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H1 | AANLEIDING 

 

WAT IS MIJN IDENTITEIT? 

Geboren uit een combinatie van een Indonesische vader en een Nederlandse 
moeder, ben ik al sinds kleins af aan bezig geweest met mijn de herkomst 
van mijn familie, en wat dit betekend voor mijn eigen identiteit. 

Wat is mijn identiteit, en waardoor word deze bepaald? Herkomst? Land van 
geboorte van mezelf of van mijn ouders? Mijn leefomgeving en 
omstandigheden? Gewoontes en gedrag? 
Wat maakt mij nou typisch Nederlands, of typisch Indisch?  

Ik ben opgegroeid met het idee dat ik deel uitmaak van de "Indo Cultuur", 
oftewel een Nederlands Indische subcultuur, die na de teruggave van de 
Indische koloniën aan Indonesië is ontstaan.  Ik weet dat ik hierbij hoor, 
omdat mij dit met de paplepel (oftewel een lepel nasi) is ingegoten, maar als 
ik ga zoeken naar tastbare objecten, of visuele weergaves die de Indo cultuur 
representeren, is er helaas niet veel te vinden.  

 

DE INDO GESCHIEDENIS 

De Indo cultuur is voortgekomen uit de kolonisatie van Indonesië door 
Nederland, door middel van de V.O.C. (de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie).  

Tijdens deze kolonisatie van Indonesië, zijn er zeer veel kinderen 
voortgekomen uit huwelijken tussen Nederlandse mannen en Indonesische 
vrouwen, de zogenaamde Indo's. Deze bevolkingsgroep had een aparte 
status, waardoor zij niet echt opgenomen werden in de Indonesische cultuur, 
en ook niet typisch Nederlands waren. Nadat Nederland zijn koloniën 
teruggaf aan Indonesië, moest deze gehele bevolkingsgroep het land 
verlaten, omdat zij anders het doelwit zouden worden van Indonesische 
wraakacties tegen het gehate Nederlands bewind.  
De Indo's waren niet meer welkom in hun eigen geboorteland, en moesten 
Indonesië ontvluchten naar Nederland.   



Eenmaal aangekomen in Nederland moesten zij zich berusten op het feit 
dat zij nooit meer terug konden naar Indonesië, en dus een compleet nieuw 
bestaan moesten opbouwen in een voor hun totaal vreemd land. Aangezien 
zij het land moesten ontvluchten met enkel de kleding die ze aanhadden, 
konden ze niks anders meenemen uit Indonesië, en moesten ze zich in 
Nederland weten te redden zonder hun gewoonlijke producten, zoals 
kookgerei, meubels en eten.  

Doordat ze zo afgesneden waren van hun eigen land van afkomst en 
verleden, heerst er onder de Indo's altijd een dromerig soort verlangen naar de 
Indonesische cultuur, wat men ook wel het Tempo Doeloe gevoel noemt; een 
tijd en plaats die men niet heeft meegemaakt, maar waarmee de relatie nog 
niet verbroken is. Hierdoor is er binnen Indo families altijd een sterke 
familieband, waarbij het samen zijn en samen eten heel belangrijk zijn.  

Hierbij ligt de nadruk vaak op het eten, omdat dat de Indische kookkunst 
een van de zeldzame dingen was die men nog mee kon nemen, en door kon 
geven binnen de verschillende generaties in families.  

 

 

H2 | MIJN PROBLEEMSTELLING: MIJN VISUELE IDENTITEIT 

WAT IS TYPISCH INDO? 

Als ik naar mijzelf kijk zie ik een Indo.  
Wanneer een Nederlandse persoon naar mij kijkt ziet hij of zij waarschijnlijk 
een gewone Hollandse meid. Maar als Indo’s naar mij kijken, kunnen zij in 
mijn gezicht (voornamelijk ogen en neus), gedrag en bepaalde woorden mij 
herkennen als Indo. Omdat ik altijd al bezig ben geweest met mijn Indo 
identiteit, en een enorme voorliefde heb voor de tattoo kunst, heb ik daarom 
bij het kiezen van tatoeages ook gekozen voor een Indonesische tattoo 
kunstenaar, die zijn patronen en designs inspireert op de traditionele 
Indonesische patronen, die je ziet in bijvoorbeeld Batik patronen, de 
Indonesische Wajang en houtsnijwerken. Deze tatoeages zijn dan ook een 
zeer duidelijk herkenningspunt voor andere Indo’s, maar zullen door de 
meeste Nederlanders niet als zodanig herkend worden. 
Het probleem is dat de Indo cultuur niet echt duidelijke visuele 
herkenningspunten heeft. Je kunt wel veel traditioneel Indonesische dingen 
vinden, zoals de Wajang poppen en stoffen met Batik patronen, maar deze 
zijn in feite Indonesisch, en niet typisch Indo. In mijn zoektocht naar mijn 
Indo identiteit heb ik geen enkele duidelijke visualisatie gevonden, noch in 
objecten of producten (afgezien van voedselproducten), noch in de grafische 
kunsten.  
 
De hele Indo cultuur is in feite een beetje te goed  



geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, maar is toch op een subtiele 
manier zeer aanwezig, wat ook weer typisch past bij de Indo mentaliteit die ik 
herken bij andere Indo’s. 
Ik ben gaan kijken naar wat ik in mijn directe omgeving zou kunnen en 
willen veranderen.               
Het liefst wil ik een identiteit creëren vanuit de Indische beeldentaal en hier 
mijn eigen moderne draai aangeven.  
Ik wil een trend ontwikkelen met typische Indische kenmerken, maar wel 
met mijn eigen kijk hierop. 
 

 
H3 | MIJN DOELSTELLING 

VISUALISATIE VAN DE INDO CULTUUR: ONDERZOEK 

 

Ik wil een onderzoek maken van Indische patronen, visuele kenmerken en 
beeltenissen die van waarde zijn voor de Indische cultuur.  

Dit moet allemaal ter inspiratie dienen voor mijn eindproduct.  
Verder wil ik onderzoeken wat mijn uiteindelijke materiaalkeuze gaat worden 
en waarom ik specifiek hiervoor heb gekozen.   
Ik wil onderzoek doen door middel van boeken en literatuur over Batik 
patronen en de bekende Wajang poppen, de betekenis en symboliek van 
bepaalde figuren, patronen en kleuren. Hier kan ik in mijn Onderzoeksartikel 
dieper op ingaan en er een studie van maken waarin ik opsom wat de 
belangrijkste punten zijn die ik kan gebruiken.  
 

VISUALISATIE VAN DE INDO CULTUUR:  

UITVOERING 

 

Door middel van dit onderzoek wil ik de Indo cultuur  verkennen en hiermee 
een visueel aantrekkelijke visie ontwerpen die toepasbaar is op moderne 
objecten en mode van nu. 

Ik wil een lookbook creëren  door verschillende Indische aspecten van de 
cultuur als visueel medium te gebruiken en deze te vermengen met mijn 
moderne kijk hierop. 

 
 
 
Aan de hand van het onderzoek zal mijn eindproject een nieuwe visie 
weergeven van objecten door een grafische interpretatie van de Indonesische 



componenten, persoonlijk is voor mij de huidige aanwezigheid van de 
Indonesische cultuur te weinig zichtbaar in mijn omgeving. 
Op deze manier ontstaat er een eigen visie die ik kan delen met niet alleen 
Indo’s in Nederland maar ook mensen die buiten deze cultuur staan of hier 
nog weinig van weten en daarmee kunnen kennis maken. 
 
 

VISUALISATIE VAN DE INDO CULTUUR:  

DOELGROEP 

 

Als doelgroep wil ik dus graag mensen aanspreken die weinig of niets van de 
Indische cultuur weten, ook dient mijn boek als een visueel medium ter 
inspiratie van collecties die je zowel op mode als interieur zou kunnen 
toepassen. Vanzelfsprekend spreek ik de Indische gemeenschap aan met 
mijn lookbook omdat er op grafisch gebied weinig aanbod is van Indische 
cultuur in Nederland. Ik hoop ook hiermee indische mensen te bereiken en 
te herinneren aan het feit dat de indo cultuur nog niet verloren is en dat men 
zelf ook meer aandacht kan schenken aan hun afkomst. 

 

 

 

H4 | MIJN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

UITVOERING 

 

Ik wil voor mijn eindproject een visie creëren die gebaseerd is op bepaalde 
kenmerken uit de Indische cultuur. Er is een tekort aan de visuele Indische 
identiteit in Nederland en daar wil ik mee werken.  
Mijn idee is om een visie hiervan weer te geven doormiddel van een visueel 
eindproject zoals het lookbook  die ontstaat uit de verschillende inspiraties 
van de Indische cultuur, denk hierbij aan met name de Batik patronen en 
Wajang poppen.  
Ik wil voor mijn project verkoopbare ideeën neerzetten die bedrijven ter 
inspiratie voor een mode of interieurproject zouden kunnen gebruiken. 
Ik wil een merktaal opzetten die interessant is voor verschillende soorten 
producten. 

 

 



 

H5 | TIME TABLE 

	  


