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inleiding

In het immens uitgestrekte Indië woonden relatief  weinig Europeanen.* 
Pas na 1870, toen voor Indië de ‘nieuwe tijd’ begon, groeide hun aantal 
aanmerkelijk. Telde de Europese bevolkingsgroep in genoemd jaar – ex-
clusief  de militairen – bijna 50.000 zielen, in 1900 waren dat er om en 
nabij 90.000 om in de volgende decennia toe te nemen tot ruim 300.000 
in 1942, het jaar dat de kolonie ophield te bestaan. Verreweg de meeste 
Europeanen woonden op Java, vooral in de kuststeden Batavia, Semarang 
en Soerabaja; na 1900 maakten ook het West-Javaanse Bandoeng en het 
Oost-Sumatraanse Medan, centrum van het Delische plantagegebied, 
een snelle ontwikkeling door. Kleinere concentraties Europeanen be-
vonden zich in plaatsen als Djokjakarta, Soerakarta (Solo), Malang en 
Makassar (op Celebes).

In de kolonie leidde men ‘een plantenleven’. Het waren lange tijd 
gevleugelde woorden onder de Indischgasten. Tot in het begin van de 
twintigste eeuw – maar in de kleinere plaatsen ook nog daarna – verliep 
het dagelijkse leven van de Europeanen uiterst monotoon. Vertier was 
er maar heel weinig. Pas na 1900 veranderde dit, toen onder invloed 
van allerlei factoren een snelle verwestersing van het leefpatroon van 
de Europese samenleving plaatsvond. Het zijn in de eerste plaats de 
Indische nieuwsbladen waaruit deze ontwikkeling zich laat aflezen. En 
het zijn diezelfde kranten die ons in detail inlichten over wat zich over 
een lange reeks van jaren in de steden en kleinere plaatsen in de archi-
pel voordeed aan publieke vermakelijkheden: van circusvertoningen en 

* Dit overzichtsartikel is in hoofdzaak gebaseerd op wat ik schreef  over het leven in Indië (Termors-
huizen 1988, 2001, 2011; Indische Letteren 2011).
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voetbalwedstrijden voor velen tot het Kunstkringconcert en de literaire 
voordracht voor de happy few.

Die kranten vormen echter meer dan een eminente bron van kennis 
van het sociale, culturele en gezelligheidsleven in Indië. Vanaf  omstreeks 
1860 toen de Indische pers volwassen werd, begrepen hun uitgevers en 
redacteuren dat ook zij tegemoet konden komen aan de onveranderd 
grote behoefte aan divertissement, en dat zij behalve hun specifieke 
rol als nieuwsbrenger ook een verstrooiende functie hadden. Juist die 
Indische lezer vroeg om een gevarieerde en vooral onderhoudend ge-
schreven krant. De stilistische kwaliteiten van de hoofdredacteur legden 
daarbij groot gewicht in de schaal.

De Indische krant als bron voor onze kennis van het sociale leven in 
de kolonie én diezelfde krant als amusementslectuur voor de Indischgast 
vormen het onderwerp van dit artikel. Daarbij onderscheid ik twee pe-
riodes: de laatste decennia van de negentiende eeuw en de jaren tussen 
1900 en 1942. Wat die laatste periode betreft spreek ik ook over het tot 
grote bloei komende Indische weekblad.

de jaren 1880 tot 1900

het leven van alledag

Voor de in de kolonie verblijvende Europese mannen was het een be-
staan van hard werken, voor hun vrouwen daarentegen – het huishou-
den werd overgelaten aan de bedienden – een van dodelijke verveling. 
Bezoekjes van de dames aan lotgenoten – de roddel vierde er hoogtij –, 
en wat winkelen tijdens de relatief  koele morgenuren vormden vaak het 
enige tijdverdrijf. Verder werd er veel gelezen en was het wachten op de 
thuiskomst van de heer des huizes.

Op de kantoren in de snikhete, aan zee gelegen ‘benedenstad’ van 
(onder andere) Batavia, Semarang en Soerabaja zwoegden de employés 
van zeven uur ’s morgens tot vier uur in de middag. Dan sloten de firma’s 
hun deuren en maakten de drukte en levendigheid plaats voor de wel-
haast doodse stilte van de avond. Dan, schrijft een waarnemer, ‘ontmoet 
men slechts enkele menschen. De voetstappen klinken hol en de kleine 
lichtjes der wakers voor de groote handelshuizen geven een spookachtig 
aanzien aan ’t geheel.’
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De avonden was men veelal thuis. Bijkomend van een afmattende dag 
lag men in de ‘krossie males’ (luie stoel) in de voorgalerij klimaat te schie-
ten, als tenminste muskieten dat niet onmogelijk maakten. En omdat het 
’s morgens al vroeg dag was, verdween men bijtijds tussen de klamboe. 
Voor velen was het met recht een bestaan van opstaan, werken en slapen, 
een ‘plantenleven’ zoals gezegd. De bekende journalist P.A. Daum had 
het in de jaren tachtig over ‘de zoo eentonige cirkelgang van het leven 
hier in Indië’ waar ‘iets als ’n St. Nicolaasfeest heel wat opschudding 
brengt’.

Naast dit ‘in den Oost’ altijd met groot enthousiasme gevierde 
feest van de goedheiligman was er inderdaad maar weinig te doen. 
Ontspanning zocht men in de sociëteiten, vanouds de plaatsen waar 
zich het gezelligheidsleven concentreerde: de mannen konden er door 
de week een kaartje leggen en voor de jongelui was er op zaterdagavond 
nogal eens dansmuziek. In 1885 lezen we in een Semarangse krant over 
een kapelmeester die ‘zijn orchest dirigeert en begeestert, troonende op 
een jeneverkist’.

De Kali Besar in Batavia, waar naast bedrijven 
ook enkele kranten waren gevestigd
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Muziek voor velen was er ook in de openlucht, althans in de plaat-
sen waar een militair garnizoen was gevestigd. Daar speelde op zondag 
in de namiddag de zogenaamde stafmuziek. Die in Batavia, op het 
Waterlooplein, was befaamd. Een enkele keer deed een goochelaar 
of  een circus de stad aan; soms kwam er een rondreizende Franse of  
Italiaanse operatroep langs. Belangrijk voor het sociale leven waren de 
amateurtoneel en -muziekgezelschappen die eens in de zoveel tijd uitvoe-
ringen verzorgden. In 1886 schrijft Daum over Batavia, toch de stad met 
het grootste contingent Europeanen:

Wat den vreemdeling, die hier te Batavia komt, treffen moet is de afwezig-
heid van openbare vermakelijkheden. Men heeft sociëteiten, waar men 
bijeenkomt om te lezen, te praten of  een partij biljart te spelen; maar dát 
is alleen voor heeren. Men heeft een keurig net theatergebouw met de 
noodige accessoires. Maar waartoe eigenlijk? Nu en dan spelen er dilet-
tanten in. Eens in de zoo veel jaren een reizend tooneelgezelschap of  dito 
opera-troep. Te Batavia zelf  is niets van dien aard. Een mooi gebouw, 
maar… niets erin.

de krant als ‘veelzijdig ontwikkelde, prettige en 

vroolijke vriend’

Daum hoorde in de jaren tachtig van de negentiende eeuw tot de journa-
listen die zich er scherp bewust van waren dat een Indische krant eraan 
kon meehelpen de lezer wat afleiding en amusement te verschaffen. Hij 
was ook een van de eersten die, dankzij zijn creatief  en stilistisch talent, 
in staat bleek die overtuiging in praktijk te brengen. Zoals hij zich wat 
zijn literaire aspiraties betreft liet inspireren door de Franse naturalist 
Emilie Zola, zo vond hij in het journalistieke métier zijn voorbeelden in 
Franse nieuwsbladen als Le Figaro en Le Journal. In die kranten, schrijft 
hij, is er veel aandacht voor 

verscheidenheden, nieuwtjes van allerlei aard, uitvoerige theaterberich-
ten, reisverhalen, fantasieën, romans en novellen […]. Naar het ons voor-
komt, is de richting, welke de Figaro, en het volkomenst Le Journal volgen 
bepaaldelijk ook voor onze indische bladen de meest gewenschte, het 
meest in overeenstemming met de behoeften van het indische publiek.



21

Gerard Termorshuizen – ‘Een veelzijdig ontwikkelde, prettige en vrolijke vriend’ |

Nergens minder dan in Indië, vervolgt hij, heeft de lezer behoefte aan 
‘uitvoerig politiek nieuws in breede politieke beschouwingen’, maar ner-
gens meer 

aan wat opwekkend, gezond, prikkelend, verheffend, verhelderend en 
vervroolijkend op den geest en het gemoed werkt. Een dagblad, dat als 
een veelzijdig ontwikkelde, aangename, spraakzame, prettige, vroolijke 
vriend is, zal door velen in de avonduren, na den afmattenden arbeid van 
den dag, hier vooral hartelijk welkom geheeten worden.

Indië vraagt om een krant, voegt hij er nog aan toe, die ‘behalve een 
source of  useful information een bron is van aangename uitspanning, ont-
spanning en verheffing!’

Daum voldeed glansrijk aan het zichzelf  gestelde doel en was vooral 
als hoofdredacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad – tussen 1885 en 1898 
– zeer succesvol. Zijn tijdgenoot M. van Geuns van het Soerabaiasch 
Handelsblad, zelf  een getalenteerd journalist, merkte na het overlijden van 
zijn collega (in 1898) op, dat die ‘beschikte over een vlotte, smijdige en 
puntige pen, en aan de droogste onderwerpen de prettige bekoring eener 
luchtige geestigheid gaf. In deze woorden ligt groote lof  opgesloten’.

Van Geuns’ bewondering gold al evenzeer Daums Indische roman-
feuilletons die, ook in boekvorm verschenen, in de kolonie en het moe-
derland sterk de aandacht trokken. Ook op dit specifiek literaire terrein 
geldt Daum als een belangrijke voortrekker. Hierboven al merkte ik op 
dat vooral door vrouwen veel werd gelezen. Voor die verstrooiende tijd-
passering kon men behalve in de boekwinkel en leesbibliotheek terecht 
in de immens populaire, door leesgezelschappen wekelijks rondgezonden 
leestrommel.

Maar ook de krant vervulde een niet onbelangrijke rol in het voldoen 
aan de vraag naar onderhoudende lectuur. Zo mocht een feuilleton 
gewoonweg niet ontbreken. De keuze van het vervolgverhaal ‘onder 
de streep’ was een zaak van gewicht. Een krant die zich dat financieel 
kon veroorloven, kwam dan ook zo nu en dan met de primeur van een 
roman of  novelle van een bekende Nederlandse schrijver. Maar de 
meeste redacties waren daartoe niet in staat en deden hun keuze uit wat 
zij in Nederlandse en buitenlandse kranten en tijdschriften aantroffen 
als leesamusement. Niet zelden liepen er in een krant twee feuilletons 
tegelijk. Hoe graag men ze wel las, kunnen we ook afleiden uit een door 
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Daum in mei 1891 gedane mededeling: ‘Om tegemoet te komen aan 
de algemeene klacht, vooral van dames, dat feuilletons maar zoo weinig 
geven, voegen wij bij dit nummer van het Bat.Nbld. een extra vel geheel 
feuilleton.’ 

Betrof  het wat dat feuilleton betreft aanvankelijk uit Europa afkom-
stige lectuur, in de loop van de jaren zeventig zien we het ‘Indische’, in 
de kolonie gesitueerde, literaire vervolgverhaal veld winnen, een tendens 
die zich in de jaren tachtig en negentig krachtig voortzet. Indischgasten 
hielden ervan over hun eigen omgeving te lezen en bijgevolg namen 
redacteuren graag Indisch proza op als feuilleton. Dit nu stimuleerde de 
productie ervan. Vandaar het vrij grote aantal debuten van Indische – 
ook vrouwelijke – schrijvers in koloniale kranten. Daum bekleedde onder 

P.A. Daum op vierenveertigjarige leeftijd, 1894
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hen een ereplaats. Afgezien van Multatuli met zijn Max Havelaar was hij 
de beste Indische romancier van de negentiende eeuw.

Met het afdrukken van Indische feuilletons – het zijn er bij elkaar 
zeer vele geweest – heeft de Indische pers een niet te onderschatten 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de – zich vooral na 1885 ma-
nifesterende – bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde. Na 1900 
neemt de aandacht voor het genre snel af  wat alles te maken had met de 
verwestersing van de Europese samenleving.

(tropen)stijl

Van Geuns, zagen we, bewonderde Daums vermogen om wat hij ook 
aansneed te presenteren in een levendige, prettig leesbare stijl. Hoe 
belangrijk voor een Indische krant in het algemeen was die ‘goede pen’. 
De toonaangevende Indische nieuwsbladen – met hun vóór 1900 slechts 
enkele duizenden abonnees – droegen in hoge mate het stempel van hun 
hoofdredacteur. Hij was het die het gezicht van het blad bepaalde. De 
krant was een ‘meneer’. Nergens als juist in de kolonie waren uitgevers 
van deze waarheid doordrongen en deden zij hun best hoofdredacteuren 
aan te trekken die behalve over een ruime intellectuele bagage beschikten 
over aansprekende stilistische kwaliteiten. En omdat zij bereid waren hen 
goed te betalen, kregen zij die ook vaak. Henri Lion, C.E. van Kesteren, 
Conrad Busken Huet, P. Brooshooft, Daum en J.A. Uilkens waren in 
die laatste decennia van de negentiende eeuw de grote voorbeelden: zij 
groeiden uit tot de coryfeeën van de koloniale pers.

Een Indische krant kon slechts succes hebben als zij voldeed aan 
haar ‘dubbele roeping’, schreef  een journalist. ‘Een Indische redacteur’, 
schreef  weer een ander,

moet iemand zijn die een gekruiden stijl heeft. Het Indische publiek is niet 
geheel tegen het behandelen van ernstige onderwerpen, maar wenscht 
ze in pikanten stijl behandeld te zien, en heeft verder [...] gaarne eene 
losse en humoristische voorstelling van dagelijksche zaken. Het wil in één 
woord het nuttige met het aangename vereenigd zien.
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Uitspraken als deze maken duidelijk waarom de journalistiek in de kolo-
nie zoveel levendiger en vitaler was dan de veel vormelijkere pers in het 
moederland.

Tussen wat zojuist een gekruide stijl werd genoemd en de typisch 
Indische ‘tropenstijl’ ligt slechts een gradueel verschil. Misschien beter 
gezegd: ze liggen in elkaars verlengde. In de tweede helft van de negen-
tiende eeuw was er – onder meer in economisch opzicht – heel wat mis 
in de kolonie en leefde er bijgevolg veel onvrede in de Europese bevol-
kingsgroep. Door het ontbreken van democratische instituties was het 
de Indischgast onmogelijk op te komen voor zijn eigen belangen. Dit nu 
leidde er als vanzelf  toe dat de voornaamste kranten gingen functioneren 
als uitlaatklep van de gevoelens van bitterheid en onmacht. 

In hun oppositie ontwikkelden zij een eigen ‘tropenstijl’, een geëmo-
tioneerd-bijtende manier van schrijven die pedis (scherp) als zij was door 
de lezers buitengewoon werd gewaardeerd. Het was de pers die uiting 
gaf  aan hun wensen en grieven en daarmee een sterk (ook politiek) 
geëngageerd karakter kreeg. Omdat misstanden vaak werden geassoci-
eerd met het falen van bepaalde ambtenaren – men kende elkaar in de 

Le journal c’est un monsieur
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kleine Europese gemeenschappen! –, werden verantwoordelijk geachte 
personen niet zelden met naam en toenaam genoemd. Het waren die 
‘personaliteiten’ die regelmatig leidden tot persdelicten. Veroordelingen 
– persvrijheid bestond niet in Indië – tot boetes, gevangenisstraffen, 
krantensluitingen en zelfs verbanningen waren het gevolg.

Die personaliteiten richtten zich niet alleen op het bestuur en zijn 
ambtenaren. Ook privé-personen die zich naar het journalistieke oor-
deel op een of  andere manier hadden misdragen, waren regelmatig het 
mikpunt. Daarnaast speelde dat rechttoe rechtaan spelen op de man een 
substantiële rol in de polemiek tussen hoofdredacteuren. Al omstreeks 
1870 schreef  Conrad Busken Huet, leider van de Java-Bode, aan zijn 
vriend E.J. Potgieter dat de Indische dagbladschrijver iemand was ‘wiens 
kracht schuilt in de vijandschap, die hij opwekt’. Fel kon het er tussen hen 
aan toe gaan. Het effectbejag leidde tot een voor het publiek attractief, 
soms zelfs hoogst amusant spektakel. De tropenstijl met die personalitei-
ten als onontbeerlijk ingrediënt bereikte zijn hoogtepunt in de decennia 
na 1900.

de jaren 1900 tot 1942

snelle veranderingen

Het leven in Indië raakte na omstreeks 1900 in een stroomversnelling. 
Na een lange periode van economische malaise bloeide het Europese be-
drijfsleven op. Er werd weer geld verdiend. Het zakenleven expandeerde. 
De ethische politiek liet zich gelden in het entameren van ontwikke-
lingsprojecten en in een verruiming van het onderwijs aan Indonesiërs. 
Er was veel werk aan de winkel en de behoefte aan arbeidskrachten 
uit het moederland was groot. Indië werd bovendien na 1900 in hoog 
tempo leefbaarder. De infrastructuur, zoals water- en elektriciteitsvoor-
zieningen, verbeterde snel. De tropische geneeskunde had een grote 
vlucht genomen en voorheen fatale ziekten konden doelmatig worden 
behandeld. Voor de naar de kolonie trekkende vrouwen kwamen boekjes 
beschikbaar die antwoord gaven op de meest uiteenlopende vragen op 
praktisch gebied.

Zoals in het begin van dit artikel is gezegd, groeide het Europese 
bevolkingsdeel na 1900 sterk. Vooral het aantal vrouwen nam relatief  
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snel toe. Zij bestierden het huishouden en hielden in hun nieuwe omge-
ving zoveel mogelijk vast aan wat zij in het moederland gewend waren. 
Een steeds meer westerse manier van leven drong de Indische – die van 
tempo doeloe – terug.

Het is in de eerste plaats weer de Indische pers die ons vertelt over 
dat snelle proces van sociale en culturele europeanisering. Meer dan 
ooit tevoren, lezen we in die kranten, keken de totoks (de volbloed 
Europeanen) het leven in Europa en Amerika af. De – aan de tropische 
omstandigheden aangepaste – Europese keuken verdrong de Indische 
rijsttafel, de modieuze jurk verving de sarong en kabaja. In de nieuwe 
stadswijken maakte de typisch Indische woning plaats voor de moderne 
villa. Door de zich verbeterende transportverbindingen werden niet al-
leen de koelkast en grammofoon normaal, maar groeide ook het aantal 
auto’s. De taxi was al spoedig niet meer weg te denken uit het stadsbeeld. 
Al met al nam de overlast van het stadslawaai hand over hand toe, ook 
al ‘omdat wij, met open ramen levende, bijna op straat wonen’, aldus 
de journalist H.C. Zentgraaff. Het moderne lawaai bereikte natuurlijk 
ook het binnenland. In steeds meer sociëteiten daar deed de combinatie 
van grammofoon en elektrische versterker haar intrede. Het ging alles 
razendsnel en de veranderingen waren ontzaglijk.

Dat proces van verwestersing voltrok zich voornamelijk onder de 
totoks. In veel mindere mate gold dit voor de Indo-Europeanen. Met 
uitzondering van een dunne bovenlaag vervulden zij in het bestuur 
en bedrijfsleven veelal bescheiden betrekkingen. Zij leefden hun eigen 
leven, eenvoudig, Indisch. Voor hen geen koelkast, auto of  sociëteit, wel 
de koempoelans (samenkomsten) en zaterdagse dansavonden, de jacht 
en de omstreeks 1890 door Auguste Mahieu geïntroduceerde Komedie-
Stamboel: immens populair was zij met haar veelkleurige opvoeringen, 
in volks Maleis, van Arabische vertellingen en van verinlandst Europees 
toneel in een omlijsting van krontjong-achtige muziek. Het in dat genre 
bekendste en talloze malen opgevoerde stuk was Njai Dasima; de meest 
gevierde actrice daarin Miss Riboet.

het vliegtuig, de telefoon en radio

In die oriëntatie op het westen speelden het vliegtuig, de telefoon en 
radio een heel bijzondere rol. De landing, eind 1924, van het eerste 
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vliegtuig (een Fokker-toestel) uit Nederland in Batavia was niet minder 
dan sensationeel. Natuurlijk deden de kranten er uitbundig verslag van, 
alsook in 1934 van de prestaties – een brok nationale trots – van ‘De 
Uiver’ die in de befaamde Melbourne-race tweede werd.

Niet minder emotionerend was de vanaf  1928 mogelijk geworden 
telefonische verbinding tussen Indië en het moederland. Het waren de 
radiostations van Kootwijk en – in de buurt van Bandoeng gelegen – 
Malabar die dit mogelijk maakten. In de pers raakte men niet uitgepraat 
over dit verbijsterende mirakel.

Niet lang daarna maakte ook het radiotoestel zijn opwachting in 
de Indische huiskamer. Na enkele jaren van experimenten begon de 
Nederlandsch-Indische Radio Omroep (de NIROM) in april 1934 of-
ficieel met zijn uitzendingen. In 1936 bedroeg het aantal geregistreerde 
luisteraars ruim 32.000. Eind 1939 waren dat er bijna 85.000. Zoals in 
Nederland vormde het nieuwsjournaal een belangrijk onderdeel: volgens 
een vast patroon kwamen eerst de Indische berichten, daarna die over 
Nederland en het buitenland; het beursnieuws kwam aan het eind.

De uitzendingen vanuit Nederland naar de kolonie werden verzorgd 
door de in 1927 opgerichte Philips Omroep Holland Indië (de PHOHI). 
Veel luisteraars trok het begin 1936 uitgezonden live-verslag, door Han 
Hollander, van de voetbalwedstrijd tussen Ierland en Nederland in 
Dublin. Het was de eerste keer dat zoiets plaatsvond. Voetbal was ook 
toen al razend populair. Het bleek bijvoorbeeld uit de overweldigende 
aandacht voor de eveneens door Han Hollander rechtstreeks verslagen 
wedstrijden van het Nederlandse én Indische elftal tijdens de wereldkam-
pioenschappen in juni 1938 in Frankrijk.

ontspanning en vermaak

In slechts enkele decennia ontwikkelde zich in de Europese gemeenschap 
een sterk westers leefpatroon. Dat uitte zich ook in de manier waarop de 
Indischgast buitenshuis zijn ontspanning zocht. De hang naar wat men 
in het moederland gewend was, leidde er bijvoorbeeld toe dat met groei-
ende regelmaat professionele kunstenaars vanuit Europa naar de kolonie 
kwamen. Daarmee was de rol van de amateurgezelschappen overigens 
allerminst uitgespeeld. Hoezeer ook gewaardeerd, de optredens van 
kunstenaars van buiten Indië waren en bleven incidentele evenementen, 
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terwijl de in de steden en stadjes actieve dilettanten zorgden voor de con-
tinuïteit in het aanbod van cultuur en daarmee voor het onderhouden 
van het sociale leven.

Hoe dan ook, vanaf  het begin van de twintigste eeuw breidden voor-
al Nederlandse artiesten hun arbeidsterrein uit naar de kolonie. Wat het 
toneel betreft werd het spits afgebeten door de acteur Willem Royaards 
die in 1902 een aantal declamatievoordrachten gaf. In de volgende jaren 
maakten Henri Brondgeest, Louis Bouwmeester, Cor Ruys en Eduard 
Verkade met hun gezelschappen een rondreis door Indië. Ook cabare-
tiers en chansonniers ontdekten de archipel: Max Blokzijl, Jean-Louis 
Pisuisse, Eduard Jacobs, J.H. Speenhoff  en Louis Davids trokken volle 
zalen.

Poldi Reiff  op de planken



29

Gerard Termorshuizen – ‘Een veelzijdig ontwikkelde, prettige en vrolijke vriend’ |

Een artiest die zich een buitengewone populariteit verwierf  en als een 
van de pioniers wordt beschouwd van de amusementskunst in Indië, was 
Poldi Reiff. Geboren in Moravië kwam hij in 1914 met een operettetroep 
naar Java. Het gezelschap vertrok weer, maar Reiff  bleef  ‘hangen’. Op 
Java en daarbuiten bracht hij – vanaf  1925 in samenwerking met zijn 
vrouw Agatha – tal van operettes op de planken.

Naast deze beoefenaars van de lichte muze deden voordrachtskunste-
naars en literatoren, zoals Albert Vogel en Louis Couperus, de kolonie 
aan en tourneerden van tijd tot tijd musici. Aanvankelijk waren deze 
tournees in financieel opzicht redelijk succesvol, maar in de loop van 
de jaren werd dat om verschillende redenen minder. Een vanuit Indië 
opererende organisatie bleek nodig. Dat werden de Kunstkringen. De 
eerste was die in Batavia, opgericht in 1902. Al gauw vond dit initiatief  
navolging in andere steden. Vooral na 1920 verwierven zij zich een 
mono poliepositie.

Niet iedereen was gelukkig met de vooral op Europa gerichte ac-
tiviteiten van de Kunstkringen. Met name diegenen die grote waarde 
hechtten aan de uit Indië zelf  voortgekomen kunst – literatuur, muziek 
en schilderkunst – zagen met lede ogen aan hoe de aanhoudende 
stroom westerse kunst de Indische cultuur steeds meer naar een uithoek 
drong. Het was vooral de Indo-Europeaan Hans van de Wall, musicus, 
schrijver en recensent, die zich opwierp als hun zeer strijdbare woord-
voerder: ‘Welke overzeesche kunstenaar heeft ooit iets voor dit land 
gedaan?’, stelde hij in 1928 in het Soerabaiasch Handelsblad de retorische 
vraag. Die artiesten komen en gaan, worden ‘schitterend gehonoreerd’, 
maar laten zich aan de ontwikkeling van de Indische cultuur niets ge-
legen liggen.

Van de Wall streed voor een goeddeels verloren zaak. De na 1900 op 
gang gekomen verwestersing van de Europese samenleving, ook op het 
gebied van de kunsten, was onomkeerbaar. Als vanzelf  werden daarmee 
de toekomstmogelijkheden voor de Indische cultuur gefrustreerd. Ze 
leefde een bestaan in de marge en dat zou ook zo blijven. Voor Van 
de Wall als kunstenaar en criticus had men alle respect, maar aan zijn 
pleidooien voor een kunst ‘van eigen bodem’ ging men schouderophalend 
voorbij. Hij stond overigens niet helemaal alleen. Zo nu en dan kreeg 
hij bijval van kranten die zich ergerden aan het arrogante gemak waar-
mee bijvoorbeeld Indische schilders als H. van Velthuysen, G.P. Adolfs, 
E. Dezentjé en H.A.L. Wichers aan de kant werden geschoven.
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Het zou allemaal weinig helpen. Zoals in heel het leven in de kolonie 
had ook in de kunst het westen de overhand gekregen. Die culturele 
verwestersing trof  evenzogoed de Indische literatuur die haar dominante 
positie van vóór 1900 in korte tijd verloor. Ik kom er dadelijk op terug.

‘de dood in de pot’

De kunstkringen stonden borg voor artistieke evenementen van niveau. 
Maar hoe stond het met de waardering ervoor, hoe talrijk was het pu-
bliek dat eropaf  kwam? Dat was relatief  gering. Als men leest wat er 
door de jaren heen in Indische kranten en tijdschriften werd geschreven 
over de interesse voor serieuze kunst, dan stellen we vast dat die slechts 
bestond in een dunne bovenlaag van de Europese bevolkingsgroep.

Toen in juli 1937 een stuk of  wat kranten discussieerden over het 
culturele en intellectuele klimaat in de kolonie, was de uiteindelijke con-
clusie dat met uitzondering van Batavia – waar regelmatig wel iets ‘ge-
beurde’ – het in de steden ‘de dood in de pot’ was. Lethargie overheerste:

Hans van de Wall
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Het al of  niet bestaan van een cultureel centrum hangt in de eerste plaats 
af  van de vraag of  er figuren zijn, bekwaam en bereid aan het vormen 
en in stand houden van een zoodanig centrum mede te werken. [Maar] 
het initiatief  [daartoe] is gansch en al zoek, omdat lust en liefde om na 
de beslommeringen van allen dag nog iets te doen, wat van algemeen nut 
kan zijn, ontbreken.

Het klimaat voor cultuur ontbrak simpelweg. Het Soerabaiasch Handelsblad 
had het in 1912 over het ‘lage, modderige materialisme’ in de kolonie; 
dertig jaar later, in 1942, oordeelde de bestuursambtenaar J. Drijvers over 
de geestelijke bagage van de ‘overgroote meerderheid der Europeanen’: 
‘De geestelijke “Jan Boezeroen” overheerscht helaas nog volkomen en 
domineert in de Indische gemeenschap.’

De uitzonderingen daargelaten was de Europese samenleving gericht 
op geldelijk gewin en hield zij voortdurend haar vizier gericht op de 
uiteindelijke terugkeer naar het moederland. Indië werd gezien als een 
profijtelijk maar voor het overige weinig aanlokkelijk intermezzo. De ko-
lonie als doorgangshuis, niet minder maar ook niet meer. Leven, vond de 
Indischgast, zou men pas weer in Holland. Het was zoals in dat gedicht 
‘Verlangen’ in een krant uit 1922 onder woorden werd gebracht:

Nu is ’t in Holland winter…
De zee beukt op het strand.
Wij denken in Oost-Inje
Aan ’t lieve vaderland,
Met al z’n kou en regen,
Met heel dien hemel grijs,
En alles nat en drassig.
Maar tóch ons paradijs!

Cynisch over de cultuurgevoeligheid van de Indischman waren ook de 
journalisten die de in vrijwel elk totok-gezin aanwezige leestrommel in 
verband brachten met het leesgedrag in Indië. Hun getuigenissen komen 
onveranderd op hetzelfde neer: wat er aan serieuze lectuur in de trom-
mel zat, werd veelal terzijde gelegd, maar ‘van de Journal amusant, de Vie 
Parisienne en de Wiener Caricaturen wordt daarentegen des te meer gesmuld, 
en van een of  ander pikant Fransch romannetje niet minder.’
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Ook in de boekhandel en bibliotheken kon men voornamelijk terecht 
voor het lichte genre. Waar men vooral in geïnteresseerd was, vertelde 
een bibliothecaris van een Soerabajase bibliotheek: het gros van de  lezers 
valt op boeken van Zola en andere ‘schuine dingen’ of  op die ‘met tien 
moorden om een dubbeltje’. De voorkeur van de lezers – het waren 
vooral lezeressen – ging uit naar het licht verteerbare en ‘zoetsappige’ 
genre. Afgezien van M.J. Brusses Boefje was de eigentijdse Nederlandse 
literatuur weinig in trek. Heel veel uitgeleend werden de boeken van 
nu vrijwel vergeten auteurs als W. Heimburg, Melati van Java, Thérèse 
Hoven, Marie Corelli, E. Werner en E. Marlitt: ontspanningslectuur 
als ‘verstrooiing voor ledige uren’ zoals Henri Borel het eens uitdrukte. 
Het lezen was, schreef  hij, ‘uitsluitend distractie, uitspanning en géén 
 inspanning’.

intermezzo: de indonesische lezer

De Indische kranten lichten ons eveneens in over het leesgedrag van 
Indonesiërs. Een uitvloeisel van de ethische richting in de koloniale 
politiek was de oprichting in 1908 van de Commissie voor Volkslectuur 
(kortweg ‘Volkslectuur’). Onder de Indonesische bevolking was zij vooral 
bekend als Balai Poestaka. Haar activiteiten waren indrukwekkend. Niet 
alleen was zij actief  als uitgeefster, maar zij beheerde ook talrijke, overal 
op Java aanwezige volksbibliotheken, waarvan er in 1930 drieduizend 
waren, een aantal dat zich daarna nog uitbreidde. Het totale getal uitle-
ningen bedroeg meer dan twee miljoen per jaar. Het aantal ‘geregelde’ 
Indonesische lezers lag ver boven de tweehonderdduizend.

Wat de uitleningen betreft, valt het op dat vooral in het Maleis ver-
taalde boeken de meest gevraagde waren. Het meest uitgeleend werden 
J.F. Oltmans De schaapherder, Alleen op de wereld van Hector Malot, De drie 
musketiers van Alexandre Dumas, Rudyard Kiplings jungleboek en De reis 
om de wereld in tachtig dagen van Jules Verne. Van de vruchten van eigen 
bodem vielen vooral de wajang-verhalen in de smaak.

‘Volkslectuur’ had eveneens volksbibliotheekjes met Nederlandstalige 
lectuur onder haar hoede. Ze bevonden zich vaak in Hollandsch-
Inlandsche scholen en waren behalve voor de leerlingen beschikbaar 
voor Europeanen. Het zullen vooral Indo-Europeanen geweest zijn die 
er leenden. Ook hier trok het romantisch-spannende genre de meeste 
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belangstelling. Bijzonder geliefd waren eveneens de boeken van Johan 
Kievit, met name die over Dik Trom met de tekeningen van Johan 
Braakensiek. 

vertier voor jong en oud

Ik keer terug naar het door de totoks na gedane arbeid genoten amuse-
ment. Niet naar het door een culturele elite in de Kunstkring beluisterde 
concert, lezing of  literaire voordracht, maar naar het door jong en oud 
gesavoureerde vertier. Dat zocht men allereerst in de tot in de kleinste 
Europese gemeenschappen aanwezige sociëteiten. Kwamen er door de 
week vooral mannen om bij te praten, een ‘partijtje te maken’ of  te bil-
jarten, in de weekends stond het dansvermaak vaak op het menu, waar-
aan, lezen we in 1926, ‘men zich met verbluffenden hartstocht’ overgaf: 
sedert ‘de opkomst van de Jazz-band en de bedenkelijke toenemende 
dansmanie schijnt over het algemeen het publiek geen bevrediging meer 
te vinden in goede muziek, waarbij niet gedanst en gehost kan worden.’

Hoezeer die ‘dansmanie’ serieuze muziek naar de achtergrond kon 
dringen, leert ons een artikeltje uit 1921 met daarin de aankondiging 
dat er – het gebeurde in Malang – na afloop van een opvoering van Die 
Schöpfung van Joseph Haydn gelegenheid zou zijn om te dansen: ‘zonder 
die “nadanserij” als attractie’, zouden de organisatoren ‘geen kans zien 
de onkosten […] goed te maken’. Waarop weer een andere krant – en 
ook dat is veelzeggend – reageerde met de opmerking dat dit niet zozeer 
te wijten is aan het publiek: ‘de schuld ligt bij hen, die oratoria willen 
opdringen aan een publiek, dat voor zijn geld dansen wil’.

Het gezelligheidsleven in de sociëteiten, de zondagse stafmuziek – ik 
schreef  er hierboven al over – en ook de massaal bezochte, op veel plaat-
sen gehouden paardenraces hoorden tot het traditionele vermaak. De 
jaarmarkten in de kuststeden vormden een ontmoetingsplaats voor alle 
bevolkingsgroepen. Het was op die pasar malams dat de Indonesische 
bevolking de voortbrengselen van haar nijverheid kon tonen en ver-
kopen. Heel populair was de Pasar Gambir op het Koningsplein in 
Batavia, waar in de jaren dertig op één avond soms zo’n zeventigduizend 
bezoekers waren. Behalve veel kermisvermaak trof  men daar in aparte 
gebouwen de tentoonstellingen aan, die van de al genoemde inheemse 
nijverheid maar ook van ‘pluimvee, katten en geiten’. 



34

| Tropenstijl

De jaarmarkten weerspiegelden de ontwikkelingen van het sociale 
leven. Daar hoorde in de jaren dertig de dancing gewoon bij; ook de 
snel toenemende belangstelling voor sport vond men op de jaarmarkten 
terug. Zo was er op de Pasar Gambir van 1936 een wielerbaan aangelegd 
waar renners hun bravoure toonden, dit alles om de wielersport in Indië 
te stimuleren.

Tot de ontspanning van velen hoorde de sportbeoefening. Naast het 
zwemmen werd er veel getennist. Populair in vooral het Indo-milieu 
was het boksen. Maar verreweg de meest beoefende sport was het voet-
bal. Door Europeanen – eind negentiende eeuw al werden de eerste 
footballclubs opgericht – en door Indonesiërs. Kranten kwamen na een 
als belangrijk geachte ‘stedenwedstrijd’ soms met speciale edities uit. 
Dat deed het Bataviaasch Nieuwsblad bijvoorbeeld op een zaterdagavond 
in april 1927 toen de wedstrijd Bandoeng-Batavia werd gespeeld: ‘Wij 
verschijnen Zaterdagavond’, aldus de krant enkele dagen daarvoor, ‘on-
middellijk na het eind van den strijd met een extra editie, die het volledig 
verslag geeft van de ontmoeting.’

Aankondiging voetbalwedstrijd in Makassar
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de bioscoop

Speciale aandacht verdient de bioscoop die in het begin van de twin-
tigste eeuw binnen de kortste keren overal in de archipel doordrong. 
Aanvankelijk werden vooral Franse speelfilms gedraaid; tijdens en 
na de Eerste Wereldoorlog werden die goeddeels verdrongen door 
Amerikaanse producties. Immens populair was de film eveneens onder 
de Indonesische bevolking. Tot in het kleinste gat was de bioscoop aan-
wezig, vaak in de vorm van ‘een eenvoudige loods met een zinken dak’. 
Zelfs op plantages werden af  en toe films vertoond ter vermaak van de 
koelies. Blank en bruin, uiteraard streng van elkaar gescheiden, keken in 
het algemeen naar dezelfde voorstellingen. Vanzelfsprekend werd er in 
de pers, de Europese zowel als de Indonesische, ingespeeld op die mas-
sale belangstelling. In aparte rubrieken werden film aangekondigd en 
besproken.

Vooral in de binnenlanden werd de bioscoop gezien als een ware 
uitkomst. We lezen dat bijvoorbeeld in een krant uit 1911, waarin tevens 
de vinger wordt gelegd op het door veel blanken gevoelde gevaar van de 
bioscoop voor hun prestige:

Reclamebiljet bioscoopvoorstelling in Solo
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Voor Indië is de veelgesmade bioscoop de uitkomst, de redder uit den 
nood van verloren te gaan in de eentonige omgeving. De bioscoop waar-
van massa’s kwaad zijn te vertellen, die de inlanders leert zakkenrollen, 
inbreken, politie-bedotten, moorden, brandstichten; die heel ons prestige 
in de grond trapt omdat ze de gênante manieren van de verkeerd geaarde 
blanken zóó maar aan den bruinen broeder vertoont.

We begrijpen wel ongeveer wat de schrijver ermee bedoelde. Aan stoot-
gevend gedrag van Indonesiërs tegenover Europese vrouwen en meisjes 
vinden we van tijd tot tijd in verband gebracht met de film. Zoals in een 
Bataviase krant uit 1934, waarin verontwaardigd wordt verteld over per 
trein naar hun kantoren reizende ‘telefoonmeisjes’ – veelal jonge Indo-
Europese vrouwen – die werden geconfronteerd met ‘vieze kerels’.

Het verbaast natuurlijk niet dat al spoedig de roep weerklonk om film-
keuring en dus censuur. Omstreeks 1915 was die een feit. De Europeaan 
kreeg zijn zin, hoewel hij het nu tot zijn voortdurend opborrelende erger-
nis ook zelf  moest doen met gekuiste films. Behalve zinnenprikkelende 
passages betroffen die mutilaties vaak geweldscènes. Onder anderen 
H.C. Zentgraaff  pleitte voor een dubbele keuring, een voor het Europese 
en een andere voor het Indonesische publiek. Het gaf  immers geen pas, 
zo schrijft hij, dat de Europeaan ‘den maatstaf  van zijn kebon [tuinjon-
gen] werd aangelegd’. Zo’n dubbele keuring is er nooit gekomen. De 
irritatie bleef.

Ergernis over de filmcensuur bestond er natuurlijk niet alleen onder 
de Indischgasten; ook onder Indonesische bezoekers van de bioscoop 
leidde zij van tijd tot tijd tot grote boosheid. Alleen werd er in de kranten 
nauwelijks melding van gemaakt. Eén geval kwam ik tegen: het betrof  
een incident rond de Djempol-bioscoop in Batavia, op een zaterdag-
avond in januari 1933. Lekker gemaakt door de reclame voor een uit 
China geïmporteerde geweldsfilm was het publiek zo teleurgesteld over 
wat het binnen te zien kreeg – ongeveer de helft van de film bleek weg-
geknipt – dat het de loketten bestormde en zijn geld terugeiste. De rel 
werd met de gummistok gesmoord.
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de krant als bron van amusement

Al viel er na 1900 geleidelijk meer te beleven voor de Europese bevol-
kingsgroep, in het algemeen gesproken bleef  het Indische bestaan nogal 
eenvormig en saai. De behoefte aan afleiding en verstrooiing bleef  groot. 
Daaraan tegemoet te komen zagen de krantenredacties onveranderd als 
een voorname opdracht. Hoe belangrijk het nieuwsblad was in het leven 
van de Indischgast, wordt ons van tijd tot tijd verteld. E.J. van Lidth de 
Jeude, redacteur van het grote Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 
in Batavia, merkte in 1928 op dat de krant ‘door de heele familie van a 
tot z wordt gelezen, nieuws, familieberichten en advertentiën, alles’. Hij 
vervolgde:

De komst van de krant in het Hollandsche gezin in Indië is iederen dag 
opnieuw een gebeurtenis. Voor de meesten is dan de dagtaak afgeloopen. 
[…] Het theeuur is gekomen. De vrouw des huizes heeft gerust, de man 
is terug van zijn werk. De huisjongen brengt het theeblad met de koek-
jes, toast of  sandwiches in de voorgalerij, en de krantenlooper, meestal 
een kleine ‘katjong’ [jongen], brengt het avondblad […]. En dan begint 
de lectuur, zorgvuldig en aandachtig, een lectuur, waarbij de bladen van 
hand tot hand gaan, en die zoo noodig na het avondeten wordt voort-
gezet.

Wat hun nieuwswaarde betreft konden de toonaangevende Indische 
kranten de vergelijking met die in het moederland aangaan, maar in 
andere opzichten waren het ‘onvergelijkbare grootheden’, zoals het 
Bataviaasch Nieuwsblad het uitdrukte. De verschillen betroffen de leesbaar-
heid. De Nederlandse bladen kennen het 

geheim niet om de lezers naar hun dagblad te doen grijpen als naar een 
lectuur, die interessant en ontwikkelend en daarbij ook ontspannend is. 
Een hollandsch blad is droog en zakelijk, waarin het nieuws is geworpen 
als aardappelen in een bak, een indische courant is een tot smakelijke 
hutspot verwerkte schotel, waarbij een elk met graagte aanzit.

De zojuist al geciteerde Van Lidth de Jeude schreef  dat de Indische 
journalistiek ‘heel weinig gemeen heeft met de Nederlandsche’. Terwijl 
men in Holland vaak zijn heil zoekt in lange beschouwingen, probeert 
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de journalist in Indië juist alle zwaarwichtigheid te vermijden: wat hier 
wordt geschreven, is ‘korter, heviger, heftiger […]. Een exemplaar van 
een dagblad heeft een kort leven: het is een vlinder van één dag. Dit feit 
moet teruggevonden worden in den inhoud. Maar… de vlinder mag 
sterke kleuren hebben. Om opgemerkt te worden.’

Hierboven sprak ik over de in de Indische journalistiek gebezigde 
‘tropenstijl’ met de daaraan inherente personaliteiten. In de decennia na 
1900 bereikte die ‘toon’, zoals dat vaak werd genoemd, zijn hoogtepunt. 
In de aanvallen bijvoorbeeld op de ethische politiek waarvan de koloniale 
Nederlanders, en dus hun kranten, steeds minder waren gediend. Maar 
evenzogoed in de polemiek tussen journalisten onderling. Verschillen van 
mening lagen ten grondslag aan twistgeschrijf  dat gemakkelijk leidde 
tot beledigingen, pesterijen en zelfs scheldkanonnades. C.A. Kruseman, 
leider van de Java-Bode, die voortdurend blootstond aan beledigende ver-
wijten een pro-gouvernementele koers te volgen, schreef  in 1906: ‘Het 
zal ons een ware verlichting zijn, als wij over ongeveer een maand voor 
een wijle naar Europa vertrekken, ons duchtig te laten desinfecteeren van 

Redactie Bataviaasch Nieuwsblad, circa 1910
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het Indische persvuil’. De lange tijd in de kolonie vertoevende arabist C. 
Snouck Hurgronje had het over een dagbladpers die ‘hare invectieven 
[scheldwoorden] uit alle achterbuurten samenleest’.

Elke samenleving heeft de pers die zij verdient. Ook wat Indië betreft, 
zit er in deze stelling veel waars. Nogal wat redacteuren zochten met hun 
‘grove onhebbelijkheden’ de gunst van het publiek dat zich amuseerde 
met dit soort gepeperde kost. Opvallend is dat van tijd tot tijd het ene 
blad het andere ervan beschuldigde tot de ‘gele pers’ – vertaling van het 
Amerikaanse ‘yellow press’ – te behoren, jacht als het zou maken op 
sensationele berichten en saillante nieuwtjes over bekende personen. In 
de kolonie hield men van prikkelende lectuur, vooral natuurlijk als die 
kwam uit een getalenteerde pen.

Zoals in de laatste decennia van de negentiende eeuw, beschikte 
de Indische pers na 1900 over stilistisch begaafde journalisten. H.C. 
Zentgraaff, A.J. Lievegoed, J.E. Stokvis, Th. Thomas, Karel Zaalberg 
en W. Belonje waren zulke talenten. Maar verreweg de knapste stilist 
was Karel Wybrands. Zijn in Batavia gevestigde Nieuws van den Dag voor 
Nederlandsch-Indië was de grootste krant in de kolonie. Populair was hij 
overigens niet alléén om zijn schrijftalent, ook zijn uiterst rechtse po-
litieke standpunten vonden een goed onthaal in de koloniale gemeen-
schap. Aan Wybrands, zijn leven en carrière, is in deze bundel een apart 
artikel gewijd.

De Indische krant, het zij hier nogmaals gezegd, was een ‘meneer’. 
De hoofdredacteur bepaalde haar karakter en ‘toon’. Zijn succes of  falen 
was afhankelijk van zijn schrijftalent en (politieke) opvattingen, maar 
ook van de mate waarin hij zich kon inleven in de smaak en wensen 
van de Indische lezer. Voortdurend diende hij alert te zijn op nieuwe 
mogelijkheden de abonnee te gerieven. Die abonnee hield van een prik-
kelende column over de dingen van de dag, van een gemene roddel, van 
de ‘chronique scandaleuse’ in het algemeen, en niet te vergeten van de 
perkara’s (affaires): het ritselde ervan in de kolonie; ontbrak het daar op 
enig moment aan, dan werden ze niet zelden door een krant zelf  in het 
leven geroepen.

De kranten bleven daarnaast onverminderd voor veel verstrooi-
ende lectuur zorgen. Ook het vervolgverhaal handhaafde zijn vaste 
plaats. Opmerkelijk echter is dat het vóór 1900 zo veelvuldig aanwezige 
Indische feuilleton, zozeer aanwezig dat het aan de basis stond van de 
Indisch-Nederlandse letterkunde, zijn dominante positie in de jaren 



Een kindercourant
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daarna verloor. Wel bleef  het literaire feuilleton populair, maar dan ging 
het meestal om vertalingen van buitenlandse literatuur. Die teloorgang, 
en dat binnen een zeer kort tijdsbestek, had alles te maken met het na 
de eeuwwisseling snel westerser wordende leefpatroon. De nieuwkomers 
leefden Europees en hadden geen of  weinig voeling met die intrigerende 
Indische wereld die de Europeaan van de laatste decennia van de negen-
tiende eeuw voelde als ‘eigen’ en waarover hij graag las. Het oude Indië 
was passé en daarmee ook de daarin wortelende bellettrie.

Naarmate het totokgehalte van het Europese bevolkingsdeel toenam, 
groeide het aantal, vooral op vrijdag en zaterdag verschijnende, bijvoeg-
sels: dat voor de dames en kinderen (de ‘kindercourant’) bijvoorbeeld, en 
de supplementen gewijd aan cultuur en literatuur, techniek (zoals de auto 
en ‘aviatiek’) en de snel aan populariteit winnende sport. Tekenaars zorg-
den voor illustraties. Het waren er nogal wat in de loop van de jaren: Is. 
van Mens, Cor van Deutekom, Frits van Bemmel, Willy Sluiter, Willem 
van der Does en Menno van Meeteren Brouwer, om enige bekende te 
noemen. Vooral Van Meeteren Brouwer, werkend voor verschillende 
kranten en weekbladen, was een grote naam in Indië.

Afgezien van het bijvoegsel voor de dames, werd er veel werk ge-
maakt van de vrouwenrubrieken in het algemeen. Zij werden veelal ge-
schreven en geredigeerd door vrouwen. Het was ongeveer het enige ter-
rein waarop zij in de Indische journalistiek een actieve rol vervulden. Dat 
was begonnen aan het eind van de negentiende eeuw en hing samen met 
de maatschappelijke ontwikkelingen: in Europa – de voortschrijdende 
vrouwenemancipatie – en in Indië waar steeds meer Europese vrouwen 
kwamen te wonen. De lezeres ging een steeds groter gewicht in de schaal 
leggen. Onder de correspondentes in Nederland en Indië waren veel 
bekenden zoals Anna de Savornin Lohman, Jeanne Reyneke van Stuwe, 
Nelly van Kol, Thérèse Hoven, Beata van Helsdingen-Schoevers en G.C. 
van der Horst-van Doorn. Zij schreven voor de ‘dames’, de term die 
terugkeerde in de titels van hun rubrieken: ‘Damespraatje’, ‘Causerieën 
voor de dames’, ‘Iets voor de dames’. Zo nu en dan trad er een mede-
werkster op die zich niet uitsluitend tot haar seksegenoten richtte, zoals 
Dé-lilah (pseudoniem van Lucy van Renesse) en Carry van Bruggen die 
enige tijd de wekelijkse rubriek ‘Van boek en tijdschrift’ verzorgde in de 
Deli-Courant waarvan haar man, Kees van Bruggen, hoofdredacteur was.



42

| Tropenstijl

tot slot: indische weekbladen

In de eerste vier decennia van de twintigste eeuw vormde zich in de ko-
lonie een gemeenschap van enkele honderdduizenden Europeanen. Het 
kon niet uitblijven dat het publiekstijdschrift, dat zich in Nederland al 
een eigen plaats had veroverd, ook in Indië zijn opwachting zou maken. 
Dat gebeurde vanaf  omstreeks 1900. Het ging daarbij vrijwel altijd om 
weekbladen die zich met hun zeer gevarieerde inhoud richtten op de 
Europese samenleving als geheel. Daarnaast werden ze gelezen door een 
bovenlaag van Indonesiërs en Chinezen.

Die weekbladen werden nogal eens opgericht door hoofdredacteuren 
van Indische kranten. Het Weekblad voor Indië bijvoorbeeld was een schep-

Menno van Meeteren Brouwer, populaire 
tekenaar in dag- en weekbladen
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ping van M. van Geuns en Het Indische Leven en zijn opvolger Woord en 
Beeld van Karel Wybrands. H.C. Zentgraaff  gaf  enkele jaren leiding aan 
De Indische Post.

Er zijn vrij veel van die weekbladen geweest: met de damesweek-
bladen meegerekend ongeveer twintig, waarvan er acht heel populair 
werden. Dat waren het Weekblad voor Indië (1904-1920), De Reflector (1915-
1922), Het Indische Leven (1919-1928), Woord en Beeld (1929-1930), De Zweep 
(1922-1923), De Indische Post (1921-1939), d’Oriënt (1923-1942) en Actueel 
Wereldnieuws en Sport in Beeld (1924-1942).

Zoals al opgemerkt, werd er vooral gelezen door de ‘dames’. De eer-
ste weekbladen waren dan ook voor hen bestemd. Het waren ‘De Echo’: 
Weekblad voor Dames in Indië (1899-1906) en zijn opvolger Damesweekblad 
voor Indië (1906-1911). Interessant is de emancipatorische inslag van beide 
tijdschriften. Ze richtten zich in het bijzonder op ontwikkelde vrouwen. 
Regelmatig was er aandacht voor de rol van de vrouw in de samenleving, 
het huwelijk en de opvoeding. Toch domineerde dat maatschappijkriti-
sche aspect niet. De bladen waren vooral attractief  door de lectuur die ze 
boden: onder andere korte verhalen, feuilletons en gedichten.

Het damesweekblad werd al spoedig verdrongen door het op een 
algemeen Indisch publiek toegesneden tijdschrift. Het genre begon 
aan een spectaculaire opmars met het in 1904 gestichte Weekblad voor 
Indië. Oprichter en eigenaar was M. van Geuns, hoofdredacteur van 
het Soerabaiasch Handelsblad. Het tijdschrift was zeer succesvol en heeft 
als model gediend voor de andere, na 1915 opgerichte weekbladen. De 
oplagen van nogal wat van die bladen waren voor Indische begrippen 
groot. De Indische Post en d’Oriënt hadden meer dan tienduizend abonnees. 
Geen enkele Indische krant heeft dat aantal ooit gehaald. Tegelijkertijd 
was de concurrentie moordend, wat verklaart dat ten slotte slechts drie 
weekbladen zich een langere periode hebben kunnen handhaven: De 
Indische Post, d’Oriënt en Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld. 

Die grote weekbladen beschikten over een keur aan medewerkers, in 
en buiten Indië. Onder hen waren vrij veel Indische dagbladjournalisten. 
Zij hadden hun sporen verdiend en kenden het Indische leefmilieu. Een 
medewerker die men in vrijwel alle weekbladen aantreft, is de al eerder 
ter sprake gebrachte Hans van de Wall. Behalve als criticus en schrijver 
(van verhalen, feuilletons en toneel) was hij in die tijdschriften, zoals in 
sommige kranten, actief  als pleitbezorger voor een Indische cultuur.



Omslag De Indische Post, 11 februari 1933
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Het in 1915 opgerichte De Reflector kondigde zich als volgt aan: ‘Het 
zal zijn een weekblad dat zich moet onderscheiden door luchtige, vluch-
tige lectuur’. Die karakteristiek gold voor elk Indisch weekblad. Van 
Geuns had het in zijn Weekblad voor Indië zo gezegd: 

In dit land met zijn heete zon, waar door velen hard gearbeid wordt, 
mag ons de eisch gesteld worden dat wij niet alleen behooren te verheffen 
en te onderrichten, maar ook behooren te verstrooien en te ontspannen. 
Daarom zal het Weekblad voor Indië naast de ernstige de luchtige muze 
dienen en er naar streven elck wat wils te geven […].

Die ‘luchtige muze’ verdeelde zich over een veelheid van onderwer-
pen: actualiteiten en nieuwtjes, politiek en economie, wetenschap en 
sport, kunst en literatuur. De sensatie ontbrak niet: een recente moord, 
roofoverval of  andere geruchtmakende gebeurtenissen kregen het volle 
pond. Pikante tekeningen en foto’s gaven daaraan extra smaak. Voor de 
dames waren er de rubrieken over mode, het huishouden, de opvoeding 
en aanverwante zaken. Ook de kinderen hadden hun speciale hoekjes. 
Europa en het moederland waren in elk nummer aanwezig, al viel de 
nadruk op Indië. Veel plaats was vanzelfsprekend ingeruimd voor ver-
strooiende lectuur.

Omslag d’Oriënt, 15 maart 1941
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Wat die amusementslectuur betreft zien we ongeveer hetzelfde gebeuren 
als in de dagbladpers: het Indische feuilleton, verhaal of  gedicht maakten 
in hoog tempo plaats voor in Europa of  Amerika spelende leesstof. Wel 
leefde die zich op Indië oriënterende lectuur in de tijdschriften een wat 
taaier leven dan in de dagbladen. Maar na 1920 is het ook in de weekbla-
den daarmee goeddeels gedaan. Van de in De Indische Post bijvoorbeeld 
opgenomen verhalen is vóór 1920 nog twintig procent ‘Indisch’, van die 
na 1930 slechts negen. Duidelijker nog is het beeld in d’Oriënt: van de 
veertienhonderd verhalen die daarin in de twintig jaar van zijn bestaan 
werden geplaatst, had slechts achttien procent betrekking op de kolonie. 
Van de vóór 1930 opgenomen verhalen was dat nog vierendertig pro-
cent, van de na 1930 gepubliceerde verhalen blijkt dat gereduceerd tot 
zeven procent. 

Het zijn veelzeggende cijfers: onder de Indischgasten voltrok zich een 
ingrijpende mentaliteitsverandering ten opzichte van hun inheemse om-
geving. Verwestersing en (politieke) verrechtsing resulteerden in een ver-
regaande vervreemding tussen Europeanen en Indonesiërs. De snel af-
nemende aandacht voor het ‘Indische’ zien we onder meer gereflecteerd 
in het in dag- en weekblad geboden amusement.




