen, welke niet onmiddellijk onder het gezag 

vann het "moeder"land staan, maar alleen daardoor "beschermd" worden. Wat die bescherming 

kost,, weten de beklagenswaardige inboorlingen maar al te goed. Doodslag en hongersnood, voor 

dee afwisseling gevolgd door hongersnood en doodslag." Souvarine herdacht hierbij een Franse 

spotprentt over de "onderbeschermingstelling" van Tonkin, waarbij hij knipoogde naar de 

Nederlandsee berichtgeving over de verzetsstrijders in Atjeh: "een Fransch soldaat met beide 

handenn zijn geweer boven den loop houdende en de kolf zwaaiend boven het hoofd van een 
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"oproerigen""  (Vaderlandsche Atjeh-bericht-stijl) Chinees, daarbij de woorden uitsprekend: Viens 

ici,, sale Chinois, que je te civilise! (Kom hier vuile Chinees, dat ik je "beschave!")".120 

Souvarine'ss kampongverslagen hebben de toonzetting van een (Robin Hood-achtige) 

schelmenroman.. Naar eigen zeggen kon hij dankzij de medewerking van de secretaris-generaal 

vann de afdeling Franse koloniën de Franse dorpen en paleizen vrijui t bekijken. Maar bij de 

Javaansee kampong werd hem de toegang ontzegd "door een Hollandsen heerschap - de 

Nederlandschee bourgeois is het onuitstaanbaarst en ploertigste wezen dat men zich kan denken -

behoorendee bij het Nederlandsch koloniaal comité [..]". Souvarine zou diens verbod in de wind 

hebbenn geslagen, om pas op aanmaning van de politie het terrein te verlaten. Maar toen wist hij al 

datt de bewoners van de kampong: "[..] het erg koud hadden en dat ze vonden dat de "orang 

blanda""  Hollanders Ja, ik zal maar niet herhalen hoe ze de Hollanders vinden, want 't kanaille, 

waaraann de arme kerels hier zijn overgeleverd, zou in staat zijn 't hem in te peperen."121 

Naa de opening van de tentoonstelling bracht Souvarine nog twee bezoeken aan de kampong, 

beidee resulterend in zijn uitzetting. De eerste keer zag hij zijn vermoedens bevestigd: "Die 

ongelukkigenn zijn hier overgeleverd aan een stuk of drie bandieten, welke hen op de 

schandelijkstee wijze exploiteren. [...] De Javanen vertelden me dat het hen zoowat aan alles 

ontbreekt.. Geen voldoende kleeding, slecht voedsel en niet de minste vrijheid. Terwijl de 

inboorlingenn der Fransche koloniën zoowel op als buiten het terrein der tentoonstelling zich vrij 

kunnenn bewegen, worden de Javanen, welke ongelukkigerwijs niet onder het toezicht staan van 

denn Kommissaris Generaal der Fransche koloniën als beesten 'Vertoond". Zij moeten muziek 

maken,, dansen enz. en daar de entree 50 centimes (25 cent) bedraagt en dagelijks duizenden 

bezoekerss den kampong betreden, begrijpt men licht, dat de gewetenlooze schurken, onder wier 

"hoede""  die arme duivels staan, goede zaken maken.". Souvarine schreef de Javanen beloofd te 

hebbenn een einde aan dit schandaal te maken. Zijn volgende bezoek was dan ook in het 

gezelschapp van een redacteur van de XIXme Siècle, met wie hij gezamenlijk verwijderd werd na 

eenn inspectie van 'Voedsel, kleeding enz.". Souvarine ging er van uit dat dit de laatste keer zou 

zijn,, omdat de Parijse bladen reeds vol waren van dit schandaal. Tot slot gaf hij de naam prijs van 

"dezenn ellendeling, chef der exploitatiecommissie [...]. De vent heet Wolff, Martin Wolff, en is 

eenn landgenoot van Droogstoppel. Natuurlijk!"122 

'Souvarine'' was behalve revolutionair ook lezer van de Max Havelaar. Hij koos de zijde van 

diegenenn die in zijn ogen de zwakkeren en onderdrukten vertegenwoordigden van een 

samenleving,, die hij zo helder zag uitgebeeld op en door de tentoonstelling. Zo nam hij het ook 

opp voor de arbeiders, die gezien de entreeprijs (één franc voor één kaartje) en de openingstijden 

('ss avonds bedroeg de toegangsprijs twee kaartjes) moedwillig van de tentoonstelling zouden 

wordenn uitgesloten. En en passant signaleerde hij als ander voorbeeld van "exploitatie, uitbuiting" 

dee pousse-pousse'. "Zoo hebben een paar "ondernemende" bandieten een aantal Annamieten laten 

komen,, bestemd om wagentjes op twee wielen , "pousse-pousse" genaamd, te trekken, nadat 
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daarinn vooraf bourgeois of bourgeoises, te lamlendig om op hunne beenen te staan, zijn geladen. 

Hoewell  de ondernemers duizenden hierdoor verdienen - stelen is juister - ontvangen de arme 

Annamietenn een bespottelijk laag loon en, hier mede niet tevreden, berooven hunne bloedzuigers 

henn nog van de fooien die de ongelukkige kerels ontvangen; 's avonds betast men hen en neemt 

henn tot den laatsten sou af."123 

Vann al de bestudeerde Nederlandse beschrijvingen van de kampong toonde die van Souvarine 

dee grootste betrokkenheid bij de kampongbewoners, maar niet omdat hij ze als Nederlandse 

onderdanenn beschouwde. Ze waren als slachtoffers inzet in zijn strijd tegen kapitalistische 

uitbuitingg en exploitatie. Zijn indrukken vertellen dus in eerste instantie iets over zijn eigen 

wereldbeeld.. Souvarine gaf verder ook blijk van een terloopse antropologische aandacht voor de 

verschillendee rassen op de Esplanade. Deze lijk t zich echter te beperken tot diegenen die zich 

buitenn de omheining van de kampong bevonden. 

DeDe Franse en de Nederlandse kampong: een vergelijking 

Inn vergelijking met de Franse kampongbeschrijvingen is de aandacht voor etnografische details in 

dee Nederlandse receptie veel minder nadrukkelijk. Een mogelijke reden hiervoor is het feit dat de 

kampongg bij enkele Nederlandse bezoekers al vertrouwd was. De raskenmerken van de 

verschillendee bevolkingsvertegenwoordigers in de kampong komen in de Nederlandse teksten 

nauwelijkss aan de orde. De verklaring hiervoor is moeilijker te geven. Waren de Fransen beter 

geschooldd in fysiek antropologische, of racistische denkbeelden omdat deze antropologische 

wereldtentoonstellingg nu eenmaal Frans(talig) was? Heeft meegespeeld dat fysieke antropologie 

alss op zichzelf staande wetenschap in Nederland minder sterk ontwikkeld was, en minder 

maatschappelijkee erkenning had? 124De popularisering van koloniale etnografie en antropologie 

(zoalss in de jaren 1880 werd ondernomen door Lindon Serrurier in het Rijks Etnografisch 

Museum,, en PJ, Westerman in Artis) stond daar in ieder geval nog in de kinderschoenen. De 

pogingenn hiertoe waren bovendien omstreden,125 Vanuit Nederland was de belangstelling voor 

hett internationale congres voor antropologie en prehistorische archeologie ook niet opvallend 

groot,, al zullen reiskosten hier een rol hebben gespeeld. Slechts drie van de acht Nederlanders die 

zichh hadden opgegeven waren daadwerkelijk komen opdagen.120 

Tegenoverr de Franse lusthof stijgt uit de Nederlandse teksten het beeld van gezelligheid op, die 

zoo nadrukkelijk zijn kuise grenzen krijgt, dat het vermoeden rijst dat de Javaanse danseressen 

heuss ook wel tot de Nederlandse zinnelijke verbeelding hebben gesproken. Kennelijk konden 

Nederlandsee verslaggevers dat niet zo openlijk etaleren als de Fransen. Misschien was dat zo 

omdatt zij de kampong ook graag netjes wilden houden, om de fatsoenlijke naam van Nederland 

niett te bezoedelen. Maar waren het verzinnelijken en het kuisen van de kampong niet een uiting 

vann hetzelfde verschijnsel? 
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ExotismeExotisme als uitvlucht 

Iss het mogelijk om op grond van het voorafgaande vast te stellen wat populaire antropologie nu 

preciess was? We hebben gezien dat hierin wetenschappelijke en alledaagse antropologische 

belangstellingg door elkaar liepen. De tentoonstellingsorganisatoren hadden nadrukkelijk 

geprobeerdd om de antropologische vraagstukken van die tijd op populaire wijze aan de man te 

brengenn aan het begin van de tentoonstelling, als een soort ankerpunten voor de rest van het 

getoonde.. De Nederlandse kampong kreeg aldus een rol in deze gepopulariseerde les over de 

vooruitgangg der beschavingen. Zelf brachten de Nederlandse organisatoren de kampong 

eveneenss als een middel om op levendige wijze iets te vertellen over woon- en leefstijl van de 

bevolkingg van Nederlands-Indië, en natuurlijk over hun verhandelbare producten. 

Andersomm voorzagen de tentoonstellingsorganisatoren met deze voorstellingen blijkbaar in een 

behoeftee aan antropologische informatie. De terloops gemaakte constateringen in de kampong 

latenn zien dat deze antropologische belangstelling van het publiek te maken had met een mengsel 

vann koloniale trots en superioriteitsgevoelens (waarin de voorstelling van de kampong leidde tot 

bespiegelingenn over het overzeese koloniale bezit), een evolutionair denkkader (waarin huidkleur 

off  ras een indicatie was voor het niveau van beschaving) en zinnelijkheid (waarin de naakte huid 

opp zichzelf veel betekende). 

Maarr was de nieuwsgierigheid naar de kampong nu werkelijk antropologisch? Wat zagen de 

bezoekerss nu eigenlijk, als zij met de gegeven tentoonstellingslessen over de evolutie van 

beschavingenn en koloniale superioriteit de kampong binnenstapten? In hoeverre legden zij een 

verbandd tussen de lessen van de antropologische expositiehallen en de vertoonde wereld in de 

kampong?? Het blijk t duidelijk uit de teksten dat een aantal van de kampongbezoekers, ondanks, 

enn zelfs mét antropologische en racistische vooroordelen, toch ook onder de indruk was van de 

schoonheidd en verfijndheid van deze mensen, van het feit dat ze aristocratie hadden, van de 

productenn die ze vervaardigden en van hun muziek en dansen. Deze beschaving leek toch hoger 

enn meer verfijnd dan zij dachten geleerd te hebben. Was hier nu sprake van antropologische 

nieuwsgierigheid?? Veroorzaakte, met andere woorden, hetgeen de bezoekers zagen in de 

kampongg niet een probleem? Was antropologische nieuwsgierigheid niet vooral een legitimatie 

achteraf,, ook voor de bezoekers die het zo hebben opgeschreven? En is het niet mogelijk dat 

exotismee juist een ontsnapping was aan de dwingende denkkaders van de evolutieleer en 

kolonialee overheersing, die duidelijkheid suggereerden, waar die er op grond van de persoonlijke 

waarnemingg niet was? In die zin was exotisme ook iets waarmee mensen zichzelf een spiegel 

voorhielden,, om te kunnen ontsnappen aan onbegrijpelijke tegenstellingen. Daarmee ontsloegen 

zijj  zich van de verplichting om zich werkelijk met die ander bezig te houden. 

Al ss dat zo is heeft de populariteit van de kampong weinig met Oriëntalisme te maken. Edward 

Saidd maakt op verschillende plekken de fout om uitspraken (of opvallend stilzwijgen) over de 

gekoloniseerdee ander aan te nemen als bedoelde informatie over die ander. Doordat hij die 
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vervolgenss los weekt van degene die de uitspraak doet, wordt het voor hem ook heel gemakkelijk 

omm deze in zijn hegemoniale denkkader te plaatsen. Als exotisme een uitvlucht was, dan gaat het 

veell  meer over hoe problematisch de beschouwers van die ander hun wereld ervoeren, en niet 

overr hegemonie. 

129 9 


