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I
ndisch koken en de rijsttafel-
traditie zijn bijgeschreven in
de Inventaris Cultureel Erf-
goed Nederland. Niet de rijst-
tafel op zich, maar het Indisch
koken en de traditie. Toch leid-
de dit tot boze reacties van ‘In-
donesische Nederlanders’ die

dit culturele toe-eigening en koloni-
aal erfgoed noemen. Zij stellen dat
het om Indonesische gerechten zou
gaan die bedacht zijn door inheemse
vrouwen die samenleefden met een
Nederlandse man (nya i ) ter verkrij-
ging van sociale status ten opzichte
van de inheemse bevolking. Begrijpt
u het? Want wat zijn Indonesische
Nederlanders, wat zijn Indische Ne-
derlanders of wat is Indisch? Wat is
eigenlijk die rijsttafel, wat is culturele
toe-eigening en waarom is Indisch
koken koloniaal?
Nadat Soekarno en Hatta in 1945 de
Republiek Indonesië hadden uitge-
roepen, vertrok de koloniale boven-
laag uit de voormalige kolonie. Z o’n
350.000 mensen, ‘Indische Neder-
landers’, werden in fasen ‘ge re p at r i -
e e rd’, naar een land dat velen nog
nooit hadden gezien.
Eigenlijk moet je spreken van ‘Neder-
lands-Indische gemeenschap’. In-
disch ben je immers met gemengd In-
donesisch en Europees bloed. Wat
vaak niet gold voor onder meer de
Molukkers, Papoea’s en Chinezen en
zeker niet voor de totoks, de niet ge-
mengde Nederlanders uit Neder-
lands-Indië. Met Indisch wordt in Ne-
derland dan ook vooral de cultuur
bedoeld die is ontstaan door de sa-

mensmelting van Aziatische en Euro-
pese culturen. Met ‘Indonesische Ne-
derlanders’ worden waarschijnlijk in
Nederland wonende Indonesiërs be-
d o e ld .
Het huidige Indonesië is ruim vijftig
keer zo groot als Nederland. Indone-
sië is een jong land met door kolonisa-
tor Nederland bepaalde grenzen en
vele diverse culturen, eeuwenlang
beïnvloed door onder meer India, Chi-
na, Maleisië, Thailand, de Arabische
wereld en kolonisators Spanje, Portu-
gal en Nederland. Elk eiland of streek
kent zijn eigen gerechten en recepten.
Alleen al op Java zijn er legio recepten
voor soto ayam ( k i p p e n s o e p) .
Een rijsttafel bestaat uit vele gerech-
ten. Naast witte rijst zijn dat vaak
vlees-, vis- en groentengerechten met
namen als re ndang, sate babi, ikan pe-
p e san, sambal goreng tempeh, say ur
l o d eh of gado gado en natuurlijk kr u-
puk. Ik gebruik expres de Indonesi-
sche spelling omdat al deze gerechten
gebaseerd zijn op inheems eten.
In 1981, tijdens mijn eerste Indonesië
trip, begreep ik dat zo’n rijsttafel daar
niet gebruikelijk was. Het enige wat
leek op de rijsttafel was het nasi
padang banket van witte rijst met
schaaltjes vlees, ingewanden en
g ro e nte n .
Culinair historicus Lizet Kruyff
schreef recent dat ‘r i j s tt a fe l’ al in 1863
voor het eerst wordt beschreven. Niet
duidelijk is waar de term of traditie
vandaan komt. Waarschijnlijk zijn be-
staande inheemse gerechten overge-
nomen en aangepast door de heer-
sende West-Europese en Indo-Euro-

Is die
rijsttafel zelf
eigenlijk wel
I n d o n e s i s c h?
Een controverse dreigt nu de Indische
rijsttafel Nederlands erfgoed is
geworden. Dat zou culturele toe-
eigening zijn. Volgens San Fu Maltha
is eetcultuur grenzeloos.

De�Indische�rijsttafeltraditie�is�nu�Nederlands�erfgoed.

pese klassen die graag wilden laten
zien hoe welgesteld ze waren. Kruyff
vindt het onwaarschijnlijk dat de in-
middels ook in Nederlands-Indië wo-
nende Nederlandse huisvrouwen
met hun inheemse kokkie s iets te ma-
ken hebben met de oorsprong van het
fenomeen. Een waarschijnlijkere oor-
sprong kon de s el a m a ta n zijn, een Ja-
vaanse traditionele ceremoniële rijst-
maaltijd als zegening voor een nieu-
we woning, een baan, een geboorte of
bij het afscheid van een overledene.
Alleen hoort daar standaard nasi
kuning bij, gele saffraanrijst. Nu
wordt deze gele rijst in sommige res-
taurants tegenwoordig wel bij de
rijsttafel geserveerd maar deze hoort
niet standaard in de rijsttafel. Volgens
Kruyff is de rijsttafel een culturele
toe-eigening, niet uit de Nederlands-
Indische subcultuur, maar uit de Ja-
vaanse, dus Indonesische cultuur.
De gerechten zouden immers alleen
maar aangepast zijn aan de Neder-
landse smaak: minder pittig. Maar wat
de culinaire historicus en de Indonesi-
sche Nederlanders hierbij uit het oog
verliezen is dat het niet gaat om de
oorsprong, maar om de traditie.

D aarbij zijn vele ingrediënten
van deze rijsttafel niet uit In-
donesië afkomstig. Pepers als

raw i t en lombok komen oorspronke-
lijk immers uit Zuid-Amerika. He t -
zelfde geldt voor de pinda’s, aardap-
pels, boontjes en tomaten. Komkom-
mer kwam oorspronkelijk uit India,
kool uit Europa, wortel uit Afghani-
stan, prei uit het Midden-Oosten,
noodles en bami uit China. En Indo-
nesië bestaat pas tachtig jaar, dus hoe
Indonesisch is de rijsttafel?
En over welke keuken hebben we
het: de Betawi, Javaanse, Sundanese,
Minangkabause, Balinese, Molukse,
Papoea of de pe ranakan C h i n e s e?
Keukens waar elke grootmoeder haar
eigen recepten heeft.
Acculturatie of assimilatie is het we-
derzijds overnemen van sociaal-cul-
turele kenmerken van groepen die
met elkaar samenleven. De (Neder-
lands-)Indische cultuur is daar een
voorbeeld van. Een mengvorm van
culturen die na de onafhankelijkheid
niet verdween omdat het land Neder-
lands-Indië ophield te bestaan.
Natuurlijk is de rijsttafel tot stand ge-
komen tijdens een koloniaal bewind
maar eten kent geen grenzen of on-
derdrukking en integratie heet in de
keuken gewoon fusion of t jampoe r.
Van elkaar leren wat lekker is en daar
je eigen stijl van maken gebeurde
overal: van pasta, stamppot, risolles,
frikadel, tot babi pangang.
Indonesische restaurants in Neder-
land voeren bijna allemaal een rijstta-
fel. En in Indonesië, waar Hollanders
gewoon bule (witten) zijn, daar kun je
de rijsttafel zeker op toeristisch plek-
ken eenvoudig bestellen.
Het is voor mij al moeilijk te begrij-
pen dat Indonesische Nederlanders
tegen de erkenning zijn van de rijst-
tafeltraditie als Nederlands erfgoed.
Maar laat iedereen in de Nederlands-
Indische gemeenschap er blij mee
zijn – al was het maar om de overle-
vingskunst en het aanpassingsver-
mogen te eren van hun ouders en
g ro o to u d e r s .

FO
TO

�IN
G
E
�Y
S
P
E
E
R
T
�/�
H
O
LL

A
N
D
S
E
�H
O
O
G
T
E


