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Samenvatting 

Tussen koloniale erfenis en grassroots bewegingen: Een onderzoek naar de praktijk van 

cultureel erfgoed in de regio’s Ngadha en Manggarai op Flores in Indonesië 

Het onderzoek voor dit proefschrift werd van 2009 tot 2013 uitgevoerd met een fellowship 

van de Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD). Het vormt onderdeel van het project ‘Sites, 

Bodies and Stories’: the Dynamics of Heritage Formation in Colonial and Postcolonial 

Indonesia and the Netherlands (SBS) van de Vrije Universiteit dat werd gefinancierd door de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van het 

onderzoeksprogramma ‘Culturele Dynamiek’. Binnen dit SBS project ligt de focus van dit 

boek op de betekenis en de zorg voor culturele artefacten en landschappen in de 

Indonesische archipel, van voor de Nederlandse koloniale heerschappij tot heden, inclusief 

het hedendaagse discours over cultureel erfgoedbeheer. Het onderzoekt de wijze waarop in 

het verleden Indonesisch erfgoed werd verworven, gemaakt en gecommuniceerd. Door een 

analyse van het cultureel erfgoed beleid van de Indonesische natiestaat, dat tot doel had de 

nationale eenheid in een bredere sociale, economische en politieke context te versterken, 

wordt onderzocht of en zo ja, hoe, de wijze van beheer van cultureel erfgoed in Indonesië is 

bepaald door de koloniale erfenis. 

Dit alles wordt bestudeerd met bijzondere aandacht voor een specifieke casus: het cultureel 

erfgoed op Flores, een klein eiland in Oost-Indonesië. Het overkoepelende thema van ‘Sites, 

Bodies and Stories’ wordt in dit proefschrift vertaald in etnoarcheologisch onderzoek dat 

archeologische, historische en antropologische benaderingen van cultureel erfgoed 

productie in de hedendaagse samenleving combineert. Om me te kunnen verhouden tot de 

dagelijkse praktijk van de mensen op Flores ten aanzien van hun cultureel erfgoed, heb ik 

etnoarcheologisch onderzoek verricht in verschillende dorpen van twee etnische groepen, 

namelijk de Ngadha in Centraal-Flores en de Manggarai in West-Flores. De focus op het 

proces van cultureel erfgoedvorming in deze dorpen stelde mij in staat om te onderzoeken 

hoe de mensen een rol voor hun voorouders creëren, hoe ze hun dynamische identiteit 

beheren en zichzelf heruitvinden in een lokaal, nationaal en mondiaal domein. 

De conclusie toont deze culturele dynamiek op drie, onderling samenhangende , ‘kaarten’ 

die ruimtelijke, sociale en ideologische relaties laten zien. Deze kaarten zijn niet gefixeerd, 

ze veranderen in de loop van de tijd en in hun geografische reikwijdte en laten zien hoe de 

politiek van cultureel erfgoed zich beweegt. 

Een centraal begrip in dit proefschrift is de notie van Eenheid in Verscheidenheid, de slogan 

die sinds de onafhankelijkheid wordt beschouwd als het unificerende idee achter de 



                                           

Indonesische staat. Hoe past het cultureel erfgoed van de Manggarai en de Ngadha binnen 

dit project van nationale eenheid van de Indonesische staat? Dit proefschrift laat zien dat de 

wijze waarop dit erfgoed wordt beheerd door de Indonesische overheid en de top-down 

benadering van cultureel erfgoed beheer niet passend lijkt in het licht van (het geven van) 

meer vrijheid aan deze mensen en hun cultureel erfgoedbeheer. Het verkent alternatieven in 

vormen van een bottom-up benadering van erfgoedbeheer, die meer ruimte geven aan de 

democratisering van het erfgoed van de Ngadha en Manggarai en een meer flexibele 

participatie in erfgoedbeheer. Zullen de Ngadha en de Manggarai in staat zijn om in de 

toekomst hun cultureel erfgoed te positioneren in het globale, nationale en lokale erfgoed 

discours waarin ze zich bevinden? 

De discussie over deze fundamentele vragen wordt gevoerd op basis van etnoarcheologisch 

veldwerk en oral history in een aantal dorpslocaties, historisch onderzoek van artefacten, 

koloniale etnografische bronnen en op basis van een archeologische opgraving. Dit heeft 

geresulteerd in een rijke en gevarieerde verzameling van data die in potentie de integratie 

van het cultureel erfgoed van de Manggarai en de Ngadha in het cultureel erfgoed discours 

van de Indonesische staat kan ondersteunen. Het is belangrijk om daarbij aan te tekenen 

dat archeologische methoden veranderingen van de archeologische sites bewerkstelligen en 

representaties produceren van menselijke activiteiten in het verleden die ook de 

hedendaagse sociale en culturele interactie beïnvloeden. Door Het dagelijks leven uit dit 

verre verleden werd gefilterd en vergeleken met archieven en oral history om veranderingen 

en continuïteit op een langere termijn te beschouwen. Tenslotte maakt de antropologische 

methode het mogelijk om de productie, samenstelling en de geconstrueerde verbeelding van 

het verleden in het heden te onderzoeken. 

Vervolgens zijn het materiële en immateriële culturele erfgoed van de Manggarai en de 

Ngadha, zoals archeologische sites, megalithische dorpen (Sites), menselijke resten, dans, 

muziek en rituele gebruiken (Bodies), artefacten, oorsprongsmythen en lokale 

geschiedenissen (Stories) geïntegreerd als data input. Naar verwachting zal deze data 

integratie de dialoog tussen de archeologische, historische en antropologische 

benaderingen mogelijk maken. Terwijl dit cultureel erfgoed te vinden is in musea buiten 

Indonesië, nationale musea en in de Manggarai en Ngadha regio’s, kan een vergelijking van 

de verschillende wijze waarop het erfgoed wordt en is gerepresenteerd, belangrijke 

resultaten opleveren. In dit geval laten de representaties het dynamische proces van in- en 

uitsluiting zien ten aanzien van het cultureel erfgoed van de Manggarai en de Ngadha. Door 

middel van veldwerk zijn levende cultureel erfgoed sites gedocumenteerd en onderzocht 

vanuit het perspectief van de wijze waarop deze erfgoedsites worden benut door de 



                                           

overheid, niet-gouvernmentele organisaties en de lokale gemeenschappen om ieder hun 

sociale doeleinden te bereiken. 

Door het observeren van de manier waarop het cultureel erfgoed van de Manggarai en de 

Ngadha voor maatschappelijke doeleinden (o.a. cultureel kapitaal, commodificatie en sociale 

en politieke doeleinden) wordt gebruikt, zijn omstreden aspecten geanalyseerd en de 

manieren bediscussieerd waarop de verschillende belangengroepen over hun aandeel in het 

cultureel erfgoed beleid kunnen onderhandelen op lokaal, nationaal en globaal niveau. Dit 

alles wordt onderzocht in acht hoofdstukken die vallen onder drie delen, zoals hieronder 

wordt aangegeven: 

Deel 1 geeft de algemene achtergrond en historische context van deze studie die meer 

omvat dan alleen het kader van de case study van erfgoedvorming van de Manggarai en 

Ngadha op Flores. Hoofdstuk 1 beschrijft in het theoretische kader de verhouding van 

archeologie tot cultureel erfgoedbeheer. Hodder,Tilley, Johnson en Smith leveren de 

belangrijkste concepten over archeologische kennis en het discours over erfgoedbeheer in 

een veranderende historisch gesitueerde maatschappelijke praktijk in een specifieke 

culturele context geven. Daarnaast verklaart dit hoofdstuk ook de rationale voor 

etnoarcheologisch onderzoek en semiotische analyse. Archeologie en concepten over 

cultureel erfgoedbeheer worden hierbij gezien als constructies van sociale kennis die in de 

loop van de tijd discoursen genereren waarin het verleden en het heden met elkaar 

interacteren tussen sociale, politieke en culturele contexten. 

Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreide periodisering van cultureel erfgoedbeleid en 

archeologische praktijken in Indonesië. In een historiografisch overzicht, gebaseerd op een 

uitgebreid corpus aan literatuur en primaire bronnen, wordt de nadruk gelegd op drie 

perioden: de 19e- 20e eeuw onder Nederlands koloniaal bewind, de periode na 1945 onder 

Sukarno en de periode na 1965 onder Suharto (de veranderingen in het discours na de val 

van Suharto worden besproken in hoofdstuk 7). In dit hoofdstuk wordt gesteld dat de 

opkomst van cultureel erfgoed instellingen niet alleen verbonden is met het sociaal-

economisch beleid van de staat (zoals de Ethische Politiek, de Geleide Democratie en de 

Vijf Jarenplannen) maar ook met de historiografie van de Indonesische natie. Beginnend met 

de notie van ‘Koloniale archeologie’ die zowel verwijst naar de archeologische instellingen 

die werden opgericht tijdens het Nederlandse koloniale bewind als naar de academische 

praktijk en discours met betrekking tot archeologie, wordt onderzocht hoe Nederlandse en 

Indonesische archeologen zoals Krom, Brandes, Stutterheim, Soekmono en Soejono 

zichzelf hebben gepositioneerd ten opzichte van deze gebeurtenissen en ten aanzien van 

de gevolgen van de dekolonisatie. 



                                           

Deel II bevat een introductie van het eiland en de bevolking van Flores, in het bijzonder de 

Ngadha en de Manggarai. 

Hoofdstuk 3, dat deels is gebaseerd op reeds eerder verricht veldwerk dat tussen de 19e en 

20e eeuw werd uitgevoerd, presenteert de natuurlijke omstandigheden van het eiland Flores 

en zijn omgevingskenmerken. De variaties in etnische groepen, talen, algemeen cultureel 

erfgoed, verspreiding van etnische groepen over het eiland, hun geschiedenis en bestaand 

onderzoek op het gebied van archeologie en antropologie komen hier aan de orde. Een 

dergelijke beschrijving biedt inzicht in de manieren waarop de mensen op Flores omgaan 

met meerdere identiteiten, in relatie tot hun etniciteit en clan affiliatie, in relatie to het feit dat 

ze buiten Flores bekend staan als Florinezen, en hun Indonesisch staatsburgerschap met 

zijn betwiste geschiedenis. 

Hoofdstukken 4 en 5 zijn hoofdzakelijk gebaseerd op mijn eigen veldwerk en geven een 

meer gedetailleerd etnografisch en etnoarcheologisch beeld van het cultureel erfgoed van 

de Ngadha en de Manggarai, met een focus op megalitische dorpen. De ruimtelijke 

distributie van deze dorpen in de regio’s van de Ngadha en de Manggarai, de structuur van 

de sites, de chronologie, de etnische affiliatie en de sociale organisatie worden hier 

beschreven. In relatie tot deze ruimtelijke en sociale plattegronden, vormt de samenvoeging 

van de informatie van etnografie en etnoarcheologie een meer gedetailleerde ideologische 

plattegrond van de constructie van het cultureel erfgoed van de Manggarai en de Ngadha. 

Hoofdstuk 6 gaat verder in op de ruimtelijke plattegrond en richt de aandacht op de 

representaties van de aard en de vormen van het cultureel erfgoed van de Manggarai en de 

Ngadha zoals die te vinden zijn en bewaard worden in de collecties van het voormalige 

Koloniaal Museum in Nederland, het Nationaal Museum in Jakarta en het Nusa Tenggara 

Timur Provinciaal Museum in Kupang. Met verwijzing naar de uitgebreide literatuur over 

koloniale objecten, classificaties en hiërarchieën zoals die is uitgewerkt door auteurs als 

Kirshenblatt-Gimblett, Kreps en McGregor, wordt beargumenteerd deze drie musea, ieder 

op hun eigen wijze, nog steeds worstelen met praktijken rondom collecties die hun 

oorsprong hebben in de koloniale periode en de impliciete culturele hierarchieën die 

toegekend werden aan de objecten die verworven werden van mensen wiens levende 

megalitische cultuur werd en wordt beschouwd als primitief, met de connotatie 

‘achtergebleven’. 

Deel III heeft als focus de hedendaagse erfgoeddynamiek. In hoofdstuk 7 zet ik 

vraagstekens bij de rol van de cultureel erfgoedinstellingen van de Indonesische staat en de 

manier waarop cultureel erfgoed beheer in dienst van de staat plaatsvindt, in het bijzonder in 

de context van het decentralisatiebeleid in de tijd van de Reformasi. Op welke wijze heeft dit 



                                           

beleid gevolgen voor de Manggarai en de Ngadha in hun dagelijkse en formele omgang met 

hun cultureel erfgoed, welk effect hebben ze op hun besluitvorming en betekenisgevende 

praktijken – cultureel, sociaal, historisch, economisch, ideologisch en politiek – met 

betrekking tot hun materiële en immateriële erfgoed? Mijn veldwerk laat zien dat er twee 

kanten zijn aan deze vraagstukken: de top-down benadering van cultureel 

erfgoedinstellingen van de overheid en de onderhandelingswijze van de bevolking op lokaal 

niveau.. 

Hoofdstuk 8 laat zien dat het cultureel erfgoed van de Manggarai en de Ngadha wordt 

geproduceerd door handelingen van sociale actoren. Mijn eigen archeologische resultaten 

bij de Warloka site in Manggarai, West-Flores, tonen de participatie van de bevolking in alle 

processen, van de besluitvorming tot aan het beheer van de erfgoed middelen en de manier 

waarop ze worden gebruikt om sociale doelen vorm te geven en na te streven. Daarnaast 

komen in dit hoofdstuk twee belangrijke zaken aan de orde. Op de eerste plaats 

beargumenteer ik dat erfgoed praktijken dynamisch en flexibel zijn en een continue karakter 

hebben en dat ze ontwerp, creatie, ontdekking en herdenking omvatten. Ten tweede, geef ik 

op basis van mijn onderzoek suggesties voor een praktijk van bottom-up cultureel erfgoed 

beheer die een kritisch antwoord is op het top-down erfgoed beheer. 

Het laatste deel van mijn proefschrift bevat de conclusies van mijn onderzoek en plaatst 

deze in het kader van cultureel erfgoedstudies in Indonesië. In drie delen behandelt dit 

proefschrift de ruimtelijke, sociale en ideologische plattegronden die getekend kunnen 

worden met betrekking tot de prehistorie van Flores, het externe kolonialisme van de 

Nederlandse koloniale staat en wat ik het interne kolonialisme noem van de Indonesische 

natiestaat. De relevantie van dit onderzoek voor de praktijken bij ander cultureel erfgoed in 

Indonesië wordt in ogenschouw genomen. Verder worden onderwerpen die nog onopgelost 

blijven door dit onderzoek en de richting voor verder onderzoek beschreven. Daarmee kan 

mijn proefschrift meer licht werpen op een nieuw begrip van het discours over cultureel 

erfgoedbeheer, niet alleen voor academici in archeologie, prehistorie, geschiedenis en 

antropologie, maar ook voor stake holders van cultureel erfgoedbeheer in de lokale, 

nationale en globale arena. 

 


