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Nieuwsbrief IWI no 5 : de Stichting Indische Cultuur (SiC) 

 
Van de IWI-directeur 
Sinds 2000 heeft het IWI een zusterorganisatie: de Stichting Indische Cultuur (SiC), opgericht door de 
IWI-directeur om het Kumpulanproject te realiseren. Het project leverde o.m. het Indisch Achtererf, 
een Tweede generatiegame, een lessenpakket voor de brugklas en een kijkje in de Indische keuken op. 
En ook de eerste Indische geschiedschrijving uit eigen kring in de vorm van vertellingen. 
 
 
Tjap SiC  
De doelstelling van het SiC is niet anders dan die 
van het IWI. Beide stichtingen beogen het 
Indisch cultureel erfgoed te verzamelen, te 
behouden en te presenteren. Er bestaat wel een 
soort taakverdeling tussen de zusters. Het IWI 
richt zich bij het verzamelen op het materiële 
Indisch cultureel erfgoed, boeken, voorwerpen, 
documenten, grammofoonplaten, zeg maar: de 
spullen. De SiC verzamelt het immateriële 
cultuurgoed, dus de verhalen achter de spullen.  
Daartoe heeft de SiC een eigen methodologie 
ontwikkeld: de Kumpulan-methode.  Vanuit die 
methode zijn allerlei producten ontstaan die 
aspecten van de Indische cultuur presenteren.  
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Kumpulan  
Alle SiC-producten, hoe verschillend ze er ook 
uitzien, zijn gebaseerd op (groeps-) gesprekken 
met Indische cultuurdragers, de zogenoemde 
Kumpulans. In de groepsgesprekken vertellen 
mensen hun eigen herinneringen aan allerlei 
momenten uit het dagelijks leven: over de 
familie, koken en eten, spelen op het achtererf, 
de landverhuizing of muziek. De vertellingen 
worden thematisch en chronologisch geordend 
en vervolgens gemonteerd tot een verhaal . Alle 
verhalen samen presenteren de meest recente 
geschiedenis van de Indische cultuur. Zo schrijft 
Kumpulan mondelinge geschiedenis uit eigen 
kring. 

Vertellingen uit de Indische Cultuur  
Ook het vertellen zelf is een belangrijk aspect 
van de Indische cultuur. Vandaar dat de SiC de 
geschiedenis (nog) niet opschrijft maar op cd en 
dvd vastlegt in de serie ‘Vertellingen uit de 
Indische cultuur’. De serie is –in z’n geheel of 
per titel- bij de SiC te koop of via het IWI te 
bestellen. Er zijn nu drie titels verkrijgbaar: 
Woorden die een leven maken, een dubbel-cd 
met vertellingen over het Indisch Achtererf. De 
tweede titel is 10.000 dingen. Deze dubbel-dvd 
bevat een beeld-luisterverhaal over de oorlogen 
in Indië en de landverhuizing naar Holland, een 
filmpje over the making of  5 typisch Indische 
gerechten, en een Tweede-generatiespel voor 
de computer waarin met de losse fragmenten 
van de verhalen gespeeld kan worden. De derde 
titel is Krontjongan, een dubbellayered dvd met 
8,5 uur muziek en een uur vertellingen over 
Indische muziek uit vier generaties. 
 
Activiteiten 
Naast geschiedschrijving is presentatie van de 
Indische cultuur als levende cultuur het doel van 
de SiC. Daarom richtte zij in het Nederlands  
Openluchtmuseum in Arnhem een Achtererf in 
als context voor het doorvertellen van de 
Indische verhalen. Daar vindt bij gelegenheid 
ook regelmatig de Nasigoreng-expositie plaats, 
waarin Indische mensen hun eigen recept 
bereiden, en het publiek mag proeven  of een 
eigen variant kan koken. Alle recepten worden  
verzameld, compleet met de daarbij horende 
verhalen over de tantes, moeders, oom of 
kokkie van wie het recept afkomstig was. Wat 
dat moet worden? Hou die serie in de gaten!    
     [ES] 


