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Om de twee jaar nodigt EUROPALIA avontuurlijke kunstliefhebbers uit om de geschiedenis en cultuur 

van een nieuw land te ontdekken. Van 10 oktober 2017 tot 21 januari 2018 is het de beurt aan 

Indonesië om in de kijker te staan. Het land is in volle economische en artistieke bloei, en heeft veel 

meer te bieden dan enkel paradijselijke stranden en majestueuze tempels. 

Hieronder vind je een keuze uit de boeken, cd’s en dvd’s – voor alle leeftijden - die de Kortrijkse 

Bibliotheek in haar collectie heeft. Laat je verrassen! 

 

 

Strips 

  

Orang-Utan 1 – Oran-Utan 2 (Richard Marazano 2009-2010) 

Serie Eco-warriors 

De local Pulo en de westerse Chris proberen in de Indonesische jungle een opvangcentrum voor 

orang-oetans op te zetten, waar dieren uit gevangenschap in het wild gere-integreerd worden. Nadat 

de vorige gebruikers van die locatie met geweld waren verdreven ? zogezegd door rebellen ? liggen 

de faciliteiten zowat in puin. Daartussen ontdekt Chris al meteen een soort laboratoriumbuis met 

inhoud. Al snel moet hij ze laten aan een diefachtige aap, maar later zal hij ze terugvinden, en zo 

slapende honden, in casu een machtige multinational, wakker maken. 

Voor de jeugd 

Informatieve boeken 

Indonesië (Jan Willem Bultje, 2005)   Buurtbibliotheken 

Bij het openslaan van het boek is er vooreerst een duidelijke overzichtskaart van het 

land dat belicht wordt, ingekleurd in het groen, en van de omliggende landen, zodat 

men een nauwkeurig beeld krijgt van de exacte ligging van het besproken land. 

Daarnaast staat in een rooster elementaire informatie over het land. Ieder boek is 

verder ingedeeld in 11 hoofdstukken, over de geschiedenis, de geografie, de 

belangrijkste steden, onderwijs, culinaire gewoonten etc. Speciale zaken en wetenswaardigheden 

worden daarbij telkens in gekleurde kaders geplaatst. 
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Indonesië (Tristan Burton, 2008) 

Informatie Jeugd (grijs): Landen – Volken Landen I 

Kennismaking met Indonesië͏̈ aan de hand van tien hoofdthema's, waarbij 

economische aspecten een grote rol spelen. Met vele kleurenfoto's, grafieken en 

kaarten. Vanaf ca. 13 jaar. 

Indonesië (Géraldine Mesenas, 2003) Magazijn Jeugd JM 4385 

Mesenas en Fisher wijdden een gedegen studie aan Indonesië. In korte hoofdstukjes 

belichten de auteurs onder andere de geschiedenis, het bestuur en de economie, de 

bevolking, taal, eten en drinken en vrije tijd van het land. Ook enkele kaarten 

(waaronder een wereldkaart), kleurenfoto's en de nodige statistische gegevens 

mochten niet ontbreken. 

 

Inf ormatieve dvd’s 

 

   Freek’s wilde wereld deel 1 en deel 2 

Informatie Jeugd (groen) : Natuur - Planten - Dieren  Dieren 

Freek (1983) is bioloog en werkzaam bij Naturalis Biodiversity Center waar hij onderzoek doet naar 

de evolutie van slangen en naar slangengif. Deze keer reist hij naar Indonesië en Suriname op zoek 

naar de komodovaraan, de anaconda, de lederschildpad, de sidderaal, de jungleschorpioen, de 

mantarog en talloze kleurrijke vogels. Tussendoor geeft hij weetjes over de dieren en tips over hoe te 

overleven in de gevaarlijke plekken waar hij is. 
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Verhalen 

Prentenboeken (3+) 

Piki en Nini (Marc de Bel, 1992)   Buurtbibliotheken 

Als een meisje op Irian Jaya in een diepe put valt en haar been breekt, gaat haar troetelvarkentje 

hulp halen in het dorp. Prentenboek met grove schilderingen in kleur. Vanaf ca. 5 jaar. 

 

Blauw (6+) 

Tujuh! (Peter Vervloed, 2008) Jeugd Technisch lezen : gevorderd lezen blauw M6 VE 

gl 

De familie van Fenny's vader komt uit Indonesië. Fenny vindt een notitieboekje en 

een bijzondere steen van haar overleden oom. Ze mag het boekje niet lezen. Dat 

maakt haar heel nieuwsgierig. AVI-M6. Vanaf ca. 8 jaar. 

 

Geel (9+) 

Dwars door Sumatra (Peter Vervloed, 2005) Jeugd Technisch lezen : gevorderd 

lezen geel M6 VE gl 

Chantal is met haar ouders op vakantie in Indonesië͏̈. Als zij van Sumatra naar Java 

willen gaan, zijn er geen plaatsen in het vliegtuig te krijgen en moeten ze twee dagen 

en nachten in een oude lijnbus dwars door Sumatra trekken. Dan leer je het land pas 

goed kennen! Vanaf ca. 10 jaar. 

Niet welkom in Ngoro-Oro (Peter Vervloed, 1996) Buurtbibliotheek Heule  

Juma, een meisje uit groep 7, wil met haar ouders hun Foster Parentsdorp in 

Indonesië͏̈ bezoeken. Het districtshoofd probeert hen tegen te houden omdat hij geld 

verkeerd heeft besteed. Zich gedeeltelijk in Nederland en Indonesië͏̈ afspelend, 

boeiend geschreven verhaal. 

 

Vluchten voor een glimlach (Peter Vervloed, 1993) Buurtbibliotheken 

Tijdens een vakantie in Indonesië verliest Remco zijn ouders uit het oog. Samen met 

Jono, een jonge bethjabestuurder, zijn ze op de vlucht voor de politieman 'met de 

eeuwige glimlach', een man die uit toeristenhaat mensen vermoordt. Hoewel ze 

elkaars taal niet spreken, worden Jono en Remco toch vrienden van elkaar. De 

schrijver, die een speciale band heeft met Indonesië͏̈, geeft een goed beeld van dit 

land. Hij laat verschillende gradaties van armoede zien en geeft daarmee een beeld dat kinderen 

daar evengoed gelukkig kunnen zijn. 
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De droom van een magere tijger (Marion Bloem, 1196)  magazijn jeugd JM 

1195 

Ik-verhaal van Cindy die met haar familie in Indonesië woont. Zij heeft een aantal 

gehandicapte broers en ontdekt bij toeval dat ze kennis heeft van geneeskrachtige 

kruiden en soms dingen kan voorspellen. Als ze een aantal jaren getrouwd is, vertrekt 

ze naar Holland. Na het overlijden van haar man gaat ze weer terug naar Indonesië͏̈ 

en hoort daar bij toeval haar echte levensverhaal. Het verhaal speelt zich grotendeels af in Indonesië͏̈ 

tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna en geeft een beeld van de onderlinge verhoudingen 

tussen blanken en oorspronkelijke bevolking, tevens geeft het een beeld van de Jappenkampen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Sagorups en zoute drop: de overleven-in-de-junglecursus (Corien Oranje,  

Jeugd: Boeken 9+ (geel): OR 

Als Jesse met zijn ouders naar Indonesië verhuist, is dat wel een schok. Gelukkig 

woont er een Nederlandse jongen in het dorp. Jesse mag lid worden van zijn club als 

hij de overleven-in-de-junglecursus doet. Vanaf ca. 10 jaar. 

 

Groen (12+) 

Dat kan toch niet (Renny Hofstra, 1998)   Jeugd; Boeken 12+ (groen) 

HO 

Om een reis naar Indonesië te bekostigen, waar haar moeder in verwachting is van een 

tweeling, neemt 14-jarige Kim een baantje bij twee freules in de Goudkust. Er wordt 

veel ingebroken en dan merkt ze dat haar vader opeens wel erg vaak 's nachts weg is... 

Het land van de neushoornvogel (Guus Kuijer, 1985)  Buurtbibliotheek 

Heule 

Door zijn ontmoeting met de Indische Yvonne en de verschijning van een 

neushoornvogel in zijn Hollandse tuin wordt Indonesië͏̈ voor de 17-jarige Mark een 

obsessie. 
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Romans voor volwassenen 

Multatuli 

Max Havelaar, of De koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij (1859)

 Romans MULTI 

Onder de kenners van de Nederlandse literatuurgeschiedenis heerst algemeen de 

overtuiging dat Max Havelaar de eerste moderne roman uit het Nederlandse 

taalgebied is. Opmerkelijk genoeg had de schrijver in 1859 met zijn werk eigenlijk 

geen literaire bedoelingen: hij wilde aandacht voor de uitbuiting van de inlandse 

bevolking op Java en eerherstel voor zichzelf, omdat zijn protesthouding hem zijn bestuurlijke 

carrière in Indië had gekost 

Indonesische auteurs 

Soewarshi Djojopoespito 

Buiten het gareel (1940)   Magazijn Volwassenen MA 

9893 

In dit sober, door Westerse invloeden zeer openhartig geschreven boek 

staat het alternatieve leven van Indonesische - Westers opgeleide - 

intellectuelen die in de jaren 30 op zoek zijn naar een eigen identiteit 

centraal. 

 

 

Pramoedya Ananta Toer 

Na de proclamatie van de Republiek Indonesië in 1945 nam Pramoedya 

Ananta Toer actief deel aan de gewapende vrijheidsstrijd. Toen hij 

pamfletten wilde verspreiden in 1947 werd hij opgepakt door 

Nederlandse militairen, waarna hij zonder enige vorm van proces werd 

opgesloten in de gevangenis Bukit Duri, waar hij twee jaar verbleef. Hij 

schreef er een aantal verhalen en met financiële steun van de stichting 

Opbouw-Pembangoenan de roman Keluarga Guerrilla, die het boek ook 

uitgaf. 

 

Pramoedya kwam na de onafhankelijkheid in 1949 herhaaldelijk in aanvaring met de Indonesische 

machthebbers. Zijn scherpe pen en sociaal engagement hebben hem diverse keren in de gevangenis 

doen belanden. Na de bloedige machtswisseling van oktober 1965 werd hij gearresteerd en zonder 

enige vorm van proces vastgehouden. Onder het bewind van president Soeharto zat hij veertien jaar 

gevangen, o.a. op het eiland Buru (van oktober 1965 tot december 1979). 
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Guerrillafamilie (1949)    Magazijn Volwassenen MA 13453 

Het is het verhaal van drie dramatische dagen uit het leven van een arm Jakartaans 

vaderloos gezin, dat wordt verscheurd en ten onder gaat in het oorlogsgeweld. Twee 

zoons sneuvelen in de guerrilla, een zoon wordt door Nederland geëxecuteerd, de 

moeder wordt 

 

Aarde der mensen (1983)   Magazijn Volwassenen MA 12809 

Aan het begin van deze eeuw spelende roman waarin de Javaan Miuke, leerling van de 

Europese HBS, bewonderaar van Europese wetenschap en beschaving verbitterd raakt 

als hij ontdekt dat al zijn kennis en beschaving niet kunnen verhelpen dat de 

Nederlanders, machthebbers en blank, op hem neerkijken en hem zelfs zijn vrouw 

kunnen afnemen. 

Korruptie (1983)     Magazijn Volwassenen MA 12600 

In deze novelle beschrijft hij, in ik-vorm het proces waarbij een eerlijk hoog, maar 

slecht betaald ambtenaar besluit corrupt te worden. In korte tijd wordt hij rijk, maar hij 

verliest gezin en gemoedsrust; angst beheerst zijn leven tot hij wordt ontmaskerd en 

zijn fouten erkent. 

Voetsporen (1987)    Magazijn Volwassenen MA 12341 

D.m.v. de geromantiseerde levensloop van de historische, maar vergeten journalist 

Tirtoadisoerjo (1880-1918) wordt een verslag gegeven van het begin van de 

nationalistische bewustwording op Java. De hoofdfiguur Minke wordt in dit deel (1901-

1912) politiek bewust en actief, geeft als eerste Indonesiër͏r̈ bladen uit, richt 

emancipatiebewegingen op en botst met het koloniale gezag. 

Lied van een stomme: gevangene op Buru (1989) Magazijn Volwassenen MA 

7133 

Notities en onverstuurde brieven gemaakt tijdens zijn ballingschap in Buru (1969-'79) 

vormen te samen auteurs autobiografie. Hoofdthema is: de ervaringen als politieke 

gevangene van de Republiek Indonesië͏̈. Vaak echter grijpt hij terug naar het verleden, 

zijn jeugd en familieleven, geplaatst tegen de achtergrond van de politieke 

ontwikkelingen van Indonesië͏̈. Subtiel balancerend tussen betrokkenheid en afstandelijkheid weet 

Toer een voor een breed publiek heel leesbaar boek te scheppen: vlot geschreven in begrijpelijke 

taal, sfeervol en heel oorspronkelijk. 

Wat verdwenen is: verhalen uit Blora (1991)  Magazijn Volwassenen MA 

12063 

In Toer's 11 korte, indringende, ontroerende en maatschappijkritische verhalen - 

waarvan enkele autobiografisch en in ik-vorm - zullen veel Indonesie͏̈rs zichzelf eindelijk 

herkennen. De ietwat bitter beschreven thema's die een ieder zullen aanspreken zijn 

o.a.: gezinscrisis, generatieconflict, volksemancipatie en de gevolgen van een 

guerrillaoorlog. 
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De vluchteling (1991)    Magazijn Volwassenen MA 11424 

Auteurs eerste roman geschreven in Nederlands gevangenschap vlak voor de 

souvereiniteitsoverdracht heeft als thema: trouw en verraad. De Japanse militaire 

politie wil op de valreep - op de dag van de Japanse capitulatie en de 

onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek Indonesië͏̈ - nog snel een paar 

voortvluchtige rebellerende officieren van het Indonesische vrijwilligersleger 

terechtstellen. 

Midah, het liefje met de gouden tand (1992)  Magazijn Volwassenen MA 

12072 

Een jonge Indonesische vrouw neemt haar lot in eigen handen en kiest voor vrijheid 

en de liefde. In deze chronologisch opgebouwde vlot geschreven roman plaatst 

auteur zonder in zwart-wit te vervallen twee - zeer herkenbare - leefmilieus 

tegenover elkaar: de godsdienstige middenstand en de zelfkant van de maatschappij. 

Meisje van het strand (1999)   Magazijn Volwassenen MA 12070 

Een eenvoudig Javaans meisje van 14 jaar uit een dorpje van zeevissers wordt 

uitgehuwelijkt aan een welvarende, haar onbekende edelman. Zij komt terecht in een 

feodaal leven, vol regels, etiquette, rijkdom en intriges. Haar kinderlijke spontaniteit 

brokkelt af. De nieuwe leefomstandigheden kneden haar tot een nieuwe persoon. Als 

vrouw des huizes moet zij heersen, als vrouw van haar oudere echtgenoot totaal 

ondergeschikt, loyaal en onderdanig zijn. Gekooid zit zij in huis, afgesloten van de buitenwereld. 

Eénmaal mag zij haar geboortedorpje bezoeken en bloeit even op. Zodra zij een kind heeft gekregen, 

wordt ze afgedankt en weggestuurd, met achterlating van de baby 

Een koude kermis (2001)     Magazijn 

Volwassenen MA 5833 

Het verhaal 'Een koude kermis' wordt algemeen beschouwd als een hoogtepunt in 

zijn werk. Het is 1950, en de wanhoop en desillusie over de verkwanseling van de 

idealen van de Revolutie, die nog geen jaar eerder met een zege was bekroond, 

doordrenken dit verhaal, dat kenmerkend is voor Pramoedya's thematiek: deernis 

met en bewondering voor de gewone man - in dit geval zijn vader - die wordt vermalen door het lot 

en de machthebbers. 
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Nederlandse auteurs met Indonesische roots 

Kaart van een onzichtbare wereld (Tash Aw, 2009)  Romans AW 

Het verhaal van de zestienjarige Adam die op zoek gaat naar zijn Nederlandse 

adoptief vader, een kunstschilder, die in de roerige tijd in het Indonesië van 1964 

gevangen wordt gezet. Eigenlijk is het een dubbele zoektocht, want Adam beseft dat 

de zoektocht naar zijn vader hem ook dichter bij zijn broer Johan, die door een 

vermogende familie in Maleisië werd geadopteerd, zal brengen.. 

Geen gewoon Indisch meisje (Marion Bloem, 1984) Magazijn Volwassenen MA 

4430 

Een romandebuut van schrijfster, cineast èn klinisch psychologe Marion Bloem, met 

als thema "het verloochenen van je afkomst". Hoofdpersoon en verteller is een 

Indisch meisje dat geconfronteerd met haar anders-zijn die cultuurschok nooit te 

boven is gekomen. 

Haar goede hand: roman over mijn moeder (Marion Bloem, 2016) Romans BLOE 

Melanie Krijger, ver in de tachtig en wat vergeetachtig, kreeg in Nederlands-Indië als 

peuter polio, waarna ze haar ‘goede’, rechterhand niet meer zo goed kon gebruiken. 

Maar, zoals haar kinderen later merkten, wist ze hen met haar ‘losse’ linkerhand ook 

tot de orde te roepen, al was dat vaak onredelijk. In 1950 repatrieerden ze naar 

Nederland. Vanuit de optiek van haar dochter, met wie ze mede door haar 

temperamentvolle karakter in een soort haat-liefdeverhouding leeft, wordt in de vorm van 

flashbacks hun leven beschreven. 

Het dieptelood van de herinnering (Hella Haasse, 2005) Magazijn Volwassenen MA 

19436 

Uiteraard gaat het dan veel over haar jeugd in het voormalige Nederlands Indië die 

zo'n grote invloed heeft gehad op haar oeuvre. Na haar kinderjaren op Java komen 

haar verblijf in ons land aan de orde tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook haar 

terugkeer naar haar geboorteland vele jaren later. 

 

De regenboogbende (Andrea Hirata, 2012)   Romans HIRA 

Het autobiografische De regenboogbende is het debuut van de Indonesische auteur 

Andrea Hirata en vormt het eerste deel van een vierdelige cyclus. Het werk is al 

verschenen in 25 landen en Hirata is inmiddels de best verkopende Indonesische 

schrijver ooit. Ook de verfilming van Laskar Pelangi, zoals de titel in het Indonesisch 

luidt, is de succesvolste ooit in zijn land. 

Hirata vertelt over zijn jeugd en die van zijn vrienden op het arme eiland Belitong, waar 

het mijnontginningsbedrijf PN de touwtjes in handen heeft en het leven van de 

inwoners bepaalt. 

Schoonheid van een vloek (Eka Kurniawan, 2016)  Romans KURN 
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Aan de hand van de geschiedenis van een Indonesische familie wordt de onderdrukking van het 

Indonesische volk geschetst ten tijde van de koloniale overheersing door Nederland, de bezetting 

door de Japanners en de communistenjacht in de jaren 1965-1966. 

 

Amba, of de kleur van rood (Laksmi Pamuntjak, 2015) Romans PAMU 

Deze debuutroman is het verhaal van de liefde tussen de mooie Amba en Bhisma, een 

jonge en begenadigde arts. De geliefden worden tijdens schermutselingen in 1965 uit 

elkaar gedreven. Amba vat noodgedwongen haar leven zonder Bhisma op, maar 

onderneemt jaren later een zoektocht naar haar geliefde. Dit liefdesverhaal is 

gesitueerd in de misschien wel de donkerste en bloedigste periode in de geschiedenis 

van Indonesië. In 1965 maakt Soeharto korte metten met de vermeende communistische coup. Hij 

zette de zittende president Soekarno aan de kant en greep zelf de macht. Deze machtswisseling ging 

met een ongekend bloedvergieten en massamoorden gepaard. 

 

Dansmeisje uit mijn dorp: trilogie (Ahmad Tohari, 2013) Romans TOHA 

In zijn trilogie Dansmeisje uit mijn dorp toont de Indonesische schrijver Ahmad Tohari 

hoe de turbulente geschiedenis van zijn land ingegrepen heeft in het leven van Srintil 

en Rasus, twee kinderen uit het plattelandsdorpje Dukuh Paruk. Hoewel Tohari de drie 

afzonderlijke delen al uitbracht tussen 1982 en 1986, geeft deze nieuwe vertaling 

eindelijk de mogelijkheid om het werk in zijn geheel te lezen waardoor hij in Indonesie 

bekendstaat als de ‘schrijver van het volk’ 

 

Samans missie (Ayu Utami, 2001)  Magazijn volwassenen MA 3635 

Samans missie kende een groot succes in Indonesië en dat heeft alles te maken met 

vrijheid. Utami's boek werd onderdeel van de strijd tegen het Soeharto regime, maar 

sloeg ook aan omwille van de literaire vernieuwing en de vrije omgangsvormen die de 

hoofdpersonages van het boek er op nahouden. 

 

Larung (Ayu Utami, 2003)     Romans UTAM 

Deze tweede roman van de Indonesische Ayu Utami is een vervolg op haar succesvolle 

debuut Samans missie. Dezelfde hoofdpersonages: de kosmopolitische en politiek 

actieve vriendinnen Yasmin, Laila, Cok en Shakuntala, en de naar de VS uitgeweken 

verzetshelden Saman en Sihar. Een nieuwe figuur is Larung Lanang, een drukker uit Bali 

die als uitstekende organisator een aanwinst voor het verzet tegen Soeharto's regime 

blijkt te zijn. Het boek speelt zich medio 1996 af, wanneer het regime wil afrekenen met de PDI, de 

partij van Megawati Sukarnoputri 
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Het getal Fu (Ayu Utami, 2012)    Romans UTAM 

Hoofdpersonage in het boek is Yuda, een jongeman die geobsedeerd is door 

rotsklimmen. Wanneer hij op een dag Parang Jati ontmoet, is dat het begin van een 

hele reeks aangrijpende veranderingen voor Yuda. Jati zet [lees meer] zijn hele gevoels- 

en geloofswereld op zijn kop. Alsof dat voor Yuda nog niet verwarrend genoeg is, moet 

hij ondertussen ook nog eens op zoek naar de waarde van het getal Fu. Het wordt hem 

toegefluisterd door Sebul, een mythisch wezen. Ze is aantrekkelijk, maar ook ongrijpbaar, en daarom 

ontglipt de betekenis die Yuda zoekt hem keer op keer. 

 

Andere auteurs 

Vreemdeling aan de poort (Malcolm Bosse, 1990) Magazijn Volwassenen MA 

12614 

Deze geromantiseerde op historische feiten gebaseerde roman is een epos over het 

Indonesië͏̈ van 1965. De anarchie van de nadagen van Soekarno, de staatsgreep van de 

GESTAPU spreken tot de verbeelding. Opgebouwd als in een wajangspel - in episoden - 

laat auteur de beoordeling van wie goed of kwaad is echter aan de lezer over. Hij 

bekijkt de gebeurtenissen door de ogen van een daar wonend Amerikaans echtpaar welks relatie 

door de fascinerende Indonesische cultuur danig wordt verstoord. 

Naar huis (Leila S. Chudori, 2015)    Romans CHUD 

De politieke coupe in Indonesië in 1968 rondom de machtsovergave van president 

Soekarno aan Soeharto heeft behalve verlies van mensenlevens ook politieke 

bannelingen veroorzaakt. Een van hen is Dimas in Parijs, wiens dochter dertig jaar later 

voor studie naar Indonesië gaat waar opnieuw politieke woelingen plaatsvinden. 

 

Honolulu King (Anne-Gine Goemaere, 2015)   Romans GOEM 

Een 80-jarige Indische Nederlander, die veel heeft meegemaakt tijdens de Japanse 

bezetting van Indonesië͏̈ ͏̈ en de jaren daarna, schokt de leden van zijn 

vrijmetselaarsloge, zijn vrienden en familie met een verhaal over moorden die hij 

destijds uit wraak heeft gepleegd. 

 

Ik heb altijd gelijk (Willem Frederik Hermans, 1997) Magazijn Volwassenen MA 

19436 

Uit rancune over eigen mislukking en uit een sterk gevoel van minderwaardigheid 

verzet een uit Indonesië͏̈ gerepatrieerd soldaat zich tegen de kleinburgerlijke 

mentaliteit in Nederland. 
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Radja Tanja (Brigitte Raskin, 1998)  Magazijn Volwassenen MA 12837 

De laatste rite in het rouwproces om zijn vader noodzaakt Lex Tanja, inwoner van 

Leiden en nakomeling van Radja Tanja, vorst van Sawu, naar het land van zijn 

voorvaderen te vertrekken, waar hij geconfronteerd wordt met het verleden van zijn 

vader. De antropologische inslag van dit verhaal maakt dat Sawu - het minst 

toeristische van alle bewoonde Indonesische eilanden, tussen Flores en Timor - voor 

ons gaat leven. Alles is heel herkenbaar: de figuren, sfeer, cultuur, de leefwereld. 

Soerabaja (Pauline Slot, 2012)    Romans SLOT 

Het is het verhaal van een man, een wetenschapper, en een vrouw die elkaar in 1926 

in Den Haag ontmoeten, trouwen, in de jaren dertig naar Soerabaja gaan en daar een 

leven met op den duur drie dochtertjes opbouwen. Aan hun goede leven komt een 

einde door de Japanse bezetting. De verschrikkingen van de kampen, maar meer nog 

van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd na de oorlog, komen over de personages 

heen. Met een overvloed aan vooruitwijzingen, waarbij zij de lezer verrassend op het verkeerde been 

zet, vertelt Slot dit schrijnende familieverhaal. 

Bandoeng-Bandung (F. Springer, 1993) Magazijn volwassenen MA 12306 

In de titel heeft Springer het verschil tussen vroeger en nu teruggebracht tot een 

verschil in spelling. Simpeler en duidelijker samenvatting van zijn verhaal is nauwelijks 

denkbaar. In deze novelle gaat een keiharde ex-politicus met een handelsdelegatie 

naar Indonesië͏̈. De man z'n bestaan is precies op dat ogenblik op een keerpunt beland, 

de minister-president heeft hem laten vallen, maar een ministerpost beloofd. 

Herinneringen aan Indonesie͏̈ heeft hij nauwelijks; hij heeft ze verdrongen. Dat blijkt al gauw en in de 

loop van het verhaal komt er steeds meer bij hem boven, zoveel dat hij zich met deze nieuwe 

invulling van zijn verleden een heel ander, ontdooider, gevoeliger mens gaat voelen. 

Aankomen in Bali: een liefdesverhaal (Ingrid Vander Veken, 2011) Romans VEKE 

Het heldenverhaal van een Europese jongeman en een Balinese tempeldanseres. 

Zonder enige aanleiding, onverklaarbaar en onweerstaanbaar worden zij verliefd. Na 

lang zwerven zal hij op het eiland van de duizend tempels leren wat het betekent om 

in een vreemde cultuur te leven. Het zal zijn toekomst, en niet alleen die van hem, 

ingrijpend veranderen. 

Liefste, mijn liefste (Ivan Wolffers, 1992)  Magazijn volwassenen MA 7711 

Een schrijver trekt naar Jakarta om daar het boek te schrijven waaraan hij thuis niet 

toekomt omdat hij zo verliefd is op zijn vrouw (titel!). Steeds schrijft hij liefdesbrieven 

aan haar die nooit beantwoord worden. Hij cree͏̈ert naast zich een Indonesische figuur 

die een tijdlang naar Nederland komt en zo een spiegelbeeld van de auteur, en tevens 

diens aanvulling is. 

De kus (Jan Wolkers, 1977)   Magazijn Volwassenen MA 354 

De hoofdpersoon maakt met een vriend - beiden zijn leden van een reisgezelschap - 

een tocht door Indonesie͏̈, waar de vriend vroeger gevochten heeft. Het belangrijkste 

motief in deze roman, die opgebouwd is volgens het dagschema van de reis, is de 

relatie tussen de hoofdpersoon en de vriend, welke relatie door Wolkers schitterend 

beschreven wordt. Uiteraard speelt hierbij het verleden een grote rol. 
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Reisverhalen 

Indonesië: een reis door de randgebieden (Kees Ruys, 2003) Informatie RUYS 

Kees Ruys (1955) is de auteur van een aantal goed ontvangen bundels reisverhalen, die 

vooral in Indonesië spelen. In deze pocket een selectie uit deze verhalen. 

 

 

Het Bali van Bloem (Marion Bloem, 2012) Informatie Indo 995 

Marion Bloem, Indisch schrijfster en filmmaakster, wil met dit boek lezers toegang 

geven tot haar Bali. Haar ervaringen met het idyllische eiland worden als een 

lopend verhaal door het boek heen verteld. In losse kaderstukken staat informatie 

over culturele, historische, culinaire en toeristische aspecten van Bali, bijvoorbeeld 

over religie, of over kunstenaars als Walter Spies die zich liet inspireren door Bali. 

De vele kleurrijke foto's werden gemaakt door echtgenoot Ivan Wolffers. Doordat Bloem 

persoonlijke verhalen vertelt bij de informatie, komt deze tot leven, en verandert van feit in ervaring. 

Het Java van Bloem (Marion Bloem, 2014)  Informatie Indo 995.2 

Marion Bloem heeft al een reeks romans en verhalen geschreven over 

Indonesische thema's, haar partner Ivan Wolffers is als arts en onderzoeker 

gespecialiseerd in de medisch-sociologische aspecten van het leven in Indonesië. 

Bloem is van Javaanse origine, maar bezocht Indonesië voor het eerst in 1977 om 

familie op te zoeken. Sindsdien is ze er herhaaldelijk geweest om voor te lezen uit 

haar werk, een film te draaien en allerlei projecten uit te werken met Wolffers. Java bekoort en 

fascineert hen. In de loop der jaren zijn ze geconfronteerd met economische en politieke 

veranderingen, modernisering en islamisering, de groei van de autocratie, die Bloem terecht 

verklaart door het gebrek aan kritische participatiezin bij de bevolking. 

 

Poëzie 

 Indië-Indonesië in honderd gedichten (Joop van den Berg, 1984) magazijn 

muziek & en film 60 cd 11588 

Deze bloemlezing bevat 100 gedichten uit deze eeuw die Indie͏̈/Indonesie͏̈ tot 

onderwerp of achtergrond hebben. Bijna de helft dateert uit of gaat over de koloniale 

tijd, een tiental beschrijft de oorlogs- en revolutietijd (1940-50), en de rest, ook van 

vertaalde Indonesische dichters, speelt in het tijdperk van het onafhankelijke 

Indonesië͏̈ 
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Wind ademt in zijn eentje: poëzie uit Indonesië, Oost-Timor en 

Nederland (Renée Heijnen, 1986) 

Magazijn Volwassenene MA 15259 

Dertig zeer gevarieerde Indonesische gedichten en liederteksten van 

bekende en onbekende dichters uit Indonesie͏̈ en Nederland zijn de basis 

van dit lesmateriaal voor het vak Nederlands en Projectonderwijs 

Mondiale vorming voor 3-4 MAVO/VWO. Het is thematisch ingedeeld met goede Nederlandse 

vertalingen, leestest, vragen, keuzeopdrachten en achtergrondinformatie. 

 

Sprookjes 

Volkssprookjes en legenden uit Indonesië (Max A. Prick van Wely (1978) Magazijn 

volwassenen MA 15418 

Over de sagen en legenden, de wajangverhalen en de volssprookjes van Java is vrij veel 

gepubliceerd. Van de folklore van de andere eilanden, met uitzondering van Bali, is 

voor geïnteresseerden heel weinig te vinden. Daarom is het aardige van deze 

bloemlezing dat zij volkssprookjes en legenden uit zeer grote delen van Indonesië 

bevat. In de koloniale tijd werd door bestuursambtenaren, taalgeleerden en mensen van missie en 

zending deze orale literatuurschat gepubliceerd in vaktijdschriften. Na de souvereiniteitsoverdracht 

is het Indonesische ministerie van cultuur er zich mee bezig gaan houden. Uit al deze verschillende 

bronnen heeft de samensteller geput. Ze bevat zowel de bekende als de minder bekende; de laatste, 

vooral die van de andere eilanden, zijn dikwijls van een grote levendigheid. Het geheel werd een 

prettig leesbaar en interessant boek, waarin alleen de tekeningen wat tegenvallen. 

  



Europalia Indonesie Openbare bibliotheek Kortrijk  sept 2017   p. 15 

 

Informatieve boeken voor volwassenen 

Politiek 

Papoea’s in opstand: de tweede kwestie Nieuw-Guinea: het verzet van de Papoea’s tegen het 

Indonesiëbewind in West-Irian (Ernst Utrecht, 1978) 

magazijn Volwassenen MA 16696 

Natuur 

De schaduw van Tambora: De grootste natuurramp sinds mensenheugenis (Philip 

Dröge, 2015)   Informatie 567.2 

Verslag van de uitbarsting van de vulkaan Tambora op het Indonesische eiland 

Soembawa in april 1815, de grootste in de moderne tijd, met nog jarenlange, 

wereldwijde gevolgen door een verstoord klimaat, misoogsten, ziekte en 

hongersnood. 

Krakatau: de dag dat de wereld ontplofte: 27 augustus 1883 (Simon Winchester, 

2005)      Informatie 567.2 

Op 27 augustus 1883, even voor tien uur in de morgen, explodeerde de Krakatau door 

een van de zwaarste geologische explosies uit de geschiedenis. Deze beruchtste 

vulkaan uit de Nederlands-Indische archipel was gesitueerd in de Straat Sunda tussen 

de eilanden Sumatra en Java en maakte onderdeel uit van de Indo-Australische Plaat. 

De auteur, van professie geoloog en vulkaandeskundige, heeft over deze uitbarsting een goed 

gedocumenteerd boek geschreven, gebaseerd op een wetenschappelijke onderbouw. Diverse 

onderwerpen gerelateerd aan deze gebeurtenis passeren de revue. Zo wordt vrij diep ingegaan op 

het moment van de uitbarsting, de gevolgen ervan voor de omgeving en de bevolking, de processen 

van de plaattektoniek en het vulkanisme. 

De koraaldriehoek: de wonderbaarlijke onderwaterwereld van Indonesië… (Ken 

Kassem, 2016)  Informatie 578.6 

Een boek over het zeeleven in de Koraaldriehoek, dat is een gebied tussen de Stille 

en de Indische Oceaan, en valt onder de landen Indonesië, Maleisië, Papoea-

Nieuw-Guinea, de Filippijnen, de Salomonseilanden en Oost-Timor. Hier zijn de 

grootste koraalriffen van de wereld te vinden met een grote diversiteit aan 

zeeleven. Er zijn diepzeebassins en ondiepe warme wateren op een ondiep continentaal plat. Dit 

boek geeft informatie over de schoonheid van het gebied en over de gevaren die dit gebied 

bedreigen; voornamelijk overbevissing is een probleem. 
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Kunst 

Indonesië en Islamitische kunst (Sandra van den Broek, 2011) 

Leeszaal 700.4 

Geschiedenis 

Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neokolonialisme: een politieke 

geschiedenis van 1940 tot heden (Jan Pluvier, 1978) 

Magazijn Volwassenen MA 15077 

 

 

De vlucht van een paradijsvogel: een bijzondere familiegeschiedenis (Marlies 

Dinjens, 2013)    Informatie Indo 944.2 

Het boek vertelt de geschiedenis van Hannie de Rijke. Hannie en haar hele familie die 

vijf personen telt, behoorden tot de tien overlevenden van de vliegramp met de 

Neutron in 1957 bij het eiland Biak. De auteurs beschrijven de lotgevallen van het 

typisch koloniale gezin De Rijke dat hun moederland Nederlands-Indië door de 

Japanse bezetting en de daarop volgende Indonesische onafhankelijkheid teloor ziet gaan. Als ze een 

goed heenkomen gevonden denken te hebben in Nieuw-Guinea, gaat ook dat gebied door 

internationaal gekonkel over in Indonesische handen. Tegen die achtergrond van de grote politiek 

speelt zich de geschiedenis van Hannie de Rijke af. Zij is de jongste in het gezin dat de ramp 

overleefde. Zowel lichamelijk als psychisch wordt ze door de ramp getekend. Maar Hannie is een 

overleefster. Na de overdracht van Nieuw-Guinea pikt ze het leven weer op en toont zich een 

geëngageerd verpleegster. 

Geen betere vriend (Robert Weintraub, 2017)  Informatie 928.9 

Geen betere vriend is het verhaal van Judy, de enige hond die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog officieel een krijgsgevangene was in een jappenkamp op Sumatra. 

Samen met Nederlandse, Engelse en Amerikaanse gevangenen werd Judy 

blootgesteld aan beestachtige wreedheden, tropische ziektes en ondraaglijke hitte 

waar velen aan ten onder gingen. Maar de band die de soldaten met Judy kregen, gaf 

hun de moed om dit alles te doorstaan. Ze probeerden allemaal om Judy ongehavend door de 

ontberingen van het leven in het kamp te loodsen en vergaten daarbij hun eigen leed. Dat was hun 

redding. 

De gordel van smaragd: Indonesië van 1799 tot heden (L. Meyvis, 1984) 

Magazijn Volwassenen MA 3598 

Van vele, eerder verschenen deelstudies heeft hij een beknopte en meestal verdienstelijke 

samenvatting gemaakt, met niet veel eigen inbreng. De beknopte behandeling leidt er overigens toe 

dat een aantal gebeurtenissen en processen voor de niet-ingewijde lezer onduidelijk blijven. Meyvis 

pleegt traditionele geschiedschrijving, met de nadruk op feiten en personen. 
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Schaamte en onschuld: het verdrongen oorlogsverleden van troostmeisjes in 

Indonesië  (Hilde Janssen, 2010)  Informatie Indo 945.3 

Pas sinds 1990 was er aandacht voor het lot van de 'troostmeisjes', gedwongen 

prostituees die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Japanse leger in de bezette 

gebieden werden geronseld om in bordelen de moraal en orde onder de militairen 

hoog te houden. In Indonesië werden van 1942-'45 wellicht rond 20.000 inheemse 

vrouwen het slachtoffer. Na 1945 zwegen zij over hun lot. Het mogelijke smartengeld bracht ook de 

vrouwen in Indonesië tot actie. In 1993 lieten zich er 1150 registreren. Maar het geld verdween in 

corrupte handen en de vrouwen keerden terug naar hun schaamte, stigmatisering en 

schuldgevoelens. 

Door het oog van de naald: gesprekken tussen een strafgevangene en zijn Japanse 

bewakers 1942-1945 (D.W. Joekes, 2012) Informatie 928.9 

De auteur (1916) schreef recent, op 95-jarige leeftijd, zijn herinneringen op, getoetst 

aan historische feiten. Als jonge employé van een Indisch importbedrijf werkte hij 

twee jaar in Japan (1937-'39). Hij werd gemobiliseerd in Indië en maakte de roemloze 

ondergang mee van het Nederlandse leger in de strijd met Japan (1942). Zijn kennis 

van de Japanse taal leidde tot inschakeling als tolk, maar al spoedig werd hij gearresteerd, onder de 

terechte verdenking van verzetsacties. Hij werd door de beruchte Kempeitai verhoord en 

veroordeeld tot vijf jaar. In drie gevangenissen haalde hij, ziek en uitgehongerd, ternauwernood de 

Japanse overgave (augustus 1945). Fysiek duurde het jaren voor hij was hersteld. De psychische 

verwerking verliep opmerkelijk beter; een mild en relativerend oordeel over het Japanse optreden, 

mede gebaseerd op zijn kennis van de Japanse cultuur, en een sterke persoonlijkheid hielden hem op 

de been. 

Antropologie 

De laatste medicijnmannen (Benedict Allen, 2001) Informatie 954 

Beschrijving van vier soorten medicijnmannen: de genezers in het regenwoud op het 

Indonesische eiland Siberut, sjamanistische trommelaars in Siberie͏̈, de 

voodoopriesters in Haı͏ẗi en een groep indiaanse pelgrims in de Mexicaanse woestijn. 

 

Wees goed voor je ziel: mijn jaren bij de Sakuddei (Reimar Schefold, 2012)

 Informatie Info 954.1 

De Zwitserse antropoloog Reimar Schefold (1938), later hoogleraar in Leiden, woonde 

van 1967 tot 1969 bij een geïsoleerde stam, de Sakuddei, op Siberut, een eiland voor 

de kust van West-Sumatra. Hun traditionele cultuur stond onder druk van de 

Indonesische overheid die 'beschaving en vooruitgang' wilde brengen. Schefold legde 

hun wereldbeeld – met een centrale rol voor geesten en voorouders, en de zorg voor de 'eigen ziel' – 

vast in vele publicaties. Dit boek is bijzonder omdat het zijn eigen ervaringen vastlegt, op basis van 

dag- en notitieboeken: een fascinerend en spannend verslag van zijn moeizame en letterlijk 

uitputtende zoektocht naar de religieuze wereld van de Sakuddei, waarin sjamanen en rituelen in 

een subtiel en ingewikkeld samenspel de cultuur bestendigen. 
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Reisgidsen 

 

 

Speelfilms voor volwassenen 

Krakatoa: the last days (Sam Miller, 2007) 

De uitbarsting van de Krakatau in 1883 was een van de meest rampzalige 

vulkaanrampen aller tijden en een van de best gedocumenteerde. Er zijn vele 

verhalen van ooggetuigen, foto's, krantenartikelen. Deze schat aan informatie werd 

door de makers van dit indrukwekkende docudrama gecombineerd met recent 

wetenschappelijk onderzoek. Resultaat: een verpletterend authentiek verslag van 

wat zich voor,… lees meer tijdens en na de explosie afspeelde. Het verhaal wordt verteld vanuit het 

perspectief van enkele typisch koloniale personages. 

Max Havelaar (Fons Rademakeers, 1976) 

Het boek, dat in 1976 werd verfilmd, beschrijft de misstanden die het gevolg waren 

van het Nederlandse beleid in Nederlands-Indië. Douwes Dekker kende de situatie als 

assistent-resident in een van de districten goed. In zijn boek komt de hoofdpersoon 

Max Havelaar op voor de onderdrukte inlanders, de Javanen. 

 Oeroeg (hans Hylkema, 1993) 

Dit koloniale drama gaat over een autoritaire planter in Nederlands-Indië rond 1947. 

Hij heeft een zoontje, Johan, dat als boezemvriendje een Javaans jongetje, Oeroeg, 

heeft. De opgroeiende Nederlandse jongen moet dan naar het vaderland voor zijn 

studie. Na WO II keert de inmiddels volwassen Johan als militair terug naar 

Nederlands-Indië om er tegen de vrijdheidsstrijders te vechten. 
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Documentaires voor volwassenen 

Natuur 

Reefs of riches : Indonesië  Informatie dvd 578.6 

In 'Reefs of riches' nemen we een kijkje bij de koraalriffen van Raja Ampat, Indonesië. 

Raja Ampat is een van de meest bijzondere koralen ter wereld. 

 

 

Wild Indonesië    Informatie dvd Indo 577.4 

Door de geïsoleerd ligging en het tropische klimaat hebben zich hier unieke 

dierensoorten en een rijkere fauna ontwikkeld dan waar ook ter wereld. Deze 

driedelige serie, gemaakt voor BBC en Discovery Channel en gepresenteerd door John 

Lynch, toont de enorme verscheidenheid aan dieren op de eilanden, in de jungle en in 

de zee. 

  

Stand van de zon / Stand van de maan / Stand van de sterren (Leonard Retel Helmrich) 

 Magzijn Beeld & Geluid DVD 500 / Film STAN 02 / DVDM 568 

Retel Helmrich maakte een drieluik waarin hij twaalf jaar een gezin volgt dat tijdens politieke en 

religieuze conflicten in Indonesië probeert te overleven. Zo ontstond in 2001 Stand van de Zon (Eye 

of the Day), die in Noyon (Zwitserland) het filmfestival won en goede recensies kreeg van de pers. 

Stand van de maan (Shape of the Moon) werd in 2004 openingsfilm van IDFA (International 

Documentary Festival Amsterdam) en kreeg later ook de Joris Ivensprijs. De film ontving in 2005 ook 

de grote prijs voor documentaires op het Sundance Film Festival (USA). Verder kreeg Shape of the 

Moon onderscheidingen in Chicago en Montreal. 

De laatste film van de drieluik is Stand van de Sterren (Position among the Stars) uit 2010. Ook deze 

film werd de openingsfilm van IDFA en kreeg twee prijzen: één voor de hoofdprijs en één voor de 

beste Nederlandse documentaire. Deze film heeft ook een prijs gewonnen in de categorie World 

Cinema Documentary Sundance Film Festival in januari 2011.  
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 Reisgidsen 

Indonesië    Informatie dvd Indonesië 992 

Deze dvd bevat een selectief overzicht van de belangrijkste toeristische 

bezienswaardigheden in Indonesië. Er wordt een bezoek gebracht aan de eilanden 

Java, Sumatra, Bali, Sulawesi, Lombok en Flores. Zowel de koloniale overblijfselen, 

traditionele gebruiken, het landschap als bijvoorbeeld watersportmogelijkheden 

komen aan bod. Het commentaar is duidelijk gesproken. De film vormt een mooie 

introductie voor de toerist. 

Trekking door de jungle van Borneo   Informatie dvd Indonesië 992 

Muziek 

 

Verzamelcd’s open kast 

Indonésie; chants de Biboki (Timor occidental) (2012)   87 indon 

The Rough Guide to the music of Indonesia (2000)   87 indon 

The Bali sessions (1999)      87 bali 

Bali gamelan Semar Pegulingan (2003)     87 bali 

Bali – music from the morning of the world (2003)   87 bali 

Java-the Jamsine Isle: gamelan music (2003)     87 java 

Verzamelcd’s magazijn 

Indonésie, Toraja: funérailles et fètes de fécondité (1995)  87 cd 24039 

Indonésie: chants des îles de Flores et Solor (2012)   87 cd 47899 

Greetings from (1993)       87 cd 6919 

Langendriyna: music of Mangkunegaran, vol. 2 (1995)   87 cd 6921 

Langen mandra wanara: opera deDanuredjo VII, vol.7 (1988)  87 cd 18268 

Bali: musique pour ge Gong Gedé (1988)    87 cd 20642 

Folk music (1988)       87 cd 20643 
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Vocal art (1989)       87 cd 3105 

Hommage à Wayan Lotring (1989)     87 cd 7115 

Batal of North Sumatra (1992)      87 cd 18277 

Chamber music of Central Java (1993)     87 cd 3100 

Gamelan semar pegulingan of Binoh village (1993)   87 cd 7109 

Gamelan gong kebyar of “eka cita” (1993)    87 cd 20687 

Gender wayang of Sukawati village (1993)    87 cd 7110 

Jegog of negara (1993)       87 cd 20689 

Palais Royal de Yogyjakarta (1994)     87 cd 3108 

Palais Royal de Yogyjakarta: le spiritual et le sacré, vol. 3 (1995)  87 cd 3107 

The music of Lombok (1995)      87 cd 24038 

Court music of Kraton Surakarta (1995)     87 cd 3101 

Bedhaya Duradasih: court music of Kraton Surakarta, vol.2 (1995) 87 cd 3099 

Golden rain: Gong kebyar of Gunung sari (1995)   87 cd 24304 

Saron of Singapadu, Bali (1995)      87 cd 3111 

Balaganjur of Pande and Angklung of Sidan, bali (1995)   87 cd 3112 

The eartyh greets the sun: gamelan music from Bali (1995)  87 cd 24305 

Gamelan degung (1996)      87 cd 24094 

Magic Bali – le Ramayana (s.d.)      87 cd 7108 

Groepen en artiesten 

Tala Mena Siwa    Sae ena (2006)   87 cd 5737 

Gotrasawala Ensemble   Tales of Pangea (2015)  87 indon gotra 

Cokekan     Javanese chamber music (2008) 87 cd 47895  

Idjah hadidjah    West Java: Sundanese popular music (2003) 87 indon hadid 

Sambasunda    The Sunda music (2005) 87 indon samba 

Sambasunda Quintet   Java (2011)   87 java samba 

The Gamelan Musicians of the R.R.I. Klenengan session of solonese gamelan (1994) 

87 cd  3098 


