De oorsprong van ons logo
Erik Mischgofsky
Hierboven zien we hoe in 1982 het logo van onze vereniging voor het eerst aan onze leden
gepresenteerd werd in het allereerste “Bulletin van de Etnografische Vereniging Delft”. Het
bulletin was een gezamenlijke uitgave van onze vereniging, onze stichting Nusantara,
museum Nusantara en het Genootschap Nederland-Indonesië. Het werd in 1992 opgeheven
uit geldnood. De tekst vermeldt, dat het logo is gebaseerd op een tekening van Covarrubias
van een latere versie van het tempelreliëf van de eerste fietser op Bali, de Nederlander
Nieuwenkamp.
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Hierboven de originele tekening van Miguel Covarrubias op pag. 187 van zijn boek “Island
of Bali” uit 1937. Hieronder ons logo. Zoek de verschillen!

Het verhaal volgens Nieuwenkamp
W.O.J. Nieuwenkamp schrijft over deze reis naar Bali in zijn dagboek van 1904:
8 maart scheep richting Bali, 18e maart 1904 aan wal in Singaraja.
WOJ gaat meteen naar de resident in Singaraja.
Hij heeft een jongen die Maleis en Balinees spreekt, salaris fl. 12,50 per maand.
20 maart 1904. Fietst naar de tempel aan het strand, Pura Madué Karang (in
Kubutambahan), en maakt een tekening. ’s Avonds naar een wajang voorstelling.
20e weer eind gefietst, schets gemaakt.
WOJ nam de fiets mee uit Java naar Bali, maar nam hem ook mee terug. De mensen die hem
op dit vervoersmiddel voorbij zagen komen waren verbijsterd.
Als Nieuwenkamp na 2 jaar, in 1906, terug komt ziet hij zichzelf op de fiets op reliëf
afgebeeld in de tempel Pura Madué Karang in Kubutambahan. Met snor en tropenhelm. Hij
tekent het reliëf over, maakt daar later zelf een reliëf van voor zijn huis in Fiesole bij
Florence, en tekent dat ook weer (volgende pagina linksboven).
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Later wordt het oorspronkelijke reliëf vernieuwd, omdat het beschadigd was bij de aardbeving
van 1917. De man op de fiets ziet er dan uit als een Balinees met een udeng (hoofddoek) op.
De tekening daarvan (zie vorige pagina) wordt opgenomen in Miguel Covarrubias, Island of
Bali, 1937 pag. 187, en is de bron van ons logo.

Tijdens het laatste bezoek aan Bali in 1937 maakte Nieuwenkamp de tekening rechtsboven, waarbij hij
ongetwijfeld heeft teruggedacht aan zijn fietstochtjes uit 1904. Onder: het reliëfvan de fietser staat
aan de linkerzijkant van de voornaamste beeldengroep van de tempel (zie plattegrond van de tempel).
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De oorspronkelijke en de latere versie van het reliëf

Hierboven een foto van de oorspronkelijke versie (ca 1904), al in juli 1928 over de volle
voorpagina van de Berliner Illustrirte Zeitung afgebeeld. Hieronder een recente foto van de
versie na de aardbeving van 1917. Achter het oor van de fietser is een bloemetje gestoken.
Het reliëf wordt in bijna alle reisgidsen over Bali beschreven en vaak ook afgebeeld.
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De legende van de fietser in de tempel Rura Medué Karang
Het reliëf van de fietsende Nieuwenkamp is aangebracht in de tempel Pura Medué Karang, de
'Tempel van de Heer der Akkers' (linksonder op een foto uit 1933) en ligt aan de noordkust
van Bali even buiten Kubutambahan aan de zeewaartse kant van de weg naar Amlapura. De
bewoners uit de omgeving bidden hier voor een goede oogst van hun koffie-, mais-, fruit- en
groenteplantages.
In Noord-Bali is natte rijstbouw slechts beperkt mogelijk, zodat men hier ook veel andere
gewassen verbouwt. Medué Karang is als het ware de mannelijke pendant van Dewi Sri, de
godin van de rijst, en gaat over alle andere landbouwgewassen. Hij staat gelijk met de
zonnegod Surya, die weer een verschijningsvorm van Siwa is.

In het symmetrisch aangelegde tempelcomplex gaat de aandacht direct uit naar de padmasana,
de lotuszetel voor Medué Karang. Wanneer 's ochtends de zonnegod opgaat, staat hij gezien
vanaf de ingang pal achter de padmasana.
Het opvallendste reliëf in de Pura Medué Karang bevindt zich aan het voetstuk van het terras
waarop de padmasana staat. Links (bij de pijl op de plattegrond op de volgende pagina) ziet u
daar een fietser, wiens vervoermiddel in plaats van een achterwiel een enorme lotusbloem
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heeft en zich kennelijk ook zonder ketting kan voortbewegen. De man in kwestie is de
Nederlandse kunstenaar Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp (1874-1950; op de vorige pagina
zien we hem op foto’s in Balinese tempels), die in 1904 de eerste fiets naar Bali bracht om
daarmee het onbekende binnenland te verkennen.
Op de eilandbewoners maakte dit magische
instrument een diepe indruk. Dit blijkt niet alleen uit
het feit dat het in een tempelreliëf is uitgebeeld,
maar vooral uit de legenden die sindsdien
over dit goddelijke rijwiel onder de plaatselijke
bevolking de ronde doen. Volgens hen is de voorstelling
minstens vierhonderd jaar oud (bedoeld wordt gewoon:
afkomstig uit oeroude tijden) en geeft ze een priester
weer, die lang voor de uitvinding van de fiets op een
dergelijk voertuig in meditatieve trance de wereld
rondreisde. Die mythische duiding komt duidelijk tot
uiting in de wijze waarop de oorspronkelijke, goeddeels
realistische voorstelling na de aardbeving van 1917 is
gerestaureerd. Het achterwiel werd toen een achtbladige
padma (symbolisch voor de wereld en de yoni, het vrouwelijk
lid). De fietsketting werd als overbodig onderdeel weggelaten.
De spaken van het voorwiel kregen de vorm van een wajra,
de goddelijke dubbele staf met drie haken aan het uiteinde,
een van de hulpmiddelen van de pedanda-priester en tevens
symbool voor de bliksem en het mannelijke lid.
Door de draaiing wordt de wajra tot chakra, het levensrad dat
in het Balische hindoeïsme de tijd verbeeldt. Zo verenigt dus
ook deze Hollandse fiets weer de klassieke tegengestelden
van ruimte en tijd, en van het mannelijke en het vrouwelijke
beginsel.

Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp
De fietser op het reliëf, Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp was een Nederlands grafisch
kunstenaar en illustrator, schilder, architect, schrijver, etnoloog, ontdekkingsreiziger en
verzamelaar van Oostaziatische kunst (Amsterdam 27 juli 1874 – San Domenico di Fiesole 23
april 1950). Hij bezocht korte tijd de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool, maar vormde in
hoofdzaak zichzelf.
http://www.wojnieuwenkamp.nl/images/plaatjes/wojwerkkamer.jpgHij werkte tot 1900 in
Haarlem, van 1910 tot 1920 in Edam en daarna in Italië en op talrijke reizen, voornamelijk
naar Bali en andere eilanden van de Oost-Indische archipel. Hij was een telg uit een
Amsterdamse redersfamilie en huwde in 1900 met Anna Wilbrink, dochter van notaris
Wilbrink.
Hij vervaardigde vele etsen, drogenaalden, aquatinten (dikwijls van groot formaat),
houtsneden, litho’s en tekeningen. Hij behoorde tot de vernieuwers van de Nederlandse
grafische kunst, in het bijzonder van de houtsnede. Zijn grafische werken onderscheiden zich
door de overzichtelijkheid van de compositie en de klare, zuiver lineaire, volmaakt met de
techniek overeenstemmende stijl.
Sinds 1921 schilderde hij ook, vooral voorstellingen uit India en Indonesië. Zijn schilderijen
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verschillen niet wezenlijk van zijn grafisch werk. Zijn stijl krijgt een enigszins dualistisch
karakter door een mengeling van verstandelijk objectieve, gedetailleerde weergave van de
werkelijkheid en de neiging tot stileren in de vlak ingevulde, weinig expressieve kleur en het
ritmisch decoratief lijnenspel, dat enigszins Oosters aandoet.
Van zijn reizen bracht hij belangrijke verzamelingen, voortbrengselen van kunst en
nijverheid, mee (o.a. voor verschillende etnografische musea in Nederland en Duitsland).
Ook publiceerde hij van zijn ontdekkingreizen vele boeken en artikelen, die hij met zijn
tekeningen, houtsneden, etsen en litho’s rijkelijk illustreerde. Zo schreef hij het eerste boek
over Bali's kunst en cultuur “Bali en Lombok”, tezamen met een ingekorte versie voor het
grotere publiek “Zwerftochten op Bali” (beide Elsevier, 1910). Zijn boek was (tot in 1937
“The Island of Bali” van Corrubias uitkwam!) het standaardwerk over kunst en cultuur van
Bali. Voorts was hij werkzaam als architect, maakte decoraties, ontwierp postzegels en papier
en hield zich met restauraties van monumenten bezig.
Naar aanleiding van zijn 75e verjaardag werd in Edam het Museum Nieuwenkamp officieel
geopend, waar een gedeelte van zijn werk en van zijn Indische collectie werden
tentoongesteld. Dit museum werd in 1975 wegens geldgebrek gesloten. In 1974 was er een
expositie van zijn werk in Museum Nusantara met een catalogus over zijn werk.
Dit artikel werd geschreven op basis van teksten en figuren in dank verkregen van Hedi
Hinzler (Universiteit Leiden en bestuurslid stichting museum Nieuwenkamp), Cary Venselaar
(bestuurslid stichting museum Nieuwenkamp) en het internet. De plattegrond van de tempel
en de tekst ernaast op de vorige pagina zijn afkomstig van Cantecleer’s voortreffelijke KunstReisgids “Bali, Tempels-Mythen-Volkskunst” (De Bilt, 1993).

Links: Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp en zijn vrouw Anna Wilbrink aan boord van hun
schip 'De Zwerver'. De Zwerver diende ook als reizend museum. Rechts: Nieuwenkamp’s
portret uit 1909.
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