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Edwin Wieringa – Jakarta in een postmodern Indonesisch stripverhaal over een
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De stad als veilige omarming, in verschillende gradaties; de stad ook van
intimiteit en koestering, van onderduiken en verstoppen, met zijn steegjes,
kelders en souterrains. Het is het generieke beeld van de stad zoals dat in het
Europese collectieve bewustzijn verankerd is en zoals dat in de literatuur op
allerlei manieren benut en uitgewerkt is. Bij de overgang naar de moderne tijd
verandert de relatie die de literaire held tot zijn stad heeft, in het voetspoor van
nieuwe culturele en maatschappelijke stromingen. Het moederlijke, voedende
lichaam van de stad verandert in een te veroveren ruimte. In de twintigste eeuw
vervolgens, in de tijd van avant-gardes en modernisten, gaat de stad veelvuldig
weer andere rollen spelen : het is de stad van de ‘passages’, van het flaneren en
de dwarsverbanden, van onverwachte ontmoetingen en spontane feesten.
De dreigende dimensie van de moderne stad anderzijds komt meer tot haar recht
bij sociaal bewogen auteurs uit de jaren twintig en dertig. De verschrikkingen van
de Eerste Wereldoorlog hebben het wereldbeeld van de Belle Epoque grondig
omver gegooid en in de stenen eenzaamheid van de stad zijn vervreemding en
ontzetting alom aanwezig.

