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De oostenwind waait naar het westen
Indische componisten en Indische composities, 1898-1945
2008 KITLV Press (Leiden)
De componist Constant van de Wall klaagde dat Indische componisten in de muziekgeschiedenis niet werden
opgemerkt of domweg werden overgeslagen. De oostenwind waait naar het westen haalt Indische componisten
en Indische composities eindelijk uit de vergetelheid.
Henk Mak van Dijk vertelt het fascinerende levensverhaal van componisten, die zich lieten inspireren door
gamelan- en krontjongmuziek zoals Constant van de Wall, Paul Seelig, Linda Bandara, Benhard van den
Sigtenhorst Meyer, Frans Wiemans, Theo Smit Sibinga en Fred Belloni. Frans Schreuder beschrijft in zijn bijdrage
aan dit boek de ontwikkeling van het Europese muziekleven in Indië.
De cd bij dit boek geeft unieke voorbeelden van muziek uit Indië in oude en nieuwe opnamen: gamelanmuziek,
besproken door Jaap Kunst, historische opnamen van Constant van de Wall met zijn vrouw Maria, krontjong van
Belloni en het orkest Eurasia, en opnamen van Renate Arends, zang en Henk Mak van Dijk, piano.
Archiefmateriaal vormt de belangrijkste bron van informatie over Indische componisten en hun muziek, aangevuld
met gesprekken met nazaten, materiaal afkomstig uit privécollecties en berichten uit de Nederlandse en Indische
pers. Met de talloze foto’s en afbeeldingen levert dit een uniek boek op over de verzonken wereld van de Indische
componisten.
ISBN 978-90-67-18299-7

Tropenjazz
Jazz in Indië, 1919-1950
2019 Uitgeverij West (Den Haag) en Limasan Musik (Yogjakarta)
TROPENJAZZ gaat over jazz in Nederlands-Indië, vanaf het eerste jazznummer Fidgety Feet gespeeld in 1919
tot serieuze luister jazzconcerten eind jaren dertig. TROPENJAZZ tovert de lezer een uitbundige wereld voor van
vrolijke jazz, gespeeld door orkesten in alle soorten en maten: scheepsorkesten van de grote ocean liners,
topensembles van overzee, de Manilla jazz, bioscooporkesten, schoolbandjes, Indo-Europese jazzorkesten en
inheemse bands. Een regen van afbeeldingen, advertenties en zeldzame foto’s illustreert bands, solisten,
sociëteiten, hotels, dancings, zwembaden, grammofoons en platen, Hollywood-muziekfilms en de radio.
Tussen de regels door maakt u kennis met de schaduwenkanten van de Indische jazzwereld: de context van de
koloniale samenleving, koloniaal gedachtegoed over blanke superioriteit, discriminatie van Indo-Europese musici,
economische malaise, de Japanse bezetting, naoorlogse ontreddering en een gedwongen vertrek uit Indië voor
vele jazzmusici. De epiloog opent een venster op zowel internationaal gewaardeerde Indische jazzjongens in het
naoorlogse Nederland als jazz in Indonesië.
TROPENJAZZ wil vooral een ervaring bieden, verbazen over een wervelende jazzwereld die weliswaar voorgoed
verdwenen is, maar een nieuw momentum zeker verdient.
Met een voorwoord van Naresh Fernandes, schrijver van Taj Mahal Foxtrot: The Story of Bombay's Jazz Age.
300 bladzijden, rijk geïllustreerd
tweetalig: Nederlands/ Engels
ontwerp: Arthur Meyer
Engelse vertaling: Henny Kuut
ISBN 9789083009001

