
Tijdschrift voor Mediageschiedenis — 14 [1] 2011 |  149

angerbode, in Semarang De Locomotief en in
Soerabaia het Soerabaiasch Handelsblad en de
Nieuwe Soerabaia Courant. Blijvertjes waren
voorts in Medan de Deli Courant en de Sumatra
Post en jonger, maar veelgelezen De Indische
Courant (Soerabaia). In 1905 waren er onge-
veer 20 nieuwsbladen op 80.000 Europeanen;
in 1942 ook (met totale oplage van circa
80.000; gemiddeld circa 4000) op 300.000
Europeanen.

Anders dan vele richtingsbladen in Neder-
land had de Indische pers zelden structurele
banden met instituties: de hoofdredacteur wás
de krant. Enerzijds waren er dagbladen die hun
hele bestaan ongeveer dezelfde koers volgden,
zoals de Deli Courant, de Sumatra Post en de
Indische Courant. Andere steunden aanvanke-
lijk vele jaren de ethische politiek om vervol-
gens, welhaast van de ene dag op de andere,
onder een nieuwe hoofdredacteur een geheel
tegenovergestelde koers te volgen, zoals onder
meer De Locomotief in 1925 en de Java-Bode in
1927. Los van de verrechtsing van de politieke
standpunten veranderde er inhoudelijk ook op
andere fronten een en ander. De door lezers zo
geapprecieerde tropenstijl erodeerde en was
eind jaren twintig zo goed als uit de kolommen
verdwenen. Ook de functie als uitlaatklep van
de publieke opinie nam in belang af omdat er
inmiddels ook andere kanalen ter beschikking
waren gekomen: de Volksraad, 23 stadsge-
meenten met een gemeenteraad, vakbonden,
pressiegroepen en politieke partijen. Daarente-
gen nam het amuserende karakter juist een
grotere vlucht en kreeg meer en meer gestalte
in wekelijkse bijlagen over diverse onderwer-
pen. Het vanouds zo druk beoefende genre van
de personaliteiten – het met naam en toenaam
heftig op de man spelen – lijkt te intensiveren
en zich nu vooral te richten op journalisten van
de tegenpartij en op Indonesische journalisten.
Menige ‘rotte vis’ passeert de revue, met
Wybrands – de ‘stilistisch begaafde straatvech-
ter’ en ‘revolverjournalist’ – als de felste koplo-
per, die zich ook laatdunkend uitliet over zijn
Joodse collega’s (o.m. Schaap, Stokvis, Mecha-
nicus en De Vries), die in Indië vrij sterk verte-
genwoordigd waren.

Termorshuizen besluit zijn boek met een
kort ‘Grafschrift – De Indische pers, een laatste
stuiptrekking (1945-1957)’. Dat lijkt een aan-
loopje naar een deel 3, maar dat laat hij na
meer dan 20 jaar zwoegen op de delen 1 en 2
graag aan een ander over, zo heb ik begrepen.

Bij al het vele moois dat dit boek biedt,
blijft er altijd wel een wensje over. Op zeker
vijftien plaatsen krijgt de lezer terloops een
glimpje van de Vaderlandse Club te zien, zon-
der er het fijne van te vernemen. Dat intrigeert
mij en ik had er graag meer over gelezen,
temeer daar Zentgraaff – ‘de maarschalk van
het blanke front’ –, de reactionaire hoofdredac-
teur van onder meer het Soerabaiasch Handels-
blad en de Java-Bode, in 1929 er de belangrijk-
ste initiatiefnemer van was en veel van zijn col-
lega’s lid of sympathisant waren. Als het tot
een (herziene) herdruk komt, zou de auteur de
lezers een dienst bewijzen met een paragraaf
in het algemeen overzicht over deze tegen de
NSB aan hangende politieke partij, die in de
beginjaren 9000 leden telde.

(Deze recensie is gebaseerd op het manuscript. Het
boek kan op onderdelen afwijken.)

René Vos

Karin Tilmans, Frank van Vree & Jay Winter
(eds)
Performing the Past: Memory, History, and Iden-
tity in Modern Europe
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Hoe hebben Europese burgers de laatste twee-
honderd jaar hun relatie met het verleden
vorm gegeven aan de hand van culturele prak-
tijken omtrent monumenten, boeken, toneel-
stukken, rituelen, ceremonies, debatten, films,
wetenschappelijk onderzoek en het menselijk
lichaam zelf? Deze vraag wordt in Performing
the Past door academici uit diverse onderzoeks-
velden behandeld. De bundel is voortgekomen
uit de conferentie Theatres of Memory: A Confe-
rence on Historical Culture, georganiseerd door
het Huizinga Instituut (28-30 januari 2004 te
Amsterdam). Het werk is geredigeerd door
Karin Tilmans (cultureel historica en coördina-
tor van het Max Weber Programme for Post
Doctoral Studies aan het European University
Institute), Frank van Vree (hoogleraar Journa-
listiek en Cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam) en Jay Winter (Charles J. Stille
Professor of History aan Yale University).

De bundel heeft ten doel een up-to-date
overzicht te geven van belangrijke trends en
patronen in het westerse denken over geschie-
denis, geheugen en identiteitsvorming sinds de
negentiende eeuw. Aan de bijdragen van de
schrijvers ligt een eensluidend inzicht ten
grondslag: dat herinnering altijd performatief
is. De inleiding door Winter legt de basis voor
een begrip van geheugen en herinnering als
‘performatief’: ‘Memory performed is at the
heart of collective memory. (...) Thus the per-
formance of memory is both a mnemonic
device and a way in which individual memories
are relived, revived, and refashioned’ (p. 11).
Door middel van een interdisciplinaire aanpak
geeft de bundel inzicht in wat geschiedenis en
geheugen met elkaar gemeen hebben, hoe per-
formatieve praktijken deze overlap versterken,
en hoe herinnering als een sociale, politieke en
culturele uiting onze collectieve identiteiten
wezenlijk vormt en hervormt.

Het theoretisch kader van de bundel wordt
nader uitgewerkt in het eerste deel, getiteld
‘Framework’. Aleida Assmann, Reinhart Kosel-

leck en Chris Lorenz betogen in hun respectie-
velijke bijdragen hoe geschiedenis, geheugen
en taal in Europa aan diverse ‘frames’ onder-
worpen zijn. Assmann stelt dat, hoewel
‘memory’ momenteel een toonaangevend
begrip is binnen Cultural Studies, het vertoog
méér theoretische eenheid en een zelfkritische
blik kan gebruiken (p. 35). Assmann onder-
scheidt daarom, zoals zij in eerder werk al
heeft aangetoond, vier verschillende ‘memory
formats’. Naast ‘individueel geheugen’ wordt
‘collectief geheugen’ theoretisch onderschei-
den en onderzocht als sociaal, politiek en cultu-
reel geheugen. Met behulp van het concept
‘social frame’ van Maurice Halbwachs, pionier
op het gebied van Memory Studies, laat
Assmann zien hoe individuele herinneringen
geïntegreerd zijn in taal en (media)teksten.
Lorenz gaat nader in op hoe de ‘memory
boom’ historisch onderzoek fundamenteel ver-
anderd heeft. Bijna twee eeuwen lang is de
natiestaat het dominante ‘frame’ van de acade-
mische geschiedschrijving geweest. De
memory boom verplicht echter tot een zelfkriti-
sche reflectie op de academische geschied-
schrijving: nationale geschiedenis heeft haar
plek als ‘the unquestioned hegemonic form of
academic history’ verloren (p. 80). Belangrijk is
dat de essays in deze bundel op deze wijze
allereerst de impact van media op individuele
en collectieve herinnering aantonen. In de
tweede plaats wordt nader verantwoord hoe de
historicus sinds de memory boom in de jaren
tachtig zijn autoriteit over het verleden heeft
verloren.

In het tweede deel, ‘The Performative
Turn’ (bestaande uit essays door Peter Burke,
Marianne Hirsch & Leo Spitzer, Alessandro
Portelli, en Jane Caplan), staan populaire cul-
tuur, fotografie, theater en bodyart centraal. De
‘performative turn’ onderstreept de overlap tus-
sen geschiedenis en geheugen. Zo demon-
streert Burke de belangrijke rol van herden-
kingsfeesten in de constructie van sociaal en
cultureel geheugen. Deze ‘performances of the
past’ dragen uiteenlopende en hedendaagse
boodschappen met zich mee. Bonfire Night in
Lewes (Sussex) en de 12 juli-herdenking in
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Noord-Ierland zijn een voorbeeld van Mikhail
Bakhtins ‘heteroglossia’: terwijl Bonfire Night
voor sommige deelnemers traditie, democratie,
of juist het carnavalsritueel benadrukt, is de 12
juli-herdenking in Noord-Ierland een hevig
politieke activiteit, die door verschillende par-
tijen zowel vóór als tegen de staat gebruikt is.
Hirsch & Spitzer bespreken de waarde én het
selectieproces van Joodse familiefoto’s (waar-
onder die van Hirsch & Spitzers (schoon)-
ouders) door museuminstellingen die een
‘autoritair’ historisch archief willen construe-
ren, en dit ook als geheugen willen reactiveren.
Portelli’s essay over Radio Clandestina laat zien
hoe het performatieve karakter van herinne-
ring juist naar voren komt door te luisteren
naar de verhalen van slachtoffers. In dit geval
is een gruweldaad door de nazi’s in Italië tij-
dens de Tweede Wereldoorlog omgezet in een
toneelstuk, dat gebaseerd is op Portelli’s eigen
verslaglegging van bijna tweehonderd inter-
views met nabestaanden. Caplan bespreekt ten
slotte tatoeages als plekken van herinnering,
die van het menselijk lichaam een ‘boek van
het leven’ maken. De essays in Performing the
Past tonen op deze wijze de reikwijdte van cul-
turele praktijken als ‘performances of memory’
aan.

Het derde deel, ‘Media and the Arts’
(bestaande uit essays door Jan Assmann, Ann
Rigney, Joep Leerssen, en Frank van Vree)
besteedt aandacht aan muziek, literatuur en
film. Assmann bespreekt hoe ‘performing the
past’ als idee ten grondslag ligt aan Mozarts
Zauberflöte. Rigney laat vervolgens zien hoe de
rol en status van Walter Scotts Ivanhoe (1819)
veranderd is naargelang de sociale frames,
waarbinnen dit ‘mediafenomeen’ sinds het
begin van de negentiende eeuw geïnterpre-
teerd is, aan verandering onderhevig waren.
Leerssen bespreekt de rol van literatuur, en het
lezen hiervan, in de disseminatie en overdracht
van cultureel geheugen aan de hand van een
Vlaamse historische roman. Van Vree toont
ten slotte aan welke plek de aaneenschakeling
van speelfilms, documentaires, en andere
getuigenissen van naziterreur, in kunnen
nemen in het collectief geheugen. Bijzondere

aandacht wordt besteed aan Alain Resnais’
NUIT ET BROUILLARD (1955). Van Vree stelt in
zijn essay: ‘Fiction films, documentaries, testi-
monies, and television programmes have
become, without any doubt, the main source of
historical knowledge for a vast majority of peo-
ple all over the world’ (p. 260). Televisiepro-
gramma’s zijn echter nog steeds een omstre-
den praktijk binnen Memory Studies, en er
wordt in deze bundel – ondanks het diverse
overzicht van geheugenpraktijken en enkele
verwijzingen naar televisie-uitzendingen (Win-
ter; Rigney; Van Vree) – (helaas) geen hoofd-
stuk aan televisieprogramma’s gewijd.

In het vierde en laatste deel ‘Identity, Poli-
tics and the Performance of History’ (bestaan-
de uit essays door Frans Grijzenhout, Stanis-
law Tyszka, en Chiara Bottici) staan politieke
geschiedverhalen centraal. Als slotstuk geeft
Bottici’s analyse inzicht in de rol van herinne-
ringen van de Tweede Wereldoorlog in de con-
structie van een Europese identiteit. Haar essay
brengt daarmee het overkoepelende standpunt
van de bundel naar voren: ‘[W]hen people
interact in the same social context, they are also
led to remember together’ (p. 351).

De essays in deze bundel geven gezamen-
lijk een divers overzicht van culturele uitingen
die het verleden ten uitvoer brengen in het
publieke domein, en daarmee de scheidslijn
tussen geheugen en geschiedenis vervagen.
Door de nadruk te leggen op geschiedenis, her-
innering en identiteitsvorming als performa-
tieve en culturele praktijken sluit dit werk zich
aan bij nieuw onderzoek binnen Memory Stu-
dies, dat zich vooral op de dynamiek van geheu-
genpraktijken richt, en mediaproducten en
herinneringsprocessen niet meer als geschei-
den entiteiten beschouwt. Het boek is geschikt
als een brede kennismaking binnen de
geschiedwetenschap, media- en cultuurweten-
schap, muziekwetenschap en literatuurweten-
schap. De brede variëteit zorgt er echter ook
voor dat het werk op een aantal plekken aan
theoretische eenheid inbindt. Dit had wellicht
opgevangen kunnen worden door alle in de
bundel opgenomen essays in het inleidende
hoofdstuk binnen het overkoepelende kader te
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positioneren – vooral bij de essays van Aleida
Assmann, Koselleck, Rigney en Leerssen wordt
hier niet voldoende stilgestaan. Het werk doet
echter een belangrijke oproep om binnen aca-
demisch (historisch) onderzoek géén strikt
onderscheid te maken tussen ‘history’ en
‘memory’, en herinnering als ‘performance’ te
analyseren. Door de interdisciplinaire benade-
ringswijze geeft de bundel hier aanzienlijke
bewijsgronden en vertrekpunten voor.

Berber Hagedoorn
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