Decolonial Gaze

ACHIEF H. MACLAINE PONT (1885 –1971)
Maclaine Pont werd geboren in Meester Cornelis, een stadsdeel van
Batavia, de hoofdstad van het voormalig Nederlands-Indië. In 1893
keerde hij met zijn ouders terug naar Nederland. Hij studeerde
Bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft waar hij in 1909
zijn diploma behaalde. In 1911 keerde hij terug naar Nederlands-Indië.
Zijn eigen loopbaan als architect begon in 1913 toen hij zich met een
eigen bureau in Semarang op het eiland Java vestigt. Hij ontwierp de
eerste technische universiteit van Indonesië, de THS te Bandoeng.
Hij bestudeerde intensief de Javaanse hindoeïstische bouwkunst en werd
hiermee de exponent van de zogenoemde Indisch Europese bouwstijl.
Hij werd in 1943 door de Japanse bezetter geïnterneerd. Maclaine Pont
heeft diverse patenten op zijn naam staan voor constructies.
Twee foto’s van het stationsgebouw in Semarang werden getoond op
een expositie van de Tentoonstellingsraad, waar de fine fleur van de
Nederlandse architectuur werd getoond. Deze driejaarlijkse exposities
op het gebied van bouwkunst en verwante kunsten werden vanaf
1920 georganiseerd, met als doel ‘de bloei der kunsten’ te bevorderen.
Uitgangspunten bij het ontwerp van het stationsgebouw waren de
klimatologische eisen, het gebruik van inheemse bouwmaterialen en
de inzet van inheemse mankracht bij de bouw.
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Een avond over herinterpretatie van de koloniale
ontwerpgeschiedenis in het Rijksarchief
voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

Decolonial
Gaze
Het historisch onderzoek naar de architectuur en stedenbouw in
Nederlands-Indië richt zich voornamelijk op de manier waarop westerse
architectuuropvattingen in de toenmalige kolonie vorm kregen. De
geschiedenis van de naoorlogse moderne architectuur en stedenbouw
vraagt echter om een meer pluriforme benadering.
Toen in 1870 de Nederlandse regering haar monopoliepositie op de
overzeese markt opgaf vonden tal van Europese ondernemingen hun
weg naar de grote havens van Batavia, Semarang en Soerabaja.
Dit leidde tot een toename van ontwerpopdrachten voor bijvoorbeeld
industriële gebouwen, kantoren en bioscopen.
Het Nieuwe Instituut bewaart slechts een klein aantal archieven van
architecten in Nederlands-Indië. Architecten die in de koloniën woonden
en werkten namen maar mondjesmaat hun archiefmateriaal mee terug
naar Nederland. De Tweede Wereldoorlog, de Japanse invasie en de
kampen, de onafhankelijkheid van Indonesië en de repatriëring waren
hier debet aan.

H. Maclaine Pont. Stationsgebouw in Semarang, 1923.
Collectie Het Nieuwe Instituut, TENT o414

Historische bronnen dienen doorgaans vooral ter ondersteuning van
het klassieke perspectief dat Nederland de moderniteit naar Nederlands-Indië heeft gebracht. Het archief laat echter een lange traditie
zien van ontwerpen die een andere relatie hebbben met het koloniale
verleden, zoals kantoorgebouwen van oliebedrijven in Nederland die
in Nederlands-Indië zaken deden, en woningen voor de huisvesting van
terugkerende Indiëgangers.
Het perspectief van de decolonial gaze kan verder worden uitgebreid
met onderzoek naar architecten die in Nederlands-Indië opgroeiden,
zoals John Habraken (1928) en Rem Koolhaas (1944), en de invloed
daarvan op hun werk. Wat betekende de architectuur van de Kampongs
voor hen, met haar informele karakter, niet-vooropgezette architectuur,
de dichtheid van de bebouwing, en die mengelmoes van functies?

Dwars door het Archief
In de 4.000.000 tekeningen, schetsen, maquettes, brieven en foto’s
uit het Rijksarchief liggen talloze verhalen besloten. Ook verhalen die
tot nog toe verborgen zijn gebleven omdat niemand er nog oog voor
heeft gehad. Voor de Dwars door het Archief-avonden worden vanuit
wisselende thema’s uiteenlopende mensen uitgenodigd om nieuwe
perspectieven te introduceren.
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H. Maclaine Pont. Tekening uit een verhandeling over
o.a. evenwicht zoekende constructies en de toepassing
van Indische gothiek in de moderne bouw, 1946–1955.
Collectie Het Nieuwe Instituut, MACL 129.9-5
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ARCHIEF H.P. BERLAGE (1856 – 1934)
In 1923 maakte architect Berlage een reis naar Nederlands-Indië.
Hij gaf er lezingen voor architectenclubs en kunstenaarsverenigingen,
en Het Vaderland zou zijn reisbrieven publiceren. Het archief van
Berlage bevat ook veel reisfoto’s.
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ARCHIEF H. LÜNING (1907 –1995)
Hans Lüning haalde in Rotterdam zijn architectendiploma en kreeg in
1930 een aanstelling als Technisch Ambtenaar bij de stadsgemeente
Palembang in Nederlands-Indië. Hij kreeg er de leiding over de tekenzaal
van de Dienst Gemeentewerken. Na drie jaar in interneringskampen te
hebben doorgebracht werd Lüning in 1947 gestationeerd in Balikpapan
(Borneo). Daar werd het Planologisch Bureau Balikpapan opgericht,
waarover hij de leiding kreeg. In de jaren die volgden hield hij zich bezig
met stedenbouwkundig werk voor Balikpapan, Palembang en Samarinda.

H.P. Berlage. Reisfoto voormalig Nederlands-Indië.
Collectie Het Nieuwe Instituut, BERL ph358

Kort voor zijn vertrek kreeg hij van de Nederlandse regering de opdracht
een rapport op te stellen over de tempels van Prambanan. Tijdens de
reis kreeg hij een tweede opdracht: het maken van een uitbreidingsplan
voor Batavia. Hij maakte bebouwingsplannen en gaf advies over het
bestaande verbeterings- en uitbreidingsplan van de stad. Berlage besefte
wel degelijk dat Oost en West steeds meer naar elkaar toe groeiden,
maar hoopte tegelijk dat daarmee niet het waardevolle van de twee
culturen overboord zou worden gegooid: een vroege vorm van kritisch
regionalisme.

H. Lüning. ‘Rentjana kota kota Samarinda’: Stadsplan voor Samarinda,
1950. Collectie Het Nieuwe Instituut, LUNI 48

ARCHIEF J. TH. VAN OYEN (1893 –1944)
Van Oyen werd in 1893 in Den Haag geboren. In 1919 ging hij in
Nederlands-Indië aan de slag bij Wolff Schoemaker, eerst als tekenaar,
later als partner en manager van het Bureau in Semarang. In 1924 ging
Van Oyen zelf verder nadat de Firma ‘C.P. Schoemakers en associatie,
architecten en ingenieurs’ was opgeheven. In 1928 vestigde hij zich als
bouwkundige in Semarang. Van Oyen ontwierp een reeks van woningen,
winkels, hotels, kerken, kloosters en ziekenhuizen.

H.P. Berlage. Rooilijnkaart Gemeente Batavia, 1923–925.
Collectie Het Nieuwe Instituut, BERL 201-15
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J. Th. van Oyen. Uitbreiding van hotel-café-restaurant ‘Gebouw
Hellendoorn’, Soerabaja z.d. Collectie Het Nieuwe Instituut, OYEN 23
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ARCHIEF LIEM BWAN TJIE (1891 –1966)

ARCHIEF AB GMELIG (1909 – 1991)

Liem Bwan Tjie is in Semarang geboren in een Peranakan Chinese
familie. Tussen 1920 en 1926 studeerde hij architectuur aan de
Technische Universiteit van Delft en de École Nationale Supérieure des
Beaux Arts in Parijs Hij deed ook ervaring op in Europa en werkte voor
enkele toonaangevende architecten van die tijd, zoals Michel de Klerk en
Eduard Cuypers. Hij behoorde tot de eerste generatie van professioneel
opgeleide Indonesische architecten. In 1929 keerde Liem terug naar
huis in Nederlands-Indië. Veel van zijn gebouwen vóór de Tweede
Wereldoorlog werden gemaakt in opdracht van de gevestigde Chinese
elite van het koloniale Indonesië. Zijn vooroorlogse werk werd beïnvloed
door de Amsterdamse School, maar altijd met respect voor de tropische
omgeving. Zijn interieurs verraden de invloed van de Arts and Crafts
Movement én Chinese decoratieve tradities.

Ab Gmelig, – hij noemde zich zelf Gmelig Meyling – haalde in Amsterdam
zijn architectendiploma en kreeg in 1936 een aanstelling in NederlandsIndië bij het IBIV, het Ingenieurs Bureau Ingenegeren-Vrijburg. In de
Tweede Wereldoorlog werd hij gemobiliseerd en werkte hij mee met
het camoufleren van militaire vliegvelden. Tijdens de Japanse bezetting
werd hij in een interneringskamp in Bandung ondergebracht. Door
de heersende onlusten na de Tweede Wereldoorlog keerde Gmelig in
september 1945 terug naar Nederland.

Liem Bwan Tjie. Eén van de twee fotoalbums met uitgevoerde
projecten, z.d. Collectie Het Nieuwe Instituut, LIEM vd1

ARCHIEF E. VAN LINGE (1895 –1964)
Evert van Linge was een Nederlandse architect, die in Groningen
en Amsterdam studeerde en vanaf 1920 zijn eigen bureau in de stad
Groningen had.
De stichting Pelita was een welzijnsorganisatie die zich inzette voor
mensen afkomstig uit Nederlands-Indië. De stichting liet daarom vanaf
1948 honderden huizen bouwen voor repatrianten. In meerdere plaatsen
staan nog zulke woningen met een gevelsteen waarop een olielampje
staat afgebeeld. Toen de bouwdoelstelling eind zestiger jaren was
bereikt, werden de meeste woningen door Pelita verkocht.

Hangar Militaire luchtvaart, 1939. Uit: ‘Ontworpen
en/of Uitgevoerde Werken in Indonesia’, fotoalbum
samengesteld door Ad Gmelig, z.d.
Collectie Het Nieuwe Instituut, GMEL 7-24

ARCHIEF J. BOTERENBROOD (1886 –1932)
J. Boterenbrood zond in 1914 een ontwerp in voor een museum
voor Indische kunsten. De prijsvraag was uitgeschreven door
architectenvereniging Architecture en Amicitia. Zijn motto was ‘Motto
gopura’: de Indonesische benaming voor een constructie waardoor
men de opeenvolgende behuizingen van een tempel binnengaat.

J. Boterenbrood. Ere-Prijsvraag voor een museum voor Indische kunsten,
1914. Collectie Het Nieuwe Instituut, BOTE 90-1
E. van Linge. Woningen voor de stichting Pelita, Zeist 1948.
Collectie Het Nieuwe Instituut, LING t181-5
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ARCHIEF VAN J.J., M.A. EN
J. VAN NIEUKERKEN (1877 –1955)
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ARCHIVALIA M.H. HAMERS (1891–1961)

Johannes van Nieukerken ontving zijn opleiding aan een praktijkleerschool. In 1887 richtte hij het Architectenbureau Van Nieukerken
op. Zijn doelgroep bestond uit rijke aristocraten, industriëlen en
hoogwaardigheidsbekleders. Hij ontwierp voor hen herenhuizen,
buitenplaatsen en kantoren. Door deze relaties wist hij zijn welgestelde
klantenkring over heel Nederland uit te breiden.

Groepsportret van personeel van het architectenbureau van
M.H. Hamers, samen met personeel van een lichtdrukkerij, z.j.
Collectie Het Nieuwe Instituut, HAMH ph9

J.J. van Nieukerken. Kantoren voor de Nederlandse Maatschappij
tot Exploitatie van Oliebronnen in Nederlands-Indië, in opdracht van
de Nederlandse Handels Maatschappij, Den Haag, 1910.
Collectie Het Nieuwe Instituut, NIEU 232-1

ARCHIEF KASTEEL DE HAAR

ARCHIEF J. KLINKHAMER (1854 –1928)
Jaap Klinkhamer werd in Amsterdam geboren en studeerde in 1878 af
aan de Polytechnische school in Delft. Hij richtte een architectenbureau
op in zijn geboorteplaats en ontwierp onder andere diverse kantooren stationsgebouwen voor de Spoorwegen, zowel in Nederland als in
Nederlands-Indië.

In het archief van Kasteel De Haar in Haarzuylens bevindt zich
dit groepsportret voor de hoofdingang van het kasteel, uit 1898.
Een Indische delegatie behoorde tot de genodigden voor het feest
ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Wilhelmina Koningin
der Nederlanden. Rechts van het midden architect P.J.H. Cuypers.

J.F. Klinkhamer. Kantoorgebouw van de Nederlands-Indische Spoorweg
Maatschappij (N.I.S.M.), Semarang, 1902. Collectie Het Nieuwe Instituut,
KLIX 28-6

Groepsportret voor de hoofdingang van Kasteel de Haar, 1898.
Collectie Het Nieuwe Instituut, HAAR ph901
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