Seminar
‘Seksualiteit in Indonesië en de Caraïben’
Inhoud lezingen
14.10-14.35 uur: ‘Van ma#-werk tot kabula-feesten’; een zoektocht naar Surinaamse seksualiteit , Dr. Gloria Wekker
(Universiteit Utrecht)
In haar inleiding gee zij een overzicht van belangrijke thema's in de studie naar Surinaamse/ Caraïbische seksualiteit.
Een belangrijke vraag daarbij zal zijn: waarom is de blik juist op Creolen gericht geweest en niet of nauwelijks op andere groepen in de Surinaamse samenleving? Een lange lijn van onderzoekers, van de Herskovitses (1936) tot Groenfelt
(2009), hee zich beziggehouden met Creoolse seksualiteit, terwijl er tot voor kort nauwelijks aandacht was voor de
wijzen waarop seksualiteit in andere groepen vorm kreeg. Gloria Wekker probeert een verband te leggen met haar huidige project, ‘Innocence Unltd’, waarin ze een etnograﬁe van het Nederlandse culturele archief schrij, met speciale
aandacht voor de Nederlandse psyche, en de plaats die de seksualiteit van zwarten daarin inneemt.
14.35-15.00 uur: Op zoek naar het perfecte afrodisiacum; het gebruik van alcoholische bi,ers in West-Afrika en het
Caraïbisch gebied, Dr. Tinde van Andel (Na:onaal Natuurhistorisch Museum Naturalis)
Wie kent ze niet, de ﬂessen vol bi=ere stukjes hout, bast en zaden die overal in Suriname en het Caraïbisch gebied worden verkocht voor de mannelijke poten:e? Gedrenkt in sterke rum geven deze kruiden de Caraïbische man zijn legendarische ‘power’. Het gebruik van alcoholische bi=ers komt echter uit West-Afrika. Slaven hebben in elk land waar ze te
werk werden gesteld nieuwe ingrediënten moeten zoeken om hun favoriete drankje opnieuw uit te vinden. En dat is ze
gelukt.
15.50-16.15 uur: Goddelijke genade en animis#sche wih; de ontmoe#ng tussen twee heilseconomieën aan de
zuidkust van Nieuw Guinea, ca. 1910, Dr. Raymond Corbey (Universiteit van Tilburg)
De afgelopen jaren verdiepte Raymond Corbey zich in teksten en etnograﬁsche foto’s van de hand van missionarissen
van het Heilig Hart met betrekking tot sterk seksueel geladen rituelen van de Marind Anim van Nieuw-Guinea van ongeveer honderd jaar geleden. Deze middag presenteert hij dit boeiende historisch beeldmateriaal en analyseert de
worsteling van de missionarissen met deze materie. Hiervoor maakt hij ondermeer gebruik van de narratologie en de
analyse van metaforen.
16.15-16.40 uur: Tussen hoofddoek en hotpants; kledingkeuze en iden#teitsvorming onder jonge moslima’s in
Yogyakarta, Lisa Storms, MA
Indonesische jongeren hebben steeds meer mogelijkheden om over de eigen landsgrenzen heen te kijken, onder andere door het internet. Dat dit echter niet automa:sch leidt tot het overnemen van andere waarden, zoals, bijvoorbeeld
seksuele waarden, blijkt uit het onderzoek dat Lisa Storms enkele jaren geleden uitvoerde onder jonge islami:sche
vrouwen in Yogyakarta. Zij stelde vast dat een deel van deze vrouwen zich afze=e tegen westerse no:es over seks, niet
door terug te grijpen naar Indonesische normen en waarden over seks, maar door zich in hun kledingkeuze en omgangsvormen met de andere sekse te laten leiden door islami:sche richtlijnen. door terug te grijpen naar Indonesische
normen en waarden over seks, maar door zich in hun kledingkeuze en omgangsvormen met de andere sekse te laten
leiden door islami:sche richtlijnen.

