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De spoken van het verleden 
Het literaire leven in Jakarta in 1995 

ER W O R D T IN INDONESIE niet vaak in het openbaar gehuild, want zelf

beheersing is er een hooggeschatte deugd. Toen er bij een literaire bij-

eenkomst in Jakarta op 17 augustus 1993 een jonge vrouw in tranen uit-

barstte, werd daarvan dan ook nadrukkelijk melding gemaakt in de 

(doorgaans korte) verslagen van het gebeuren zoals die in verschillen

de kranten verschenen. De bijeenkomst was als een herdenking be

doeld. Dertig jaar geleden was het dat het Cultured Manifest  (Manifes 

Kebudajaan) formed was uitgegaan, een geschrift waarin een twintig-

tal intellectuelen en kunstenaars voor meer vrijheid van meningsuiting 

pleitte. Natuurlijk gaven niet de woorden van het Manifest zelf in 1993 

nog aanleiding tot discussie - iedereen lijkt het er inmiddels over eens 

te zijn dat de tekst een voorbeeld is van vaagheid, omslachtigheid en 

wolligheid. Het waren veeleer de gebeurtenissen eromheen, de oor-

zaken en de gevolgen, die ook na dertig jaar de aanwezigen nog beroer-

den, en op zichzelf was het prijzenswaardig dat juist de oude dichter en 

essayist Sitor Situmorang was uitgenodigd het woord te voeren. Sitor 

immers was destijds een van de luidruchtigste tegenstanders van het 

Manifest geweest; hij had het in strijd geacht met de ideeen van de 

Indonesische Revolutie, in strijd met de idealen van president Soekar-

no - en hij had zich dan ook zeer tevreden getoond toen het op 13 mei 

1964 door de president werd verboden. Zijn activiteiten in die jaren 

zijn Sitor trouwens duur komen te staan: acht jaar heeft hij gevangen 

gezeten nadat de militairen in 1965 de macht hadden gegrepen en de 

Nieuwe Orde hadden uitgeroepen. En zoals in Nederland inmiddels 

wel bekend is: hij was bepaald niet de enige die moest boeten voor zijn 

daden en woorden tijdens de jaren van Soekarno. 

Het was een uiterst woelige periode geweest, zo hield Sitor zijn ge

hoor voor, en de aanvallen op het Manifest en zijn ondertekenaars 

destijds dienen gezien te worden als slechts een klein onderdeel in de 

politieke machtsstrijd die rond Soekarno woedde, met name als gevolg 

van de bemoeienis van het leger met staats- en regeringsaangelegen-

heden. De bewering dat hij zich schuldig had gemaakt aan intimidatie 
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