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Aanleiding project
Het project Indische Buurten is een multidisciplinair project dat in het najaar van 2014 startte
toen initiatiefnemer Dick Rozing en Indiëganger Jan van der Kloes samen met Marijn van
Gelder, buurtbewoner van de Bankastraat, een wandeling maakten door Lombok-Utrecht.
Een grote Indische buurt met 60 Oost- en 9 West-Indische straatnamen. Dat Lombok niet de
enige Indische buurt is, bleek wel uit het artikel van prof. dr. H. van der Wusten, c.s. over
Indische Buurten in Nederland (2006). Zij kwamen tot 44 gemeenten met een Indische buurt.
Zij gingen ervan uit dat drie onderling verbonden straten met verwijzing naar voormalig
Nederlands Oost-Indië een ‘Indische buurt’ genoemd kon worden.
44 wordt 54, en wat heeft uw Indische buurt met Indië?
Dick Rozing heeft de definitie van Van der Wusten, c.s. ‘opgerekt’. West-Indische en
gouverneurs-generaalbuurten, maar ook buurten met personen, bootnamen, of vogels met
een Indisch motief zijn toegevoegd. De ontstaansgeschiedenis van de buurten is interessant.
Wat zegt de negentiende-eeuwse groei van Indische buurten over het nationaal bewustzijn
destijds? Welke band had de gemeente met Indië en welke overeenkomsten zijn te
herkennen in de bouwhistorie en naamgeving?
Zelfs na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn er Indische buurten ontstaan! Maar ook de
bewonersgeschiedenis is interessant. Welke historische en persoonlijke verhalen zijn
verbonden met de stenen van de Indische buurten?
Multidisciplinair project
Een belangrijke doelstelling van het eerste uur was de geschiedenis van de Indische buurten
en de geschiedenis Nederlands Oost- en West-Indië voor een breed publiek toegankelijk
maken. Van jong tot oud. Het zou mooi zijn wanneer dit in het collectief geheugen van ons
allemaal wordt opgenomen. Vertellend over het project, in eerste instantie het schrijven van
een boek over alle Indische buurten, ontstond het idee leerlingen uit Indische buurten die
unieke geschiedenis te laten ontdekken. In Amsterdam-Oost bleek in 2013 door Jayne Slot
een uniek project Meerstemmige geschiedenissen in de Indische buurt te zijn gedaan. Zij
maakte verbinding tussen de officiële koloniale geschiedenis en de persoonlijke verhalen van
de bewoners en mensen met Oost-Indische ‘roots’. Dit leidde o.a. tot een
buurttentoonstelling. Wist u dat 1.500.000 Nederlanders Oost-Indische betrekkingen en
500.000 Nederlanders West-Indische connecties hebben?
Even voorstellen: het projectteam
Het projectteam Indische Buurten bestaat uit:
- Jayne Slot met het projectonderdeel Meerstemmige geschiedenissen,
- Madelinde Hageman, die zorg draagt voor het educatieve programma, en
- Dick Rozing, onderzoeker, netwerker, auteur publicaties Indische Buurten
- Erik van Doorne, webdeveloper van onze website www.indischebuurten.nl
- Huibert Teekens, grafisch vormgever en communicatie
- Natasja Andringa, fondsenwerving en crowdfunding
Het projectteam wil van het najaar 2016 tot 2017/2018 in de steden Den Haag, Utrecht,
Amsterdam en Leeuwarden met de projectonderdelen Meerstemmige geschiedenissen en
het educatieve programma aan de slag. Samen met buurtbewoners, scholen, woningbouwcorporaties, Indische verenigingen en nog veel meer partijen.

Het verzamelen van de hoofdstukken per gemeenten over de ontstaans- en bewonersgeschiedenis van de Indische buurten gaat gewoon door. In het voorjaar van 2017 hoopt
Dick Rozing alle verhalen binnen te hebben.
Informatie – sociale media
Ons project kunt u volgen via de website www.indischebuurten.nl gehost door Erik van
Doorne. Aan de grafische vormgeving wordt nog gewerkt door Huibert Teekens.
Actuele informatie over de ontstaansgeschiedenis van de buurten, lezingen, nieuwsfeitjes,
krijgt u via https://www.facebook.com/IndischeBuurten/
Bericht voor de auteurs: stand van zaken ontstaansgeschiedenissen Indische Buurten
Het beschrijven van de ontstaansgeschiedenis van meer dan 50 Indische Buurten kan niet
door een auteur gedaan worden. De inzet van lokale auteurs is zeer gewenst. In het begin
werden vele auteurs gevonden bij historische verenigingen. Ook medewerkers van
gemeenten, afdelingen Erfgoed, Cultuur en Monumentenzorg, melden zich aan. Via websites
van studentenverenigingen werden nieuwe auteurs, studenten en net afgestudeerden
gevonden. Inmiddels hebben ruim tien auteurs hun tekst- en vaak ook fotobijdrage
ingezonden naar de redactie, dick@indischebuurten.nl. Geweldig!
Samenvattingen van deze hoofdstukken voor het boek vindt u per gemeente c.q. buurt op
https://indischebuurten.nl/buurten.
Auteurs komen van:
- Historische verenigingen: 15
- Gemeenten: 7
- Zzp’ers: 13
- Studenten: 7
Dit betekent dat we voor 42 gemeenten met een Indische buurt een auteur hebben
gevonden. Voor een totaal overzicht van deelnemende auteurs zie
https://indischebuurten.nl/organisatie.
Auteurs gezocht
We zijn nog voor deze 12 Indische Buurten op zoek naar een auteur:
• Almelo
• Alphen aan den Rijn
• Den Haag
• Doetinchem
• Groningen
• Heemstede
• Heerenveen
• Mill en Sint Hubert
• Purmerend
• Veenendaal
• Vlissingen
• Wormerveer
We zouden het erg op prijs stellen als u uw netwerk raadpleegt, of deze oproep kenbaar
maakt via de sociale media.
Volg ons ook op Facebook en klik op https://www.facebook.com/IndischeBuurten/ !

Het team van Indische Buurten

