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Nieuwsbrief IWI no 6 : Aangespoeld, eregalerij van migranten
Van de IWI-directeur
Op de website van het IWI is een nieuwe rubriek van start gegaan: Aangespoeld. De rubriek
presenteert items uit onze archieven tegen de achtergrond van het leven waarin ze een rol speelden.
Die achtergrond is het leven van de schenker of de vorige eigenaar van het item. Zo vangen we een
glimp op van de bouwers van onze collectie en van hun geschiedenis als migrant.
Biografietjes
De IWI-collectie bestaat uit documenten, foto's,
film, video's, boeken en voorwerpen. In het
archief zijn het allemaal losse spullen. Maar
eens maakten ze deel uit van een mensenleven.
Legden ze getuigenis af van het wel en wee van
een individu. Daarom heeft de rubriek de vorm
gekregen van een verzameling biografietjes. In
zeven afbeeldingen met onderschriften wordt
het leven geschetst van 1 individu dat – eensaanspoelde aan de Hollandse kust en tenminste
1 item bij zich droeg voor het latere IWI-archief.
Samen bieden de biografietjes een inkijkje in de
groep die de IWI-collectie samenstelde.
Geschiedenis
Het zijn niet de spullen, maar de mensen die
geschiedenis maken. De IWI-collectie komt tot
leven en krijgt pas een waarde, door de context
waarin de ‘spullen’, de collectie-items, geplaatst
worden. Door de geschiedenis dus die ermee
geschreven kan worden. Alle biografietjes
tezamen vormen de geschiedenis van de
Indische groep, zoals deze zich ontwikkelde uit
de Mestiezencultuur in de Nederlandse koloniën
aan de Indische Oceaan tot een Nederlandse
subcultuur in Europa. Daarom is Aangespoeld
een ‘work in progress’ van biografietjes tot
Indische geschiedschrijving. In de individuele
lotgevallen klinkt de echo door van de grote
geschiedenis die we kennen in termen van VOC,
kolonialisme, WO II, dekolonisatie en migratie.
En andersom bieden de biografietjes stof voor
het schrijven van die grote geschiedenissen.
Wereldgeschiedenis
Zo schrijven onze collectiebouwers mee aan de
geschiedenis van de grootste immigrantengroep

die Nederland ooit kende. En vooral schrijven ze
de geschiedenis van een bevolkingsgroep die,
ontstaan in Azië, na enkele eeuwen migratie en
vestigingen in familieverband, uiteindelijk als
groep voet aan wal zette in Europa.

Wet op de souvereiniteitsoverdracht van Indië aan
Indonesië

Dat is niet zomaar geschiedenis, dat is
wereldgeschiedenis. Daarom vormen de
geboortejaren van onze collectiebouwers, die
ook toegang geven tot de biografietjes, in
Aangespoeld een ware eregalerij van historische
data.
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