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Honderden programma’s zijn er op de Nederlandse televisie te zien geweest
over onze laatste eigen oorlog: die tegen Indonesië in de jaren 

1946-1949. Dat verhaal staat nummer twee bij de historische onderwerpen,
alleen over de Tweede Wereldoorlog zijn meer uitzendingen gemaakt. Heel
veel van de programma’s over de koloniale oorlog, of de 'Politionele Acties'
zoals het toen heette, maken gebruik van filmbeelden uit de periode zelf.
Maar wat zijn dat voor films? Door wie werden die gemaakt? En met welk

doel? Daarover gaat dit boek.

Veel van de films over Nederlands-Indië zijn gemaakt in opdracht van de
overheid en steevast laten die films een positief geluid horen. Nederland

bouwt de kolonie op in de 20ste eeuw, het zorgt voor een goede
infrastructuur, voor een groeiende export van grondstoffen voor de

wereldmarkt, voor onderwijs en gezondheidszorg. Nooit is er iets te zien
over uitbuiting van arbeiders, over belabberde huisvesting voor de lokale

bevolking, laat staan over de activiteiten van de Indonesische nationalisten. 

Als na de Tweede Wereldoorlog Nederlandse militairen in groten getale naar
Indië worden gestuurd, krijgen bezoekers van de bioscopen in Amsterdam,

in Franeker, in Goes en in Heerlen vooral vrolijk kijkende Hollandse jongens
te zien die de bevolking voorzien van voedsel en medicijnen en naar wie

vriendelijk wordt gezwaaid. De propaganda van het Gouvernements
Filmbedrijf heeft een veel langere adem gekregen dan de mensen die daar
werkten ooit konden vermoeden. In de filmarchieven is Nederland voor
eeuwig de koloniale macht die het beste voorheeft met zijn onderdanen.
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Woord vooraf

Het is de zomer van 2005, ik speel al enkele maanden met de gedachte een onderzoek
te beginnen naar de films die in opdracht van de Nederlandse overheid zijn gemaakt
over Nederlands-Indië, maar als in het donkere zaaltje het ratelende geluid van de
projector stopt weet ik het zeker: zo’n onderzoek kan niet anders dan de moeite
waard worden. Het is een indrukwekkende film die net op de witte muur voor me is
geprojecteerd. Alleen al de titel, High Stakes in the East, is een gouden greep. Die geeft
precies aan wat de film wil uitdragen: Nederlands-Indië is een gebied in Zuidoost-
Azië dat tot voor kort van groot belang was voor de geallieerde economieën en dus de
moeite waard om voor te vechten. High Stakes in the East is uit 1942, bestemd voor de
Amerikaanse markt en samengesteld uit opnames die nog kort daarvoor in Indië
zijn gemaakt. De intense kleuren van het Kodachrome 16 millimeter materiaal heb-
ben ook na zestig jaar niets aan schoonheid ingeboet, de beelden zijn betoverend. De
begeleidende Amerikaanse commentaarstem zorgt dat de urgentie van de bood-
schap bij de kijker binnenkomt. High Stakes in the East wordt dat jaar genomineerd
voor een Oscar, het is een pareltje van een film.

Ik zie High Stakes in the East voor het eerst nadat ik met collega Rob Bruins Slot voor
het televisieprogramma Andere Tijden ben afgereisd naar het plaatsje Holland in de
Amerikaanse staat Michigan. Daar werd in 1942 een bijkantoor gevestigd van het
een jaar eerder opgerichte Netherlands Information Bureau in New York. Het bu-
reau viel onder het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en was opgezet
om positieve aandacht onder de Amerikanen te genereren, want gedwongen door de
Duitse inval van 1940 zag het tot dan toe neutrale Nederland zich vrij plotseling ge-
noodzaakt ‘reclame’ te gaan maken voor zichzelf. Mediacentrum New York werd ge-
kozen voor de vestiging van het hoofdkantoor, San Francisco aan de Westkust kreeg
een bijkantoor, maar de keuze voor het tweede bijkantoor in Holland was opvallend.
Het plaatsje lag in een regio waar veel van oorsprong Nederlandse immigranten
woonden, maar het was naar Amerikaanse maatstaven heel klein – het telde destijds
14.000 inwoners. Één van die inwoners was echter de meest fervente lobbyist die een
land zich kon voorstellen, luisterend naar de naam Bill Wichers. Wichers had in 1937
op eigen initiatief een Netherlands Museum opgericht en wist de mensen in New
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York te overtuigen dat folders en brochures over Nederland met het poststempel
‘Holland’ veel meer indruk zouden maken dan als ze bijvoorbeeld uit Chicago wer-
den verzonden, de stad die logischerwijze in aanmerking kwam voor een bijkantoor
omdat daar al een consulaat gevestigd was. Wichers kreeg zijn zin, bedacht nog pers-
berichten op oranje papier en bleef de rest van zijn leven een trouwe fan van Neder-
land.1

In 2005 is van het Netherlands Information Bureau in New York niets meer over, net
zomin als van het kantoor in San Francisco. Maar het museum in Holland heeft van
alles bewaard dat te maken heeft met de propaganda activiteiten in de jaren veertig
en vijftig; ook veel films, laat directeur Joel Lefever met nadruk via de mail weten.
Het lijkt een geschikt onderwerp voor een aflevering van Andere Tijden en met hoog-
gespannen verwachtingen reizen we af naar het nog steeds kleine plaatsje in Michi-
gan – er wonen nu 30.000 mensen. Het valt niet tegen. Het museum is goed geoutil-
leerd, de films worden op de juiste temperatuur bewaard en uit het depot komt een
16mm projector die mogelijk nog werkt. Meegereisde cameraman Pino Gorin moet
er even aan knutselen, maar dan zijn daar die prachtige beelden van High Stakes in the
East en van nog veel meer films. Voor zover ze betrekking hebben op Nederlands-In-
dië komen ze in dit proefschrift ter sprake, maar ze kunnen geen van allen tippen
aan High Stakes in the East. Dat blijft in mijn visie de mooiste propagandafilm die ooit
over Nederlands-Indië is gemaakt. Misschien wel, realiseerde ik me gaandeweg het
onderzoek, omdat de film is gemaakt op een moment dat bij alle betrokkenen nog
net niet helemaal was doorgedrongen dat Nederlands-Indië zijn bestaansrecht
voorgoed verloren had.

Vanaf het prille begin in 2005 tot nu, de zomer van 2014, is er een wisselwerking ge-
weest tussen mijn werk als regisseur voor Andere Tijden en het onderzoek naar de
films die in opdracht van de Nederlandse overheid zijn gemaakt over Nederlands-
Indië. Maar mijn liefde voor films uit Indië dateert van eerder, die is ontstaan door
de in feite toevallige keuze van het onderwerp voor mijn doctoraalscriptie geschie-
denis, begin jaren ‘80. Ik wilde destijds, samen met een aantal studenten, ‘iets’ doen
met het toen betrekkelijk nieuwe onderzoeksgebied ‘film als historische bron’. Wij
dachten aan films gemaakt tijdens de Koude Oorlog, in die jaren een populair the-
ma, maar het werden de ‘Indische’ films die door de rvd zojuist voor een groot deel
op video waren overgezet en beschreven. De keuze was puur pragmatisch, deze films
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1 Zie Gerda Jansen Hendriks, Hansje Brinker of koloniale uitbuiting. De eerste jaren van het
Nederlands Informatie Bureau in de Verenigde Staten, 1941-1945, in Nieuwste Tijd, nr. 16,
december 2010, p. 8-15 en de uitzending en bijbehorende website van Andere Tijden van 6
september 2005, te bekijken via <anderetijden.nl>.



waren makkelijk te bekijken en nog niet door historici bestudeerd. Ik heb er een le-
venslange liefde voor de koloniale geschiedenis aan overgehouden en wordt nog al-
tijd aangetrokken door de paradox die ingebakken zit in dit deel van het Nederland-
se verleden, waarin geen duidelijk zwart of wit bestaat en alle betrokkenen vanuit
hun eigen perspectief het volste recht van spreken hebben.

Waar het voor Andere Tijden voldoende is archiefbeeld te zoeken en binnen de juiste
context te verwerken, was het voor dit onderzoek nodig om de geschiedenis achter
de archiefbeelden te ontdekken en dat was voor mij een niet aflatend plezier. Na-
tuurlijk was het regelmatig saai, zo’n hele dag in het Nationaal Archief met allemaal
ambtelijke nota’s die weinig nieuws bevatten. Maar wat was het fantastisch om via
die nota’s almaar verder terug in de tijd te gaan en zo te ontdekken dat het eerste
plan voor overheidsfilms stamde uit 1912. Of dat de man die zo’n belangrijke rol
heeft gespeeld in de 20ste-eeuwse geschiedenis van Nederlands-Indië, Huib van
Mook, de peetvader bleek te zijn van High Stakes in the East. Mijn toenemende kennis
over de films uit Nederlands-Indië leidde soms tot dilemma’s bij het monteren van
afleveringen voor Andere Tijden of een serie als Na de bevrijding. Ik heb bijvoorbeeld
beelden gebruikt waarvan ik weet dat ze niet representatief zijn voor wat er in de be-
treffende periode is geproduceerd.2 Het zal ook altijd schipperen blijven tussen de
eisen die een meeslepende televisievertelling stelt en de verantwoording die hoort
bij wetenschappelijke geschiedbeoefening, maar daarover nadenken is een mooie
opgave.

Een proefschrift kan niet zonder dankwoord. Dat geldt mijn naaste omgeving: fa-
milie, vrienden en collega’s die mij kennen en zich niet verbaasden over mijn jaren-
lange werk aan dit proefschrift. Ze luisterden steeds weer naar mijn verhalen en ver-
moedelijk dachten ze af en toe ‘wanneer is ze daar nou eens mee klaar’, maar ze
waren zo aardig dat voor zich te houden. Ad van Liempt en Yfke Nijland waren als
collega’s minstens zo gefascineerd door Indië als ik en het wisselen van gedachtes
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2 Er zitten grote verschillen in de verantwoording van het gebruik van archiefbeeld voor te-
levisie. Bij Andere Tijden wordt in principe via de website gemeld uit welke archieffilms is
geput en waar die zijn te vinden, maar volledig is de opsomming vaak niet. In uitzendin-
gen zelf wordt soms met een titel de herkomst aangegeven. Het gebeurt niet altijd correct.
Recentelijk was nog een opvallend voorbeeld te zien: een discussieprogramma van omroep
max over weduwen van getraumatiseerde Indië-veteranen bevatte een inleidende reporta-
ge met archiefbeelden waarboven de titel stond: Polygoon. De beelden waren echter louter
afkomstig van films van de Leger Voorlichtings Dienst en zijn nooit in het Polygoonjour-
naal vertoond. Zie Hollandse Zaken, 9 juli 2014, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
(BenG), Taak id 5006575.



met hen was altijd stimulerend, net als de samenwerking met Gerard Nijssen, die
onvermoeibaar blijft speuren naar nieuw archief, en de collega’s met wie ik vele An-
dere Tijden afleveringen over Indië heb gemaakt: Rob Bruins Slot, Hasan Evrengün en
Mirjam Gulmans. Daarnaast dank ik natuurlijk mijn promotoren, Hans Blom en
Frank van Vree, die me steeds van kritische en wijze raad voorzagen, wat ik als heel
leerzaam heb ervaren. Met name Hans Blom is al sinds hij mijn doctoraalscriptie be-
geleidde een steun geweest met zijn onvoorwaardelijke geloof in mijn capaciteiten,
of het nu ging om het maken van televisieprogramma’s dan wel het werk aan dit
proefschrift. Dank ook aan Elsbeth Locher-Scholten, die de eerste hoofdstukken van
doordacht commentaar voorzag, net als mijn vroegere studiegenoot Sonja Lind-
hout. Omdat ik dit onderzoek deed naast het maken van televisieprogramma’s
waarvoor ik ook regelmatig de archieven raadpleegde, was het misschien voor de ar-
chivarissen niet altijd duidelijk met welk doel ik kwam, maar geholpen hebben ze
altijd. Dank aan Maddie Baten, René Jansen, Dick Kaajan en Diederik Kortlang van
het Nationaal Archief, Kala Yahya van het Arsip National, Hans den Hollander van
het ministerie van Buitenlandse Zaken en Hans van den Berg, Erik Kappetijn en
Hans van der Windt van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Voor het na-
kijken van de Engelse samenvatting dank ik Marianne King en David Snyder. Tot
slot dank aan Lideke Kruizinga, wiens hulp leidde tot het boek dat dit proefschrift
nu is. Naast deze mensen zijn er nog vele anderen die ik in de loop van de tijd heb
lastig gevallen met vragen of verzoeken en ook hen wil ik danken voor hun belange-
loze medewerking.

Ik draag het proefschrift op aan mijn inmiddels overleden vader, ooit dienstplichtig
soldaat in Indië. Hij was er trots op dat hij daar ternauwernood ontsnapte aan een
veroordeling van de krijgsraad omdat hij lag te slapen terwijl hij werd geacht wacht
te lopen. Dat wachtlopen was niet nodig vertelde mijn vader altijd, hij had afspra-
ken met zijn Indonesische vrienden, die zouden niets ondernemen als hij de wacht
had. Ze waren ‘de vijand’, maar daar trok mijn vader zich weinig van aan. Hij kon
prima met ze opschieten en ging als het even kon een partijtje boksen aan de ande-
re kant van de demarcatielijn. Ik weet zeker dat hij destijds vooral dankzij gelukkig
toeval nauwelijks betrokken is geraakt bij gevechtshandelingen, maar ook dat hij
met vreugde kon terugdenken aan zijn tijd in Indonesië omdat hij altijd openstond
voor andere mensen, van welke overtuiging of afkomst ook.
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Inleiding

Een breed lachende Hollandse soldaat houdt een paardenkoetsje aan, een jonge
vrouw in een luchtige zomerjurk bekijkt aandachtig een grote mango, twee heren
in kostuum beklimmen een berghelling: filmbeelden uit Indië die vooral romantiek
en nostalgie oproepen. Dat is één kant van de medaille denk je, er is in de kolonie ook
die andere kant van uitbuiting, onderdrukking en oorlog. Alleen is die eigenlijk
nooit op film te zien. Hoe kan dat? Waarom heb ik vanaf het moment dat ik me ging
verdiepen in films uit Nederlands-Indië altijd het gevoel gehad dat die films gingen
over een niet bestaand land? Het bestond natuurlijk letterlijk niet meer na 1949,
maar ook toen het er nog wel was leek het in de films altijd op een sprookje, een my-
the. Dit onderzoek is een poging het mysterie te doorgronden: waarom stralen de
films uit Nederlands grootste kolonie een eeuwig optimisme uit, waarom komt er
‘van de kolonie niets dan goeds’, om de titel van een symposium van het toenmalige
Filmmuseum aan te halen?1

Je kunt je schouders ophalen en de films afdoen als ‘tempo doeloe’, plaatjes uit de ou-
de doos die in het heden hun betekenis hebben verloren. Maar het tegendeel is het
geval: in historische documentaires en televisieprogramma’s worden beelden uit de
koloniale films op grote schaal gerecycled en bereiken een miljoenenpubliek dat ze
in aanvang nooit hadden. Over met name de gebeurtenissen in de jaren 1945-1950
zijn sinds de jaren zeventig vele televisie uitzendingen gemaakt, het onderwerp
moet alleen de Tweede Wereldoorlog voor laten gaan op de ranglijst van historische
onderwerpen.2 Deze programma’s hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het
ontstaan van het beeld van Nederland als koloniale macht in het publieke geheu-
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1 Het Filmmuseum organiseerde in 2002 een reeks voorstellingen rond vooroorlogse ama-
teurfilms uit Nederlands-Indië, waarin louter rijke en vrolijke families te zien waren – niet
alleen blank, er waren ook Javaanse en Chinese families met een filmcamera. Het waren het
soort beelden inherent aan alle amateurfilms: ellende in de familie wordt zelden vastge-
legd, feestjes en partijen en de eerste stapjes van kindlief voeren de boventoon.

2 Chris Vos, Een open zenuw. Televisie over de koloniale oorlog in Indië, 1945-1950, Tijdschrift
voor Mediageschiedenis, 1999 [2] 2, pp. 69-99.



gen, mede omdat televisie door het grote publiek in het algemeen wordt gezien als
een betrouwbaar medium; televisie wordt meer geloofd dan verslaggeving in kran-
ten of tijdschriften, of in eerdere jaren het filmjournaal in de bioscoop.3 Veel van de
historische televisieprogramma’s bevatten beelden uit die filmjournaals, waarmee
deze alsnog een reputatie van geloofwaardigheid verwerven. Deze omkering van
waarden levert de bestaansgrond van dit onderzoek. Mijn stelling is dat de nog
steeds met enige regelmaat oplaaiende heftige verontwaardiging over het Neder-
landse koloniale verleden ten dele valt te verklaren uit het beeld dat over dat verle-
den is ontstaan op grond van de koloniale films waarin de Nederlander zonder uit-
zondering het goede doet. Uitbuiting van arbeiders, standrechtelijke executies, het
platbranden van dorpen: op films is het nooit te zien en daarom is het in deze tijd
van overvloedige beeldinformatie moeilijk voor te stellen dat Nederlanders zich
daar schuldig aan maakten.4

Er is veel gefilmd in Nederlands grootste kolonie, vanaf de eerste opname in 1912 tot
en met het laatste beeld van het vertrek uit Nieuw-Guinea in 1962, kilometers film
in alle soorten en maten, te veel voor één studie. Ik concentreer me daarom op de
films van één opdrachtgever: de overheid. ‘Paraphrasing E.H.Carr it might be ar-
gued that before studying the film, you should study the director’, aldus Peter Bur-
ke in Eyewitnessing.5 Burke verwijst hier naar het standaardwerk What is History?,
waarin Carr adviseert om eerst de historicus te bestuderen, voordat je naar de feiten
kijkt die hij opdist.6 Deze dissertatie is een variant op Burke: wie non-fictie films be-
studeert kijkt naar de regisseur, maar bovenal naar de opdrachtgever, in dit geval de
overheid. Films die werden gemaakt op initiatief van andere instellingen komen zij-
delings aan de orde. Het bedrijfsleven was een grote opdrachtgever. De kerk, zowel
de protestantse als katholieke, liet veel films maken. Er waren particulieren die geld
genoeg hadden voor een film over hun eigen familie, of, wat later in de tijd, geld ge-
noeg om zelf een filmcamera te kopen. Maar films in opdracht van de overheid heb-
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3 Jay David Bolter and Richard Grusin, Remediation: understanding new media (Cambridge: The
mit Press, 1999), pp. 187-189. Televisie dankt haar aura van betrouwbaarheid mede aan het
live weergeven van evenementen, waarbij het lijkt alsof de kijker zelf ooggetuige is.

4 Voor de discussie over het effect van gruwelijke beelden op de kijker zie: Frank van Vree, In-
digestable images: on the ethics and limits of representation, in Karin Tilmans, Frank van
Vree en Jay Winter (eds), Performing the past: memory, history and identity in modern Europe (Am-
sterdam: Amsterdam University Press, 2010) en het klassieke essay van Susan Sontag, Re-
garding the Pain of Others (London: Penguin Books, 2004).

5 Peter Burke, Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence (New York: Cornell Uni-
versity Press, 2001), p. 160.

6 E.H. Carr, What is History (Cambridge: Macmillan, 1961), p. 23 in de Penguin editie van 1976.



ben het voordeel van continuïteit, ze bestrijken het hele tijdperk van het moderne
kolonialisme. Met enig gevoel voor dramatiek kan je stellen dat ze de hoogtijdagen
en de ondergang weerspiegelen van Nederland als wereldmacht in de 20ste eeuw.
Dat is wat mij er mateloos aan fascineert en in die richting gaan ook de vragen die ik
mezelf heb gesteld, al kijkend naar de films en lezend in de bijbehorende schriftelij-
ke bronnen.

Film wordt in dit onderzoek niet gebruikt als bron om gebeurtenissen te reconstru-
eren. Het medium biedt die mogelijkheid wel, maar film is altijd geconstrueerde
werkelijkheid, hoezeer het ook de indruk wekt van ‘echt’ en ‘waar gebeurd’. Alleen
met grondige bronnenkritiek, gebaseerd op kennis van techniek en productieom-
standigheden kan film als ‘bewijs’ worden gebruikt.7 Het gaat mij er in de eerste
plaats om wat de opdrachtgever en de makers van de films over Nederlands-
Indië/Indonesië voor ogen stond. Valt dit te distilleren uit de films? Wat toonde men
van de gebeurtenissen aan de buitenwereld? Waar lag de nadruk op? Wat liet men
bewust niet zien? Antwoorden op deze vragen kunnen helpen bij de achterliggende
vragen van dit onderzoek. Kunnen de films bijdragen aan een beter inzicht in het
zelfbeeld van Nederland als koloniale mogendheid? Of zelfs van een Nederlandse
identiteit? Er zijn al onnoemelijk veel studies gepubliceerd over de verhouding tus-
sen Nederland en zijn kolonie in de Oost in de 20ste eeuw, waarin vragen over iden-
titeit soms ook aan de orde komen, maar een systematische onderzoek naar de films
over Nederlands-Indië ontbreekt nog.

Dit onderzoek heeft als doel genoemd hiaat te vullen door de films die in opdracht
van de Nederlandse overheid zijn gemaakt over Nederlands-Indië in kaart te bren-
gen en van een context te voorzien. Er is niet geprobeerd een nieuwe analyse van de
koloniale geschiedenis te geven. Dit is primair een beschrijvende, historische studie
van het voorlichtingsbeleid van de overheid, met als belangrijkste doel te reconst-
rueren hoe de beelden die tot op de dag van vandaag een sleutelrol spelen bij de col-
lectieve herinnering aan de kolonie zijn ontstaan. Een vernieuwend theoretisch per-
spectief met betrekking tot deze postkoloniale herinneringscultuur geeft deze
studie evenmin, al zal in de nabeschouwing die cultuur wel aan de orde komen.

Uitputtend is mijn onderzoek niet; zo zijn bijvoorbeeld de films die in opdracht van
Leger en Marine zijn gemaakt, buiten beschouwing gelaten. Enkele van die films ko-
men wel aan de orde, met name als ze gemaakt zijn voor een breed publiek, maar ik
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7 Burke, Eyewitnessing, p. 155-156; zie ook Christian Delage, La Vérité par l’image. De Nuremberg
au procès Milosevic (Parijs: Denoël, 2006); Gie van den Berghe, Kijken zonder zien. Omgaan met
historische foto’s (Kalmthout: Pelckmans, 2011).



heb geen onderzoek gedaan in de archieven van Defensie, zoals is gedaan in het ka-
der van een recentelijk verschenen studie over de fotografen die in Indonesië voor de
leger- en marinevoorlichtingsdiensten werkten in de periode 1945-1949. Het lijkt re-
delijk te veronderstellen dat de filmers voor deze diensten onder identieke voor-
waarden hebben gewerkt.8 Evenmin heb ik me uitvoerig verdiept in de receptie van
de films in Nederland en Nederlands-Indië. Gebrek aan bronnen speelt hierbij een
rol: zo zeggen algemene bezoekcijfers van bijvoorbeeld de naoorlogse Cineacs wei-
nig over de belangstelling voor de serie Soldaat Overzee die daar in het doorlopende
programma werd vertoond – laat staan dat daaruit een oordeel van het publiek over
die reportages valt te distilleren. Overheidsproducties werden ook niet vaak in kran-
ten en tijdschriften gerecenseerd, maar voor zover ik artikelen over de films kon ach-
terhalen heb ik er gebruik van gemaakt.

De eerste films die werden geproduceerd over de kolonie stammen uit een periode
waarin de zogenaamde ethische politiek het beleid in Nederlands-Indië bepaalde.
Elsbeth Locher-Scholten geeft in haar proefschrift aan de hand van twee mannen,
journalist P. Brooshooft en gouverneur-generaal J.P. van Limburg Stirum, en twee
tijdschriften, De Stuw en Kritiek en Opbouw, een beeld van de ethische politiek. Ze stelt
in haar slotbetoog dat het beeld ‘vergruisd’ is, er zijn in de loop van de 20ste eeuw ve-
le definities, dateringen en interpretaties geweest. Ze komt tot een definitie, waarbij
zowel de Nederlandse macht over de archipel als de ontwikkeling van het gebied
voor alle inwoners wordt verwoord.9 Het veroveren en bestendigen van die macht
valt grotendeels in de periode voorafgaand aan de films, al kan het maken van opna-
men in de nieuw veroverde ‘buitengewesten’ worden gezien als een onderdeel van
de bestendiging van de macht van Nederland. Het tweede deel van de definitie van
Locher-Scholten: ‘… de ontwikkeling van land en volk van dit gebied in de richting
van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers model’, is in deze studie
een belangrijk criterium om de films te beoordelen.

Hoewel niet heel gebruikelijk, ga ik er van uit dat de gedachte achter de ethische po-
litiek in een aantal opzichten leidend is gebleven tot en met 1962. In films is de ont-
wikkeling van land en volk ook na de Tweede Wereldoorlog nog een belangrijke lei-
draad voor het Nederlandse beleid. De films gemaakt over Nieuw-Guinea leggen de
nadruk heel sterk op de ontwikkeling van de Papoea’s, letterlijk ‘in de richting van
zelfbestuur’. Het was ook de motivatie die eerder werd meegegeven aan de kleine
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8 Louis Zweers, De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949
(Zutphen: Walburg Pers, 2013).

9 Elsbeth Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van 
Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942 (Utrecht: Hes, 1981), p. 201.



honderdduizend dienstplichtigen die vanaf 1946 naar Indonesië werden gestuurd.
Het bioscoopjournaal van die jaren laat dat in alle varianten zien. ‘Onze jongen hel-
pen de lokale bevolking, van oorlog is geen sprake’, zo vat ik mijn eigen doctoraal-
scriptie over die bioscoopjournaals altijd samen.10 Het was een koloniale oorlog,
maar daar legden Nederlandse autoriteiten liever niet de nadruk op. Zij geloofden
zelf maar al te graag dat ze soldaten overzee stuurden om iets goeds te verrichtten.
Dat is tientallen jaren later nog steeds zo, getuige de aandacht die tot op de dag van
vandaag door voorlichters wordt gestuurd in de richting van de humanitaire taken
die de Nederlandse krijgsmacht her en der in de wereld uitvoert.11

Veel van de overheidsfilms schenken ruime aandacht aan onderwijs, gezondheids-
zorg, infrastructuur, kortom de ontwikkeling van de archipel naar westers model.
Tegelijk worden ook inheemse gewoonten en gebruiken uitgebreid vastgelegd, te-
zamen met de natuur die in het vulkanische Indonesië tamelijk spectaculair kan
zijn. Inheemse tradities lijken in de films als vanzelfsprekend af te wijken van het
westerse model. Ze vormen in wezen het spiegelbeeld van de ethische politiek. Er is
geen ontwikkeling, geen vooruitgang, wat we zien is tijdloos, als het ware bevroren
in de tijd.12 De lokale bevolking is in deze films soms ‘primitief’, maar niet per de-
finitie. De ceremonies bijvoorbeeld aan de Javaanse hoven zijn daar veel te gecom-
pliceerd voor. Wel gaat het altijd om ‘anderen’, die meestal niet passen in het wes-
terse ontwikkelingsmodel. Het zijn tegenkrachten, soms letterlijk, als er wordt
gerefereerd aan ‘oosterse, mystieke krachten’.13 Toch wijzen de films ook regelmatig,
via titels of tekst, op overeenkomsten tussen de inheemse en westerse cultuur. Ze
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10 Gerda Jansen Hendriks, Frank Klein, Peter Otten, Een ideaal voor ogen. De kwestie Indonesië in
het bioscoopjournaal (doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, 1983).

11 Thijs Brocades Zaalberg, The Use and Abuse of the ‘Dutch Approach’ to Counter-Insurgen-
cy, in Journal of Strategic Studies, 2013, vol. 36, no. 6, p.867-897, betoogt dat het beeld van to-
lerante Nederlandse militairen die in Irak en Afghanistan succes hadden met hun ‘Dutch
Approach’ niet overeenkomt met de werkelijkheid.

12 Zie Jennifer Lynn Peterson, World Pictures: Travelogue film and the lure of the exotic, 1890-1920
(Chicago: University of Chicago, 1999), p. 13. Peterson ziet deze tijdloosheid als een van de
kenmerken van de vroege ‘travelogue’ of reisfilm. De vroege reisfilms over Nederlands-In-
dië met veel aandacht voor het moderne leven zouden dan een uitzondering vormen op de-
ze regel. Tegelijk zijn er ook latere films over Nederlands-Indië die deze tijdloosheid bena-
drukken. Zie bijvoorbeeld de in 1943 in Australië gemaakte film Indonesian Harmony waarin
het commentaar het heeft over ‘Simple joy in simple labor, harmony and happiness are the
keynote of Indonesian life’. De film wordt in hoofdstuk 4 besproken.

13 Zie bijvoorbeeld de film Mahasoetji uit 1929, waarin een inheemse menigte luistert naar een
‘doekoen’. De film wordt besproken in hoofdstuk 2.



willen de -Nederlandse- kijker aan zich binden. De cultuur van de filmer/de op-
drachtgever is hierbij vanzelfsprekend het referentiepunt. Het is een aspect dat in-
herent is aan films bedoeld voor een -groot- publiek. Hoe vreemd het ook is wat de
kijker ziet, er moet een gevoel van herkenning blijven, anders haakt hij of zij af.14

Het streven van de ethische politiek is per definitie paradoxaal. Koloniale bestuur-
ders voelen zich geroepen de lokale bevolking, ‘de anderen’, te steunen, hen te hel-
pen vooruit te komen, ‘modern’ te worden. Maar zodra enkelen daarvan zich daad-
werkelijk ontwikkelen tot gelijken, ontstaat een probleem. Die emancipatie gaat ten
koste van eigen macht en verworvenheden van de bestuurders. Om het gevaar te be-
zweren is er maar één optie: de ander moet vooral ‘de ander’ blijven, alleen dan kan
de eigen positie worden behouden.15 De vele films die in opdracht van de Neder-
landse overheid zijn gemaakt over inheemse tradities en gebruiken komen zeker
voort uit oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid, maar hun impliciete bood-
schap is ook dat er in de archipel nog heel lang behoefte zal zijn aan Nederlandse lei-
ding. De verhouding tussen films gericht op westerse ontwikkeling en films gericht
op inheemse tradities zal in deze studie nader worden onderzocht. Daarbij wordt
het idee van ‘de ander’ niet per definitie gezien in een hiërarchische context. De ko-
loniale maatschappij en de verhouding met Nederland zijn daarvoor te complex.16

Een oordeel geven op grond van de verhouding ‘westers’ versus ‘inheems’ wordt nog
eens bemoeilijkt door het gegeven dat het medium film een, op zichzelf neutrale,
voorkeur heeft voor het vastleggen van het bijzondere, het afwijkende. De allereer-
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14 Zie Allison Griffiths, Wondrous Difference. Cinema, Anthropology & Turn-of-the-century visual
culture (New York: Columbia University Press, 2002), p. 219; Peterson, World Pictures, p.10.

15 Er werd in de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw in conservatieve koloniale kringen
sterk de nadruk gelegd op het eigene van de inheemse cultuur, zie H.W. van den Doel, 
Afscheid van Indië (Amsterdam: Prometheus, 2000), p. 31-35.

16 Zie bijvoorbeeld Marieke Bloembergen, Koloniale vertoningen: de verbeelding van Nederlands-
Indië op de wereldtentoonstellingen 1880-1931 (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2001),
p. 293-294, waarin zij aangeeft dat het beeld over de inheemse culturen ‘niet op alle fronten
het bewijs leverde van de hiërarchie der beschavingen.’ Vergelijk ook Stuart Hall ed, Repre-
sentation. Cultural Representations and Signifying Practices (Londen: Sage, 1997), p. 225. Hall stelt
in dit handboek dat representatie van ‘de ander’ gaat over ras en etniciteit en daarmee on-
herroepelijk hiërarchie in zich heeft. Ik vind dat een te beperkte opvatting van het begrip
‘de ander’. De Nederlandse koloniale wetgeving maakte wel een onderscheid naar afkomst,
maar dat hoeft niet de maatstaf te zijn waarmee een hedendaagse onderzoeker achteraf in-
zicht probeert te krijgen in een samenleving. In hoofdstuk 7 zal ook worden ingegaan op de
hiermee verband houdende stelling van Edward Said omtrent het oriëntalisme.



ste film in de geschiedenis werd nog huiselijk dichtbij gemaakt: het uitgaan van de
fabriek van de producenten van de film, de gebroeders Lumière. Maar al heel snel
werden hun camera’s overal op de wereld neergezet. De bioscoop werd een plek waar
je nooit eerder vertoonde zaken kon zien, variërend van halfnaakte, exotische
schoonheden tot een veroordeelde moordenaar. De voorkeur voor het afwijkende
kent vele varianten. J.L. Heldring, journalist en commentator, was begin jaren vijf-
tig hoofd van het Netherlands Information Bureau in New York. Hij verzette zich
tegen pogingen om in de Verenigde Staten films te verspreiden over de wederop-
bouw van Nederland, over de nieuwe huizen die verrezen, de nieuwe fabrieken. Die
beelden kenden de Amerikanen wel uit eigen land, zo meende hij. Je kon ze vooral
boeien met de traditionele molens, tulpen en klompen. Dat kon in Nederlandse
ogen wel achterhaald, om niet te zeggen achterlijk zijn – in Amerikaanse ogen was
dat nou juist aantrekkelijk.17

De films over Nederlands-Indië zijn vanzelfsprekend een belangrijke bron voor de-
ze dissertatie. De meesten worden bewaard bij eye (het vroegere Nederlands Film-
museum) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat onder meer de to-
tale collectie van de Rijksvoorlichtingsdienst beheert. Heel grof gezegd zijn de
vooroorlogse films te vinden bij eye en de naoorlogse bij Beeld en Geluid, maar hier-
op zijn vele uitzonderingen. De ‘Indische’ films van Beeld en Geluid zijn inmiddels
voor een groot deel gedigitaliseerd en via de computer te bekijken. Het digitaliseren
is een lopend proces, er liggen in de kluizen nog films die nauwelijks beschreven
zijn. Dat geldt in sterkere mate voor de collectie bij eye, die nog nauwelijks is gedi-
gitaliseerd en vaak slechts summier beschreven. De zoektocht die voor deze disser-
tatie is gedaan in de papieren archieven zal in een aantal gevallen kunnen leiden tot
een bijstelling dan wel aanvulling op de beschrijvingen bij zowel eye als Beeld en
Geluid. Wat betreft de papieren archieven over film bezit eye een grote eigen collec-
tie, met bijvoorbeeld filmtijdschriften, krantenknipsels, maar ook het privé archief
van filmer Willy Mullens. Beeld en Geluid heeft ook een te raadplegen papieren ar-
chief, maar dat is niet systematisch ontsloten. Het instituut heeft op internet een
eigen ‘wiki’ met informatie over de collectie. Archieven van filmbedrijven waarmee
de overheid samenwerkte zijn grotendeels verloren gegaan, voor zover er al syste-
matisch werd gearchiveerd door deze bedrijven.
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17 Gesprek met J.L. Heldring, 12 augustus 2005, voor de aflevering Holland, Michigan van het
televisieprogramma Andere Tijden uitgezonden op 6 september 2005. De aflevering wordt
bewaard bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (BenG), Taak id 246862 en is met
extra informatie ook te zien via de website <anderetijden.nl>.



Naast de films spelen de archieven van de opdrachtgevers, de Nederlandse dan wel
Nederlands-Indische, een hoofdrol. Gedurende het tijdsvak 1912-1962 gaven diverse
Nederlandse ministeries en Indische departementen opdracht tot het maken van
films of waren erbij betrokken Er zal in deze dissertatie ook regelmatig worden ge-
citeerd uit stukken van ambtenaren die betrokken waren bij overheidsvoorlichting
in het algemeen. Filmers schreven meestal geen nota’s over het hoe en waarom van
de films die ze maakten en ik heb ook maar weinig directe richtlijnen terug gevon-
den met een omschrijving van de precieze vorm en inhoud van te maken films. Om
meer inzicht te krijgen in wat de Nederlandse overheid graag naar buiten wilde
brengen over het koloniale beleid is daarom naast specifieke informatie over film
ook gekeken naar archieven met betrekking tot voorlichting, zowel bij het ministe-
rie van Koloniën en haar opvolgers als het ministerie van Buitenlandse Zaken en an-
dere relevante overheidsdiensten, niet in de laatste plaats het archief van de Alge-
mene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering van 1944 tot 1950 dat ook het
archief van rvd in Batavia bevat. Het ‘openbare’ deel van dit archief bevindt zich in
het Arsip National in Jakarta, wat onderzoek aldaar nodig maakte.18 Daarnaast is ge-
bruik gemaakt van nagelaten archieven van bestuurders, zoals van Van Mook en
Van der Plas.

Dit is ook de plek om de keuze voor terminologie en spelling te verantwoorden. Al-
lereerst de Indonesische namen. Die gaan in de spelling die in het Nederlands des-
tijds gebruikelijk was, dus met bijvoorbeeld een ‘oe’ en niet de van het Engels afge-
leide ‘u’. De term Nederlands-Indië is aan tijd gebonden, ik gebruik hem tot en met
de Tweede Wereldoorlog, dus tot half augustus 1945. Daarna vervalt het Nederlands
voorafgaand aan Indië en gebruik ik Indië én Indonesië – analoog aan het gebruik in
die tijd, waar het ook door elkaar loopt. Na de wijziging van de grondwet in septem-
ber 1948 bestond formeel alleen nog Indonesië, maar in de praktijk bleek het van el-
ke logica gespeend om generaal Spoor ‘legercommandant van Indonesië’ te noe-
men.19 Wat betreft de periode na 1950: hoewel het laatste stukje Nederlands bezit in
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18 Tekenend voor de complexiteit van dit archief is dat het Nationaal Archief in Den Haag
voor de beschrijving van de geschiedenis van het beheer en de verwerking er van 12 pagi-
na’s nodig heeft, bij andere toegangnummers volstaan meestal enkele regels of hooguit
bladzijden. Zie nl-hana, toegangsnummer 2.10.14, p. 55-67. Zie ook P.J. Drooglever, On-
aangeboorde bronnen in de Oost. De betekenis van de in Indonesië bewaard gebleven Indi-
sche archieven voor de geschiedwetenschap, in K. Kooijmans (red), Bron en Publicatie (Den
Haag: Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse geschiedenis, 1985), p. 119-138.

19 In een nota aan zijn collega-ministers van 11 oktober 1945 stelde minister Logemann van
Overzeese Gebiedsdelen dat hij geen bezwaar had tegen het gebruik van de naam Indone-
sië in plaats van Nederlands-Indië, daarbij verwijzend naar het onomstreden gebruik van



Azië is formeel Nederlands-Nieuw-Guinea heette, mede om het te onderscheiden
van het Australische deel van het eiland, gebruik ik steevast de term Nieuw-Guinea,
omdat wel duidelijk is dat dit verhaal niet over het Australische deel gaat. Het is wat
betreft taal nog goed vooraf te weten dat een groot deel van de correspondentie van
Nederlandse diensten in de oorlogsperiode in het Engels is gesteld. De verklaring
ligt in de inzet van Engelstalig kantoorpersoneel in zowel Engeland, Amerika en
Australië; Nederlandstalige dames en heren waren daar nauwelijks voorhanden
voor het notuleren en uittypen van de berichten en rapporten.

Dan het begrip ‘koloniale film’, een term die op veel manieren kan worden geïnter-
preteerd. In deze dissertatie betekent het in eerste instantie films die zijn gemaakt
in de kolonie. De schaarse films die in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog 
zijn gemaakt in opdracht van de Indonesische Republiek zijn geen koloniale films,
want niet gemaakt ‘in de kolonie’, maar in de Republiek Indonesië, al was die toen
nog niet erkend door Nederland. Dat geldt in mijn visie ook voor de enige Neder-
landstalige documentaire die in 1947 deels werd samengesteld uit filmbeelden ge-
maakt in opdracht van de Republiek, Oud en Nieuw in Indonesië. Veelzeggend genoeg
werd deze film in Nederland tot twee keer toe afgekeurd door de Centrale Com -
missie Filmkeuring. Koloniale films zijn in dit proefschrift per definitie films ge-
maakt vanuit een Nederlands perspectief. Het is te simpel om daaruit vervolgens te
concluderen dat de films louter de visie van de machthebbers laten zien. Ook bij de
films gemaakt in opdracht van de overheid varieert het perspectief, al zijn het be-
staan van de kolonie en de bemoeienis van Nederland daarin altijd een vaststaand
gegeven.

Er zijn nog twee andere termen die een verklaring behoeven: ‘propaganda’ en ‘voor-
lichting’. De betekenis van deze begrippen veranderde in de onderhavige periode. In
het begin van de jaren twintig werd het woord ‘propaganda’ in ambtelijke rappor-
ten nog zonder veel bijbedoelingen gebruikt voor alle activiteiten die het beleid van
de overheid voor het voetlicht wilden brengen. In de discussie rond de instelling van
een Nederlandse regeringspersdienst, eind jaren twintig/begin jaren dertig, kreeg
‘propaganda’ een licht negatieve klank en benadrukten ambtenaren dat zij ‘voor-
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namen als Curaçao en Suriname. Formeel was er wel een grondwetswijziging nodig, die
werd in september 1948 aangenomen, waarna een afkorting als het knil, het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger voortaan gelezen moest worden als Koninklijk Nederlands-
Indonesisch leger. Zie S.L. van der Wal, P.J. Drooglever en M.B.J. Schouten, Officiële Beschei-
den betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950 (Den Haag: M. Nijhoff,
1971-1994). Digitaal via <resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nib>, respectievelijk deel
1, p. 326-327 en deel 8, p. 124. Verder te noemen: Bescheiden.



lichting’ gaven.20 Na de Tweede Wereldoorlog werd ‘propaganda’ een af te keuren ac-
tiviteit die louter door de tegenpartij werd bedreven, de Nederlandse overheid hield
zich uitsluitend met ‘voorlichting’ bezig.21 Ik zal daarom in dit proefschrift vaak de
term ‘voorlichting’ hanteren omdat de ambtenaren hun activiteiten zelf als zodanig
beschrijven en het verwarrend zou zijn als ik deze telkens anders zou benoemen.
Volgens het Van Dale woordenboek echter betekent ‘voorlichting’ het geven van in-
formatie en is ‘propaganda’ het winnen van aanhangers voor zekere -ideële- princi-
pes. In die optiek valt alle ‘voorlichting’ die de Nederlandse overheid tussen 1912 en
1962 heeft gegeven onder ‘propaganda’, want zij bevatte doelbewust een boodschap;
zij was gemaakt om een publiek te overtuigen van de goede bedoelingen die de over-
heid had ten aanzien van de kolonie.
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20 Marja Wagenaar, De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren (Den
Haag: sdu, 1997), p. 43.

21 Tekenend mag zijn dat bij het doorzoeken van gedigitaliseerde naoorlogse inventarissen in
het Nationaal Archief op de woorden voorlichting en propaganda, het laatste woord stee-
vast documenten naar boven brengt over activiteiten van de Republiek Indonesië.
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Een gouvernementsfilmbedrijf
1912-1921

Nederlands-Indië stond aan het begin van de twintigste eeuw op de drempel van
grote veranderingen, ingegeven door de zogenaamde ‘ethische politiek’. Die was
ontstaan uit afschuw over uitbuiting van de lokale bevolking door Nederlandse be-
drijven en inheemse regenten in de voorbije jaren, eerder in gang gezet door de ver-
schijning in 1860 van de roman Max Havelaar of de koffieveilingen van de Nederlandse
Handelsmaatschappij, geschreven door Multatuli en inmiddels een van de klassiekers
van de Nederlandse literatuur. In de troonrede van 1901 liet de regering koningin
Wilhelmina zeggen ‘… dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een ze-
delijke roeping heeft te vervullen’. Die zedelijke roeping vertaalde zich in plannen
voor een betere infrastructuur, irrigatiewerken, onderzoek, voorlichting, onder-
wijs.1 De Nederlands-Indische regering, het gouvernement, kreeg er enkele depar-
tementen bij die de nieuwe ‘voogdijpolitiek’ moesten gaan verwezenlijken.2 Om
daarvoor de benodigde kennis te verzamelen werd in 1910 ook een Encyclopaedisch
Bureau opgericht. Het hoofd daarvan, Louis van Vuuren, overwoog al vrij snel om
zelf films te gaan produceren. Dit hoofdstuk gaat deels over die enthousiaste amb-
tenaar die zijn meerderen wilde overtuigen van het belang van film voor de kolo-
niale staat. Het probeert vragen te beantwoorden als: waarom zou de overheid zelf
films moeten gaan maken? Wat kon er mee bereikt worden? Welke boodschap moest
er worden uitgedragen? Was er concurrentie bij het maken van films in de archipel?
Maar eerst een korte schets van de film als nieuw communicatiemiddel.
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1 Zie bijvoorbeeld Elsbeth Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten, p. 176; H.W. van den Doel, 
Afscheid van Indië, p. 18-22. Voor de troonrede: Handelingen Verenigde Vergadering, 17 sep-
tember 1901.

2 Francien van Anrooij, De koloniale staat 1854-1942. Gids voor het archief van het ministerie van
Koloniën. De Indonesische archipel (Den Haag: Nationaal Archief, 2009), p. 6. De term ‘departe-
ment’ wordt ook voor Nederlandse ministeries gebruikt, maar om onderscheid te maken
gebruik ik in deze dissertatie voor Nederland uitsluitend het woord ministerie en voor 
Nederlands-Indië het woord departement.



Het nieuwe medium film

De potentiële mogelijkheden van film als middel om voorlichting te geven, om ‘de
massa’ te verheffen, maar bovenal als amusementsvorm waar goed geld mee te ver-
dienen viel, waren een decennium na de allereerste vertoning in 1895 wel duidelijk.
Na een eerste periode met vooral rondtrekkende voorstellingen en korte films,
groeide het aantal vaste bioscopen en ontstond een patroon waarbij een filmverto-
ning bestond uit een voorprogramma met non-fictie, gevolgd door een of meer lan-
gere dramaproducties. Het eerste ‘bioscoopjournaal’ werd in 1908 uitgebracht door
de gebroeders Pathé en vormde sindsdien een vast onderdeel van het voorprogram-
ma. Het journaal was met name populair bij de gegoede burgerij. Die vond de hoofd-
film, de dramaproductie, vaak weinig smaakvol. Film hield wat dat betreft nog lang
de naam kermisvertier te zijn. ‘Pour la France bien-pensante, il y a deux types de
cinéma: un cinéma de divertissement, à proscrire pour son influence néfaste sur la
jeunesse, et un cinéma bienfaisant parce qu’éducatif.’3

Het ‘gevaar’ van de film werd ook in Nederland al vroeg onderkend, er ontstond dis-
cussie over het ‘zedenbedervende’ karakter van het medium. In de koloniën kwam
daar een ander probleem bij. Een ingezonden stuk in de krant Het Vaderland in sep-
tember 1912 stelde dat de filmvoorstellingen ‘…den Inlander vaak doen denken dat
Europa een groot gekkenhuis is; terwijl voorstellingen van automobielbandieten,
het doen ontsporen van treinen, gevechten met de politie, enzv. [niet] bevorderlijk
zijn voor ons prestige of voor de verheffing en beschaving der bevolking.’ De schrij-
ver wees er op dat het kleine aantal Europese bestuursambtenaren de kolonie voor-
al kon regeren door moreel overwicht en dat het dus levensgevaarlijk was films te
vertonen die het prestige ondermijnden. Er werden Kamervragen gesteld aan de mi-
nister van Koloniën over het instellen van toezicht op bioscoopvoorstellingen in In-
dië en in de navolgende jaren kwam het onderwerp regelmatig terug op de agenda
van het gouvernement.4

De keerzijde van het ‘gevaar’ was natuurlijk dat film, juist vanwege de fascinatie die
uitging van het bewegende beeld, ook uitermate geschikt leek om voorlichting te
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3 Guy Gauthier, Un siècle de documentaires français (Parijs: Armand Colin, 2004), p. 42-46.
4 Robert van den Berg, Film en filmkeuring in Nederlands-Indië 1910-1925 (doctoraalscriptie

kun, 1988), p. 71-73. Het statistisch jaaroverzicht van 1928 telde ca. 15.000 Europese amb -
tenaren op een totale bevolking van ruim 60 miljoen – zie Henk Schulte Nordholt, On -
afhankelijkheid of moderniteit?, in Marieke Bloembergen en Remco Raben redactie, Het
koloniale beschavingsoffensief. Wegen naar een nieuw Indië, 1890-1950 (Leiden: kitlv, 2009), 
p. 105.



geven, om mensen een ‘correct’ beeld van de werkelijkheid te geven. Hoe het er in de
koloniën uitzag, was bij het grote publiek tot dan toe alleen bekend van ansichten
en manifestaties als de wereldtentoonstellingen, waar inheemse dorpen compleet
werden nagebouwd én bevolkt met ‘authentieke’ bewoners.5 Films over de koloniën
werden in de eerste periode meestal tot de categorie ‘reisfilms’ of ‘aardrijkskundige
films’ gerekend, al konden ze in de catalogi van de grote filmbedrijven in het begin
van de twintigste eeuw op vele plaatsen opduiken. Bij de ‘scènes sports et acrobaties’
was in de Pathé-catalogus bijvoorbeeld een film te vinden die in 1909 was gemaakt
over de traditionele buffelwedstrijden op het Indonesische eiland Madoera.6 De
term ‘etnografische film’ bestond nog niet. Veel antropologen keerden zich in deze
tijd juist af van het gebruik van beeld bij hun wetenschappelijk onderzoek. Hun
aandacht verlegde zich naar sociale processen, het beeld werd als een te beperkte bui-
tenkant gezien.7

Films over ‘verre landen en vreemde volken’ waren vooral een commerciële onder-
neming, vanaf het ontstaan van de film vormden ze een vast onderdeel van het pro-
gramma. Op een affiche voor het Joly Cinematograhe Système uit 1896 zijn verschil-
lende getekende scènes te zien van wat de camera zoal kan vastleggen: een trein die
aankomt, boksers en danseressen in actie, maar ook een groepje zwarte jongens dat
het water induikt.8 De gebroeders Lumière gingen al een paar maanden na hun eer-
ste filmvoorstelling naar de Franse koloniën, naar Algerije en Tunesië. Dat was nog
in de buurt, maar het duurde niet lang voor hun cameramensen de hele wereld
rondtrokken. Van de hand van de Fransman Pierre Leprohon verscheen vlak na de
Tweede Wereldoorlog een standaardwerk over de ze eerste ‘beeldenjagers’. Al na één
bladzijde velt Leprohon zijn vonnis: ‘Des images maladroites, comme le seraient les
mots d’une langue dont le vocabulaire serait très réduits et la syntaxe absent. Mais
ils regardaient avec bonne volonté et racontait avec sincérité. Ils étaient souvent sé-
duits par le côté le plus brillants des choses et se laissaient parfois abuser par un pit-
toresque d’exception. Ils ne leur serait pas venu à l’idée de filmer des paysans qui ne
fussent en costume régionale, un volcan qui ne fut en éruption, un peuple qui ne fût
en guerre, un personnage qui ne fût au moins prince ou ministre. Ils étaient à l’affût
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5 Zie bijvoorbeeld Peter A.G.M.de Smet, Different Truths. Ethnomedicine in early postcards (Am-
sterdam: kit Publishers, 2010) en Bloembergen, Koloniale vertoningen.

6 Nico de Klerk, ‘Sans profit pour eux’. Dierenopnamen in de vroeg commerciële cinema,
1891-1911, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 12/2009-2, p. 96.

7 Allison Griffiths, Wondrous Difference, p. 83; Linda Roodenburg, De Bril van Anceaux. Volken-
kundige fotografie vanaf 1906 (Zwolle: Waanders en Leiden: Rijksmuseum voor Volkenkunde,
2002), p.61.

8 Griffiths, Wondrous Difference, p. 185.



du pittoresque, du particulier, du sensationnel. En bons reporters plus soucieux
d’effets que de vérité.’9 Het is een oordeel met een lange echo. Vaak genoeg wordt ook
het hedendaagse te-levisiejournaal verweten alleen oog te hebben voor de sensatie,
voor het uitzonderlijke.

De filmers richtten hun camera veelal op het bijzondere en creëerden zo voor de toe-
schouwers een beeld dat je zou kunnen zien als de tegenhanger van het ‘Europese
gekkenhuis’ waar de schrijver in Het Vaderland op doelde. Discussie over ‘filmwerke-
lijkheid’, ofwel wat de cameralens ziet en welke mogelijkheden montage biedt om
de werkelijkheid naar de hand van de maker te zetten, was er in de allereerste perio-
de nog niet. De Russische schrijver Lev Tolstoi schreef in 1910: ‘De cinematografie
moet de Russische werkelijkheid in al haar vormen en op de meest precieze wijze
uitdrukken. Ze moet het leven vastleggen zoals het is.’10 De makers van reisfilms be-
nadrukten dat alles wat zij filmden ‘echt’ was, al was het maar om zich te onder-
scheiden van de populaire fictiefilm. Er bestonden alleen geen regels over wat wel en
niet ‘echt’ was.

De eerste film bijvoorbeeld die door Lumière in het Canadese Quebec werd gedraaid
gaf een beeld van het leven van de Mohawk Indianen dat niet overeenstemde met de
werkelijkheid. Ze werden onder meer voor een tipi gefilmd, terwijl ze in die tijd al in
huizen woonden. De filmer, Gabriel Veyre, besefte wat er thuis werd verwacht van
Indianen – die woonden niet in huizen. In de catalogusbeschrijving stond dat het
hier ging om het laatste Indianendorp in Kahnawake. Dat er veel werd nagespeeld
voor de camera was bijna vanzelfsprekend gezien de technische rompslomp die er
kwam kijken bij het filmen in die eerste periode. Zelfs voor het beroemde allereerste
filmpje in de geschiedenis, La sortie de l’usine Lumière, was diverse keren gerepeteerd.
Bij het filmen op meer exotische locaties zal het niet anders zijn geweest.11 Het is
moeilijk na te gaan of het voor de toeschouwers van toen veel uitmaakte of de beel-
den die ze zagen ‘echt’ waren en of het ze wat kon schelen. In haar proefschrift Wond-
rous Difference wijst Allison Griffiths er op dat bestaande symboliek een grote rol
speelde in de beoordeling van deze films door het publiek. Wat men zag moest aan-
sluiten bij wat men al kende, anders werd het niet als ‘echt’ ervaren. Het kon een
beetje afwijken, maar niet teveel. De lovende beschrijving van een Pathé film over
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9 Pierre Leprohon, L’exotisme et le cinéma. Les ”chasseurs d’ images” à la conquête du monde (Parijs:
J. Susse, 1945), p. 2-3.

10 Gauthier, Documentaires français, p. 17.
11 idem, p. 14 en 29. De Mohawks van Kahnawake hebben tegenwoordig hun eigen website.

Op de foto’s zijn veel goed onderhouden houten huizen te zien.
12 Griffiths, Wondrous difference, p. 219.



een huwelijk in India in 1905 besloot met: ‘precies wat je van India verwacht’.12 ‘Ech-
te’ Indianen zullen altijd in tipi’s moeten wonen.13

Er is pas de laatste decennia een en ander gepubliceerd over de vroege non-fictie film.
Tot voor kort begon een standaardgeschiedenis over deze films met de ‘documen-
taire’ Nanook of the North van Robert Flaherty uit 1922. In de inleiding stond dan een
obligate verwijzing naar de eerste Lumière-films van 1895. Er werd zo meer dan 20
jaar filmgeschiedenis overgeslagen.14 Publicaties over vroege koloniale non-fictie
films binnen een nationale context zijn er ook nog maar mondjesmaat. In het boek
Film in Nederland uit 2004 schrijft Nico de Klerk ‘…dat de term ‘nationale filmge-
schiedenis’ zelden in verband wordt gebracht met de voormalige koloniën. En dat
terwijl het meest systematische en grootscheepse, transculturele filmproject ooit in
Nederland ondernomen bestaat uit die duizenden films gemaakt in of verscheept
naar het toenmalige West- en, vooral, Oost-Indië. […] Eenzelfde indruk krijgt men
trouwens uit Britse of Franse nationale filmgeschiedenissen: tevergeefs zoekt men
daarin naar een systematische behandeling van voormalige koloniën als India of Al-
gerije.’15 De Klerk leverde zelf een bijdrage door de films te beschrijven van de eerste
Nederlander die in Indië filmde, J.C. Lamster.16 Dat zal hieronder nog ter sprake ko-
men.

Een van de eerste studies over de vroege koloniale non-fictie film is een proefschrift
uit 2003 over Duitse koloniale films en de auteur schrijft daarbij in zijn inleiding
‘With my study I hope to fill in this blind spot with regard to German film history.’17
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13 In 1997 heb ik voor de vpro in Amerika een portret gemaakt van een groep ‘New Black
Panthers’. De hoofdpersoon volgde ik bij een bezoek aan zijn kameraden in Los Angeles. Die
woonden in een getto, zoals ze zelf zeiden. In mijn Nederlandse ogen was het een keurige
buitenwijk: ruime rijtjeshuizen met grote voortuinen, het spoorde op geen enkele manier
met het clichébeeld van een getto. Ik heb het filmen daar beperkt tot scènes binnen. De we-
reld volgens Dummer, 27 april 1997, BenG, Taak id 1226175.

14 Tom Gunning, Before documentary. Early nonfiction films and ‘view’ aesthetic, in Daan
Hertog & Nico de Klerk, Uncharted Territory. Essays on early nonfiction film (Amsterdam: Stich-
ting Nederlands Filmmuseum, 1997) p. 12.

15 Rommy Albers, Jan Baeke en Rob Zeemand eds., Film in Nederland (Amsterdam:Ludion,
2004), p. 418

16 Nico de Klerk, Een onmogelijke opdracht. J.C. Lamsters filmopnamen voor het Koloniaal
Instituut, in Janneke van Dijk, Jaap de Jonge, Nico de Klerk, J.C. Lamster, een vroege filmer in
Nederlands-Indië (Amsterdam: kit Publishers, 2010).

17 Wolfgang Fuhrmann, Propaganda, Sciences, and Entertainment. German Colonial Cinematogra-
phy: a case study in the history of early nonfiction cinema (proefschrift Universiteit van Utrecht,



Wolfgang Fuhrmann behandelt films die vanaf 1905 zijn opgenomen in de toenma-
lige Duitse koloniën en hij kiest voor een driedeling. Er zijn films gemaakt in op-
dracht van particuliere verenigingen als de Deutsche Kolonialgesellschaft die in
1883 werd opgericht. Die zijn uitdrukkelijk bedoeld als propaganda voor het -tame-
lijk recente- koloniale bezit van het Duitse Rijk. Daarnaast zijn er de films gemaakt
door cultureel antropologen. Die dienen vooral als wetenschappelijk studiemate -
riaal voor vreemde culturen. De derde categorie zijn de commerciële ‘reisfilms’, die
beoogden veel publiek naar de bioscoop te trekken. De scheidslijnen zijn niet hele-
maal strak te trekken. Filmers werkten zowel voor het Deutsche Kolonialgesell -
schaft als voor filmbedrijven. Commerciële films waren vaak propaganda voor de
koloniën. ‘While images of the railway assured viewers of the modernity of the
colonies, railway journeys through the colonies also triggered associations with ad-
venturous tourism and sightseeing.’18 Cultureel antropologen gebruikten het kolo-
nialisme om het belang van hun eigen werk te onderstrepen.19

Films die zich afspeelden in de koloniën dienden ook een doel dat bij Fuhrmann niet
op de voorgrond staat, namelijk de eer en glorie van het moederland te onderstre-
pen. In 1912 viel in het blad Le Cinéma te lezen: “…une utilité incontestable du film
géographique, c’est de rattacher un peu les colonies à la mère patrie. Ils nous mon-
trent tous les débouchés qu’offrent à l’activité française nos immenses possessions
d’au-delà des mers.”20 Ook bij de andere grote koloniale mogendheid, Engeland, was
dat besef aanwezig. ‘Colonial governments have recognized [cinema’s] usefulness in
bringing to the very doors of the people at home, the importance, value and beauty
of … dependencies, not only as a means of inducing emigration, but if securing the
introduction of fresh capital for further development.’21

Recentelijk is er over de Britse koloniale film een omvangrijk opgezet onderzoek af-
gerond, waarbij ruim 6000 films zijn beschreven, met een bijbehorende website en
twee boeken, Empire and Film en Film and the End of Empire.22 De eerste bundel be-
steedt ruim aandacht aan de vroege film en ziet bijvoorbeeld de films gemaakt rond
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2003). p, 10. Fuhrmann schrijft ook over het gebrek aan nationale studies op dit terrein, 
p. 258.

18 idem, p. 235.
19 idem, p. 176.
20 Gauthier, Documentaires français, p. 34.
21 Griffiths, Wondrous Difference, p. 232.
22 Lee Grieveson and Colin MacCabe eds. Empire and Film (London: British Film Institute, 2011)

en Lee Grieveson and Colin MacCabe eds. Film and the End of Empire (London: British Film
Institute, 2011). De website is te vinden onder <colonialfilm.org.uk>.



het Diamanten Jubileum van koningin Victoria in 1897 als ‘a festival of the British
Empire’, waarbij voor de parade niet de gekroonde hoofden van Europa waren uit-
genodigd, maar alle gouverneurs en staatshoofden van het Britse Rijk. De auteur
van het betreffende stuk wijst er op dat historici die over het Britse Rijk schrijven
‘have been slow, or reluctant, to recognize the early contribution that film made to
popularising imperial sentiment in its first decade after 1896.’ Bij gebrek aan onder-
zoekgegevens is het ook moeilijk na te gaan wat precies de invloed van deze eerste
films is geweest op de publieke opinie, maar het is onjuist de films te negeren.23 De
stukken in zowel Empire and Film en Film and the End of Empire benadrukken hoe be-
langrijk de rol van films is geweest bij het verspreiden van de koloniale gedachte in
het Britse Rijk en ook welke invloed die films tot op heden hebben in de verhouding
tussen Engeland en zijn voormalige koloniën. De productiegeschiedenis van de
Britse koloniale film is een heel andere dan die van de Nederlandse films, een verge-
lijking valt op dit vlak nauwelijks te maken. Er is echter wel een overeenkomst in ka-
rakter: ook de Britse films laten louter een positief beeld zien, ook hier geldt ‘van de
kolonie niets dan goeds.’24

De eerste films over Nederlands-Indië

In het kader van de ethische politiek die in Nederlands-Indië opgang deed, leek film
een ideaal middel om zowel bij te dragen aan ‘de zedelijke roeping’ tegenover de lo-
kale bevolking -via voorlichtingsfilms- als om het bestaan van de kolonie tegenover
de inwoners van het moederland en de wereld daarbuiten te rechtvaardigen. Film
kon bovendien de bekendheid van de kolonie in het moederland vergroten en met
name dat was de belangrijkste doelstelling van het in 1910 in Amsterdam opgerich-
te Koloniaal Instituut, een instelling te vergelijken met de Deutsche Kolonialgesell -
schaft, omdat ook deze voortkwam uit particulier initiatief en de bekendheid van de
kolonie wilde vergroten. En net als in Berlijn was er in Amsterdam irritatie over het
gebrek aan belangstelling voor het koloniale bezit. Men had de overtuiging dat met
‘het verbreiden van kennis omtrent overzeesche gewesten’ de interesse voor Neder-
lands-Indië als vanzelfsprekend zou groeien en men dan het belang van de koloniën
zou inzien. Het Koloniaal Instituut wilde graag ‘verantwoorde films’ laten maken
over Nederlands-Indië, films die het kermisvermaak zouden overstijgen.25
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23 Ian Christie, ‘The captains and kings depart’: Imperial Departure and Arrival in Early Cine-
ma, in Empire and Film, p. 25-31.

24 Colin MacCabe, ‘To take a ship to India and see a naked man spearing fish in blue water’:
Watching Films to Mourn the End of Empire, in Empire and Film, p. 7-16.

25 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 878, brief Koloniaal Instituut aan
ministerie van Koloniën, 7 november 1911.



Commerciële films over Nederlands-Indië waren er al mondjesmaat. Het bedrijf
Pathé Frères was in de eerste jaren van de 20ste eeuw het grootste filmbedrijf van Eu-
ropa geworden. Het archief van het nog altijd bestaande Pathé bevat films over ‘Les
Indes Neerlandaises’ die onmiskenbaar dateren van het begin van de 20ste eeuw. Pre-
cieze data zijn in dat archief moeilijk te achterhalen, maar in een Amerikaanse film-
blad wordt in 1907 een beschrijving gegeven van de Pathé film Picturesque Java. Ook
explicateurs die in de jaren ‘10 met films het land doortrokken hadden films over In-
dië, getuige het drukwerk dat bewaard is gebleven.26 In de database over bioscoop-
voorstellingen in Nederland verschijnt de eerste film over Nederlands-Indië in 1909.
Deze en latere films uit de jaren tien waren veelal gewijd aan economische onder-
werpen als de tabakscultuur of de suikerrietverwerking.27 De eer van de eerste film-
beelden over Nederlands-Indië zou ook kunnen gaan naar het grootste Amerikaan-
se filmbedrijf uit deze tijd, de Mutoscope & Biograph Company. Dat vestigde
vermoedelijk in april 1905 een kantoor in Soerabaja.28 Er is nog een andere kandi-
daat – die het op een haar na niet heeft gehaald, de Oostenrijkse antropoloog Rudolf
Pöch. Hij filmde van 1904 tot 1906 op Nieuw-Guinea. Hij deed dat vooral in gebieden
die onder Brits dan wel Duits gezag stonden. Toen hij zijn lange reis wilde beëindi-
gen, was er een toevallige ontmoeting met het schip De Valk, eigendom van de Ne-
derlands-Indische overheid. Pöch kon mee naar de bestuurspost Merauke, die het
gouvernement enkele jaren eerder aan de zuidkust had opgezet. Hij maakte er foto’s
van de lokale bevolking -de als koppensnellers bekendstaande Kaja-kaja- maar ver-
moedelijk had hij zijn filmcamera tijdens dit ongeplande uitstapje niet bij zich.29

Het Koloniaal Instituut liet het niet bij plannen voor ‘verantwoorde’ films, het werd
de opdrachtgever van de eerste filmbeelden die door een Nederlander, J.C. Lamster,
in Nederlands-Indië werden gemaakt, daterend uit maart 1912. Lamster was officier
in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (knil) en in 1911 voor een jaar op verlof
in Nederland toen hij werd benaderd door het Koloniaal Instituut. Dat had van de
voormalige gouverneur-generaal J.B. van Heutsz begrepen dat Lamster de geschik-
te persoon voor het maken van films zou kunnen zijn, gezien zijn belangstelling
voor volk en cultuur. Lamster ging op kosten van het Koloniaal Instituut korte tijd
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26 Griffiths, Wondrous Difference,p. 203 en 210.
27 Zie de website <cinemacontext.nl>
28 Van den Berg, Filmkeuring, p. 24.
29 Rudolf Pöch, Reisen in Neu-Guinea in den Jahren 1904-1906, in Zeitschrift für Ethnologie, 

39ste jaargang, 1907, p. 382-400. Het Institut für den Wissenschaftlichen Film in Göttingen
heeft in 1958 een compilatie gemaakt van de films die Pöch in Nieuw-Guinea heeft opge-
nomen. Daarop ontbreken de Kaja-kaja’s en uit zijn eigen artikel blijkt evenmin dat hij hen
heeft gefilmd. Bij het stuk staat wel een foto van twee Kaja-kaja mannen.



naar Parijs om het vak te leren bij de gebroeders Pathé. Bovendien ging er de eerste
maanden in Indië een cameraman van Pathé mee, Octave Collet. Die keerde na een
half jaar terug naar Parijs. Lamster had inmiddels zelf het filmen onder de knie.30

Het Koloniaal Instituut zag de film uitdrukkelijk als complementair bij de voor-
drachten die men wilde houden. De secretaris van de Raad van Beheer, professor H.P.
Wijsman, wees er op dat de voordrachten niet het karakter van een bioscoopverto-
ning moesten krijgen. Vice-voorzitter C.W. Jansen zag graag dat de teksten van de
voordrachten bekend waren alvorens het filmen begon. De tekst zou leidend moe-
ten zijn voor de opnamen. Qua onderwerpen werd gedacht aan ‘de Indische natuur
en natuurverschijnselen, het huishoudelijk en maatschappelijk leven van Europe-
anen en Inlanders, het verkeerswezen, het onderwijs en de zending, de handel en
nijverheid, de groote cultures, het leger en de vloot, de huishouding van den Inlan-
der, de verschillende door Inlanders uitgeoefende bedrijven, de vreemde Oosterlin-
gen, enzv. enzv.’31 Kortom: alles kon worden vastgelegd want er was nog niets.

Voor de financiering van de films wendde het Koloniaal Instituut zich tot het mi-
nisterie van Koloniën. Dat had ook al een min of meer gelijkluidende aanvraag bin-
nengekregen van de Vereniging Oost en West, maar de voorkeur van het ministerie
ging uit naar het Koloniaal Instituut. Er waren goede contacten tussen de leden van
de Raad van Beheer van het Instituut en het ministerie, bijvoorbeeld in de persoon
van J.T. Cremer, een oud-minister van Koloniën. De welwillende houding van de
overheid bleek ook uit het feit dat het gouvernement in Indië officieel instemde met
de werkzaamheden van kapitein Lamster voor het Instituut. Dat was nodig, want
Lamster was in actieve dienst van het knil. Het ging nog verder: op advies van het
ministerie van Koloniën verklaarde gouverneur-generaal A.W.F. Idenburg zich be-
reid de kosten van Lamster (salaris, reiskosten en dergelijke) op zich te nemen. Hij
nam de argumentatie van het Koloniaal Instituut over. Het ging hier om ‘eene aan-
gelegenheid van gewichtig, algemeen Landsbelang’.32

De films van Lamster werden dus voor een flink deel gefinancierd door de overheid,
maar inhoudelijk had het ministerie van Koloniën, noch het Indische gouverne-
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30 Carina Strangio, Standplaats Soekaboemi. De Lamster-collectie van het Filmmuseum, Tij-
schrift voor Mediageschiedenis 1999 [2] 1, p. 25-26.

31 idem, p. 24. Met ‘vreemde Oosterlingen´ werden de Chinese en Arabische inwoners van 
Nederlands-Indië bedoeld. Zij hadden juridisch een aparte status binnen de kolonie.

32 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 878, brief Koloniaal Instituut aan
ministerie van Koloniën, 7 november 1911 en inv.nr. 889, brief gouverneur-generaal aan
ministerie van Koloniën, 23 december 1911.



ment er invloed op. Dat was voorbehouden aan het Koloniaal Instituut. Dat werd
zelf overigens ook financieel ondersteund door de overheid. Men kreeg een jaarlijk-
se subsidie van 50.000 gulden van het ministerie van Koloniën.33 Er was vermoede-
lijk weinig zorg bij het ministerie over de opvattingen die er binnen de door hen ge-
subsidieerde instelling leefden over het koloniale beleid, daarvoor waren de banden
te nauw. Maar formeel was het een particuliere instituut met een onafhankelijk be-
stuur. En een duidelijke mening, want de activiteiten van kapitein Lamster werden
vanuit Amsterdam met enige argwaan bezien. Volgde hij wel de uitgebreide in-
structies die hij had meegekregen? Professor Wijsman ging als secretaris van de
Raad van Beheer zelf poolshoogte nemen tijdens een bezoek aan Indië. Hij reisde
naar Soekaboemi, een plaatsje 70 kilometer ten westen van Bandoeng. Lamster had
die plek als standplaats gekozen omdat het daar naar verhouding koel was, een
noodzaak om de films goed te kunnen ontwikkelen.

Uit het uitgebreide verslag van Wijsman valt op te maken dat hij door het bezoek
meer begrip kreeg voor alle complicaties van het filmbedrijf. Maar er bleven min-
punten, want Lamster was volgens Wijsman aangetast door ‘de bioscoopkoorts’. Het
vertonen van opnames van een lokale dans met begeleiding van een gamelan-orkest
vond hij maar niets: ‘Mijn haren rezen te berge voor zover de vochtige atmosfeer dat
toelaat! Zoo is er ook niets overgebleven van den hem gestelden eisch dat de opna-
mes niet “in elkaar gezet”mochten zijn, maar natuurgetrouw.’ Lamster had volgens
Wijsman nog steeds niet begrepen dat er een verschil was tussen een voordracht toe-
gelicht met films en een bioscoopvoorstelling met mondelinge toelichting.34 In de
jaren die volgden was er op het Koloniaal Instituut een voortdurende discussie over
het gebruik van de films die Lamster maakte. Ze mochten volgens het bestuur niet
in bioscopen worden vertoond. Dat leidde tot bezwaren van de vertegenwoordiger
van het ministerie van Koloniën in de Raad van Beheer, L.A. Bakhuis. Het ministerie
wilde ‘verspreiding van kennis over de koloniën’ voor een zo groot mogelijk publiek.
Voorzitter Cremer bleef vinden dat de films alleen voor onderwijsdoeleinden be-
stemd waren, zo maken de notulen duidelijk. ‘…een eenvoudige bioscoopvertooning
zonder dieper gaande toelichting dan tijdens het afdraaien der films mogelijk is,
acht hij een zoo oppervlakkige wijze van verspreiding van kennis, dat deze niet van
het Koloniaal Instituut moet uitgaan.’ Uiteindelijk werd het uitleenbeleid toch ver-
soepeld en konden bioscopen de Lamster films ook vertonen.35
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Een groot deel van de films die Lamster opnam ging over het ‘moderne’ karakter van
Nederlands-Indië.36 Er waren zogenaamde ‘phantom rides’, een klassieke vorm in de
vroege cinema waarbij de camera voorop een auto of trein stond – de eerste variant
van de ‘roadmovie’, om in Engelse termen te blijven. Tocht per auto door Weltevreden
bijvoorbeeld, bood de Nederlandse kijker een blik op lommerrijke lanen met luxe
villa’s aan weerszijden. Met enige regelmaat kruist een tram de weg, er zijn wat fiet-
sers, een enkel koetsje. Alles ademt orde en netheid.37 Het Koloniaal Instituut wilde
met de films ook bereiken dat er meer Nederlanders naar de kolonie zouden gaan,
dus het kon geen kwaad een zo aangenaam mogelijk beeld van het leven in Neder-
lands-Indië te schetsen. Op het Waterlooplein in Batavia werd bijvoorbeeld gevoet-
bald.38 Veel aandacht was er voor de scholing van de inheemse bevolking, waarbij de
leiding vanzelfsprekend in Nederlandse handen was. Alle grote cultures, inherent
aan een moderne kolonie, kwamen eveneens aan bod, zoals kina, koffie, thee, suiker,
thee, agave, rubber en de bosbouw. Van de in totaal zestig films die zijn samenge-
steld uit de opnamen van Lamster gaan er twee over de natuur (vulkanen en een
apenkolonie) en zijn er zeventien over inheemse tradities en gebruiken.39 Dit thema
is duidelijk in de minderheid, het ging er vooral om te laten zien dat Nederland goed
werk deed in de Oost, op zeer divers terrein. Zoals in Strafgevangenis in Batavia, waar
gevangenen hun dagen nuttig vulden met ‘productieven en leerzamen arbeid’.40
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niet te herleiden naar bioscoopvoorstellingen. Ze worden wel genoemd, maar met het pro-
ductiejaar van ‘ca 1928’. Dat is het jaar waarin het Koloniaal Instituut de films door de cen-
trale filmkeuring liet keuren. Apart vermeld wordt wel Onze Oost, een in 1925 voor de bio-
scoop gemaakt compilatie van de films van Lamster.

36 De Klerk, Een onmogelijke opdracht, p. 99-101.
37 eye, id 67358.
38 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 878, brief Koloniaal Instituut aan

ministerie van Koloniën, 7 november 1911. Voetbalspel op het Waterlooplein, komt in de lijst
van het Koloniaal Instituut als aparte film voor, maar is in zijn geheel ook opgenomen in
Tocht per auto door Weltevreden. Op het oog heeft het voetbalveld de standaardafmetingen, de
(inheemse) spelers dragen gestreepte voetbalshirts en broeken, er is publiek langs alle zij-
den van het veld.

39 De ‘Lamster-collectie’ in eye telt volgens Stranglio 76 titels. Lamster stelde oorspronkelijk
55 films samen. Het Koloniaal Instituut liet die in 1919 hermonteren naar 76 titels, waarbij
er ook van Pathé film aangekocht materiaal tussen werd gevoegd. Het hier genoemde aan-
tal van 60 en de overige cijfers zijn gebaseerd op de geannoteerde lijst van Lamster films in
J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië.

40 eye, id 64026 Het citaat komt van de eerste titelkaart.



Propaganda door de overheid

De films van Lamster pasten bij de groeiende behoefte van veel toenmalige kolonia-
le bestuurders om hun bestaan te rechtvaardigen en om het nut van de kolonie voor
het moederland aan een groot publiek duidelijk te maken. De wereld was onderling
verdeeld, het was tijd voor een nieuwe visie op het koloniale rijk. In Engeland was er
het ‘constructive imperialism’, in Frankrijk was sprake van ‘l’idée coloniale’.41 Veel
Europese landen hadden bovendien in het begin van de twintigste eeuw een enorm
propaganda-apparaat opgebouwd, preluderend op het uitbreken van een grote oor-
log. Toen die Eerste Wereldoorlog eenmaal gestreden was, werden de propaganda-
afdelingen afgeslankt, maar de notie dat een overheid propaganda maakte voor haar
eigen beleid had stevig wortel geschoten. Zoals de traditioneel ingestelde Britse mi-
nister van Buitenlandse Zaken Lord Curzon opmerkte: ‘Complete and contemptu-
ous silence, however gratifying to our self-respect, is no longer a profitable policy in
times when advertisement is, perhaps unfortunately, almost a universal practice of
nations as of individuals’.42 Vanwege zijn neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog
vormde Nederland een uitzondering op de ‘universal practice’. Hier was geen pro-
pagandadienst opgericht, hier hield men halsstarrig vast aan de gedachte dat Ne-
derland geen vijanden had en dus ook geen apparaat hoefde te hebben om vijanden
zwart te maken, zoals de buitenlandse propagandadiensten in de oorlogsjaren met
grote ijver hadden gedaan.

Buiten de grenzen ging de Nederlandse neutraliteit echter een eigen leven leiden.
Henriette Kuyper, dochter van de ar-voorman, bezocht in 1919 Amerika en was naar
eigen zeggen pijnlijk getroffen: ‘Grof geschetst was dit de opinie van het groote pu-
bliek in Amerika: Holland hoort feitelijk bij Duitschland, Hollandsch is een dialect
van Duitsch. Onze Koningin-Moeder is Duitsch. Onze Prinsch is Duitsch. Wij heb-
ben Duitsche troepen door Limburg gelaten. Wij hebben den Keizer en Kroon-
prinsch ontvangen. En wij laten den Keizer nu al op een mooi kasteel wonen. Con-
clusie: Holland is pro-Duitsch. En to be pro-German is, evenals in der Engelschen,
ook in der Amerikanen oog, eenvoudig iets misdadigs.’43 Er moest dus iets worden
recht gezet. Dat was een probleem, aldus Kuyper: ‘Wij Nederlanders, hebben nu een-
maal de maling aan al wat naar reclame zweemt. […] Maar als wij onzen nieuwen tijd
verstaan, en Hollands roeping in dien tijd begrijpen, dan moet het uit zijn met het
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wachten, of wij weer eens door dezen of genen vreemdeling toevallig ontdekt wor-
den, maar dan moeten wij zelven zorgen, dat wij op de publieke tribune, die Ameri-
ka heet, die eereplaats innemen, die ons toekomt, niet alleen krachtens ons verleden,
maar ook krachtens ons heden.’44

Het ministerie van Koloniën stond niet bij voorbaat afwijzend tegenover propagan-
da voor de goede werken die Nederland in Indië verrichtte, maar het liet dat bij voor-
keur aan het particulier initiatief. Het werk van het Koloniaal Instituut sloot wat dat
betreft naadloos aan bij dit beleid, vandaar ook de financiële steun vanuit het mi-
nisterie voor het filmwerk van Lamster. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken,
verantwoordelijk voor het verdedigen van het Nederlands koloniaal bezit tegenover
de buitenwereld, leefde dezelfde gedachte. Het had voor de Eerste Wereldoorlog geld
gegeven aan het A.N.V., het Algemeen Nederlands Verbond, om te zorgen dat er in
buitenlandse publicaties gunstige berichten verschenen over het Nederlandse be-
leid in de koloniën. Ook het gestencilde La Gazette de Hollande werd gesteund. Dat
blad kreeg van het ministerie van Koloniën eveneens jaarlijks 5000 gulden. In alle ge-
vallen bleven deze subsidies geheim, de heersende opvatting was dat officiële rege-
ringsvoorlichting alleen maar een negatief effect kon hebben, zo laat Bob de Graaff
in zijn proefschrift over het ministerie van Koloniën zien.45 De geringe militaire
macht van Nederland zorgde er bovendien voor dat men de rechtvaardiging van het
koloniale bezit in een andere richting moest zoeken dan de grootmachten Engeland
en Frankrijk. De nieuwe ethische politiek werd neergezet als een ‘morele rechtvaar-
diging’ van het koloniale bezit, waarbij verdere uitleg overbodig werd geacht. Ne-
derland was een model-kolonisator en de ethische politiek onderdeel van een ‘sys-
teem van vreedzame verdediging’.46

‘Vreedzame verdediging’ lag in feite in het verlengde van de door Nederland gekoes-
terde neutraliteit. Het Koninkrijk was voor niemand een bedreiging en kon derhal-
ve niet beschuldigd worden van kwade bedoelingen, zo was de opvatting. Dat Hen-
riette Kuyper verrast was door het bestaan van een voor Nederland negatieve
interpretatie van het neutraliteitsbeleid mag tekenend heten. Met name waar het
gaat om Nederlands-Indië zal er in de loop van de twintigste eeuw steeds opnieuw
verbazing, verbijstering en woede zijn bij Nederlanders als ze vernemen dat het bui-
tenland anders aankijkt tegen hun goede bedoelingen. Dat blijft zo tot het bittere
einde in 1962, met het gedwongen afscheid van Nieuw-Guinea. Het geldt zeker niet
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voor alle betrokkenen, maar het is opmerkelijk dat er zo weinig belangstelling was
voor afwijkende visies, zo weinig zelfreflectie op het koloniale beleid. Maarten
Brands schreef daarover een artikel met de treffende titel ‘Beslagen buitenspiegels’.47

Een gouvernementsfilmbedrijf

Terwijl kapitein Lamster voor het Koloniaal Instituut zijn eerste filmopnames in
Nederlands-Indië maakte, kwam Louis van Vuuren, het hoofd van het Encyclopae-
disch Bureau, in het voorjaar van 1912, met een lijvig rapport waarin hij alle bezig-
heden van zijn nu twee jaar bestaande dienst opsomde, alsmede de moeilijkheden
waar zijn medewerkers op stuitten. Zo moesten ze verzamelde planten voor het her-
barium ter plekke zelf benoemen, want dit werk kon niet ‘…worden overgelaten aan
den Soendaneeschen mantri, die de hem opgegeven namen van de landstaal op de
zotste manieren transcribeert.’ Bij kleinere douaneposten moest de medewerker zelf
in boeken zoeken naar goederen waarvan aangifte was gedaan ‘…wegens het volsla-
gen gemis aan inzicht in de groepeering en de beteekenis dier cijfers bij de inlandse
opzieners en helaas ook bij menig ontvanger der in- en uitvoerrechten.’ Ondanks de
overstelpende hoeveelheid werk meldde Van Vuuren een nieuwe ambitie: er moest
een verzameling films worden aangelegd, ter completering van de kennis die al ver-
zameld werd. Het Encyclopaedisch Bureau kon de films daarnaast inzetten voor
voorlichting op scholen en mogelijk ook verhuren aan bioscopen, ‘…waardoor men
bereikt dat, het opgenomene in ruimen kring bekend wordt en bovendien mis-
schien iets wordt bijgedragen tot verbetering van de dwaze voorstellingen, die thans
in de bioscopen hier in Indië gegeven worden.’48

Er is een duidelijk verschil tussen het filmproject van het Koloniaal Instituut en dat
van Van Vuuren. Conform de doelstelling van zijn dienst moesten films volgens van
Vuuren in de eerste plaats de wereld van Nederlands-Indië in al zijn facetten vast-
leggen, het moest een bewegende encyclopedie van de kolonie worden. De opsom-
ming van onderwerpen in de taakopdracht aan Lamster was eveneens omvangrijk,
maar het ging daarbij slechts om ondersteuning van lezingen waarbij de beelden
ondergeschikt waren. Van Vuuren had wel oog voor de eigen zeggingskracht van
film en was dientengevolge ook minder bevreesd voor ‘kermisvermaak’. In tegen-
stelling tot de heren van het Koloniaal Instituut stond hij niet afwijzend tegen een
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verspreiding van films op commerciële basis, distributie via bioscopen was juist de
manier om een groot publiek te bereiken. Voor Van Vuuren was film een nieuw ter-
rein, de technische bijzonderheden waren hem nog onbekend en hij voerde daarom
gesprekken met verschillende deskundigen om zijn ideeën beter te kunnen onder-
bouwen. Daaruit concludeerde hij onder meer dat de distributie van films het beste
kon worden geregeld als de productie in eigen beheer bleef.

Van Vuuren was natuurlijk op de hoogte van het project van het Koloniaal Instituut
en sprak ook met professor Wijsman tijdens diens bezoek aan Nederlands-Indië.
Wijsman deed Van Vuuren een voorstel: het Encyclopaedisch Bureau zou af en toe de
camera van kapitein Lamster kunnen lenen, de films die een medewerker van het
Encyclopaedisch Bureau dan opnam zouden naar Amsterdam gestuurd worden om
daar ontwikkeld te worden en het Encyclopaedisch Bureau kreeg vervolgens een ver-
toningskopie. Het originele negatief werd bezit van het Koloniaal Instituut. Op
grond van zijn eerdere gesprekken concludeerde Van Vuuren dat hij zo de greep op
‘zijn’ films kwijt raakte: ‘De eigenaar van het negatief toch kan daarvan een onbe-
grensd aantal positief afdrukken doen aanmaken en de waarde van deze films be-
treffende de Archipel is zoo groot, dat uit de inkomsten van verkoop en verhuur niet
alleen alle onkosten aan de opname verbonden gedekt zullen worden, maar boven-
dien nog eenige winst zal overblijven.’ Van Vuuren stelde dus voor dat het Bureau
zelf een camera zou aanschaffen. Op hun reizen konden de medewerkers het toestel
meenemen en een en ander vastleggen. ‘Vooral de Inl. cultures, de Inl. nijverheid,
het leven van den Inlander en den Europeanen op de Buitenbezittingen komen
daarvoor in aanmerking.’49

Van Vuuren was in 1912 met zijn plannen vermoedelijk de eerste ambtenaar in de
geschiedenis van het Koninkrijk die zelfstandig overheidsfilms wilde produceren.
Hij diende zijn voorstel, met een bijbehorende begroting, in bij het Ministerie van
Koloniën. Het werd afgewezen. Het ministerie meende op grond van een negatief
advies van de Raad van Indië dat het Encyclopaedisch Bureau teveel werkzaamheden
naar zich toe trok.50 De afwijzing was conform het gevoerde beleid: propaganda voor
de kolonie kon beter aan particulieren worden overgelaten. Van Vuuren liet zich
door deze afwijzing niet uit het veld slaan, zo blijkt uit een nota die hij enkele jaren
later schreef toen bezuinigingen ten gevolge van een wereldwijde economische cri-
sis het bestaan van het Encyclopaedisch Bureau zelf bedreigden. Hij was op dat mo-
ment op verlof in Den Haag en volgde de polemiek die vanwege de crisis gaande was
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over het al of niet voeren van een actieve, economische overheidspropaganda in het
buitenland, met name in Amerika. Zijn Encyclopaedisch Bureau, zo schreef Van
Vuuren aan het ministerie van Koloniën, had daarbij een duidelijke functie, het had
in het verleden al verschillende buitenlandse wetenschappers aan informatie gehol-
pen. Een ‘actieve propaganda-dienst’ zou ‘…ruim gebruik kunnen en moeten maken
van de uitkomsten van den arbeid van het kantoor, hetgeen nog in meerdere mate
het geval zal zijn als het filmbedrijf eenmaal op gang is.’51

Ondanks de eerdere afwijzing was Van Vuuren blijkbaar verder gegaan met zijn
plannen een ‘staatsfilmbedrijf’ te realiseren. Hoe een en ander in zijn werk was ge-
gaan valt te distilleren uit correspondentie tussen het Indische departement voor
Binnenlands Bestuur en ene H.B. Robbers, over wie later meer.52 Van Vuuren had ver-
moedelijk binnen de bestaande begroting middelen vrij gemaakt voor het in -
huren van een ‘filmoperateur’, ofwel een cameraman. Dat werd H. Flindt, een man
die eerder gewerkt had voor de gebroeders Pathé. Flindt werkte op losse contracten
voor de Kaartenkamer van het Encyclopedisch Bureau. Hij combineerde ook op-
drachten, getuige zijn film over het huwelijk van Pangeran Adipati Ario Prangwe-
dono. Deze lokale vorst, die in Nederland een opleiding had gehad, stemde er in toe
dat algemene beelden van de feestelijkheden bij zijn huwelijk ook voor andere doel-
einden gebruikt konden worden. In opdracht van het Encyclopaedisch Bureau leg-
de Flindt onder meer dodenfeesten bij de Toradja’s vast, een vulkaanuitbarsting van
de Merapi (geheel volgens de traditie van zijn collega’s bij Pathé) en diverse reizen
van de gouverneur-generaal naar de buitengewesten. Een en ander gebeurde in sa-
menspraak met het Koloniaal Instituut, maar of dat in de kosten bijdroeg is niet dui-
delijk. De negatieven bleven in ieder geval in bezit van het Encyclopaedisch Bureau.53

Van Vuuren werkte waarschijnlijk ook samen met de Burger Geneeskundige Dienst
(bgd), net als zijn kantoor gevestigd in Weltevreden, een buitenwijk van Batavia. De
bgd was een nieuw instituut, gevolg van de ethische politiek en opgericht in 1911.
Het maakte gebruik van ‘Medische propaganda door middel van rolprenten’ en had
in 1917 bij wijze van proef van het gouvernement tienduizend gulden gekregen om
in de hele archipel voorlichtingsfilms te vertonen. Dat was volgens de hoofdinspec-
teur een geslaagde onderneming geweest en men wilde nu zelf dit type films gaan
vervaardigen, over lokale ziekten en epidemieën. Het voorstel was een eigen came-
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rie Koloniën, 3 mei 1921.

52 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2383, H.B. Robbers aan gouver-
neur-generaal, 28 april 1921. In deze brief valt de term ‘staatsfilmbedrijf’.

53 idem, directeur Binnenlands Bestuur aan gouverneur-generaal, 15 juni 1921.



raman te laten opleiden, bij voorkeur een Indonesiër. Dat leek beter dan het inhuren
van de beschikbare buitenlandse filmoperateurs die ‘…geheel vreemd staan tegen-
over onze bevolking, terwijl onze dienst juist vrij, ja, zelfs zeer diep zal moeten 
indringen in het meer intiemere leven der Inlanders.’54 In maart 1921 kreeg de bgd

opnieuw tienduizend gulden voor het inzetten van films ten behoeve van voorlich-
ting. Er mocht ook opname-apparatuur worden aangeschaft. Een verzoek daartoe
werd doorgespeeld aan G.J. van Eijbergen, medewerker van het Encyclopaedisch Bu-
reau. Hij was net als zijn chef Van Vuuren in het voorjaar van 1921 in Den Haag, druk
doende met de aanschaf van filmapparatuur voor wat een klein filmbedrijf zou moe-
ten worden in Soekaboemi, de plek waar ook Lamster had gewerkt en waar het koe-
lere klimaat veel gunstiger was voor het ontwikkelen en bewaren van films dan Wel-
tevreden.55 Van Eijbergen was zonder twijfel opgetogen over de opdracht van de
bgd. Het gaf hem de mogelijkheid kwantumkorting te bedingen op de te kopen ap-
paratuur. Lang zou de vreugde niet duren.

In de zomer van 1921 kwam er een voorlopig einde aan de plannen voor een eigen
filmbedrijf van de overheid, want het Encyclopaedisch Bureau werd in zijn geheel
opgeheven. Van Vuuren wierp tegen dat er al een halve ton was uitgegeven aan in-
richting en apparatuur voor een filmbedrijf, maar het mocht niet baten.56 Half au-
gustus kwam er nog een klap. Van Vuuren begreep dat de originele negatieffilms die
hij in de afgelopen jaren had laten opnemen door cameraman Flindt geen eigendom
meer waren van de overheid. Collega’s van het departement van Binnenlands Be-
stuur hadden ze overgedaan aan H.B. Robbers, eigenaar van een bedrijf met de naam
Nationale Filmfabriek, gevestigd in Bloemendaal. Van Vuuren was woedend. Hij
had steeds betoogd dat het gouvernement uiteindelijk geld zou kunnen verdienen
aan de films, hij had in Den Haag zelfs besprekingen gevoerd over een wereldwijde
distributie en een contract getekend met het bedrijf Overseas Films. Aan die ver-
plichting kon nu niet meer worden voldaan.57 Het heeft er alle schijn van dat Rob-
bers op een handige manier gebruik wist te maken van zowel de onkunde van amb-
tenaren op het departement, als de noodzaak bezuinigingen door te voeren. De
directeur van het Binnenlands Bestuur motiveerde het contract met Robbers als
volgt: ‘Wijl m.i. het niet te verwachten is, dat het Land het vervaardigen van rol-
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54 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr.2273, nota voor hoofdinspecteur
geneeskundige dienst, 16 oktober 1920.

55 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2268, L. van Vuuren aan ministe-
rie van Koloniën, 9 mei 1921.

56 idem.
57 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr.2302, L. van Vuuren aan directeur

Binnenlands Bestuur, 7 augustus 1921.



prenten weder in eigen handen zal nemen nu een Nederlandsche kapitaalkrachtige
onderneming Nederlandsch-Indië in beeld zal brengen.’58

Robbers liet de films van het Encyclopaedisch Bureau niet verschimmelen. Ze doken
in de herfst van 1921 op als films van het Koloniaal Instituut, vervaardigd door de
Nationale Filmfabriek te Bloemendaal, vertoond op een gala-avond in de grote zaal
van het Kurhaus in Scheveningen. Op de eerste rij zat prins Hendrik, naast hem
maar liefst drie ministers: S. de Graaff van Koloniën, Th. Heemskerk van Justitie en
P.J.M. Aalberse van Arbeid. Er werden opnames vertoond van dodenfeesten bij de
Toradja’s, er was Javaans toneelspel te zien, werk op een rubberplantage, de tradi-
tionele vulkaanuitbarsting ontbrak evenmin. Het Nederlands gezag kwam aan bod
in een film over de opening van de Volksraad door de inmiddels afgetreden gouver-
neur-generaal J.P. van Limburg Stirum. De films waren vanzelfsprekend stom, maar
er was een deskundige explicateur: Louis van Vuuren, hoofd van het Encyclopae-
disch Bureau te Weltevreden, zoals de kranten schreven. Dat het bureau inmiddels
was opgeheven, was blijkbaar nog niet in wijde kring bekend.

Van Vuuren had al een nieuwe baan, een aanstelling aan de Gemeentelijke Univer-
siteit van Amsterdam als lector in de koloniale landbeschrijving. Zes jaar later werd
hij, na intensief lobbyen van onder meer studenten, benoemd tot hoogleraar socia-
le geografie aan de Universiteit van Utrecht, een functie met een niet gering presti-
ge.59 Het kan voor Van Vuuren niet anders dan een zoete wraak zijn geweest. Een van
de achterliggende redenen om destijds het Encyclopaedisch Bureau op te heffen was
dat het niet zomaar kon opgaan in een nieuw op te richten ‘Centraal Wetenschap-
pelijk Instituut van Nederlands-Indië’, een bureau waar meerdere wetenschappelij-
ke medewerkers aan verbonden zouden worden. Bij een eenvoudige naamswijzi-
ging zou Van Vuuren aan het hoofd blijven staan van dit wetenschappelijke
instituut. Hij had op dat moment echter geen wetenschappelijke graad en zou vol-
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58 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2383, directeur Binnenlands Be-
stuur aan gouverneur-generaal, 15 juni 1921. Van de Nationale Filmfabriek en haar plan-
nen voor een filiaal in Indië is nadien weinig meer vernomen. Het bedrijf was vermoedelijk
toch niet zo kapitaalkrachtig als het Binnenlands Bestuur meende. Van Vuuren bemoeide
zich in 1922 nog verschillende keren met de zaak en cameraman Flindt procedeerde tot in
de late jaren ‘20 tegen Robbers wegens verduistering van ‘zijn’ films.

59 Minnaars der aarde, ver van huis en haard. Over 125 jaar geo-wetenschap aan de Universiteit van
Utrecht (Utrecht: Universiteit van Utrecht, 2004). Zie ook Cees Fasseur, De Indologen. Ambte-
naren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam: Aula / Bert Bakker, derde druk 2003), p. 430 over een
ruzie tussen Van Vuuren en collega-hoogleraar F.C. Gerretson rond een proefschrift over
het conflict tussen gouverneur-generaal Van Heutsz en zijn ondergeschikte Van Daalen.



gens de geldende regels dan een lager salaris krijgen dan zijn medewerkers. Binnen
de strakke hiërarchie van de Indische bureaucratie was dat ondenkbaar.60

De reacties op de vertoning van de films die deels in opdracht van Van Vuuren wa-
ren gemaakt, waren wisselend. ‘Al hetgeen vertoond werd, werd met groote aan-
dacht gevolgd en blijkens het applaus ten zeerste op prijs gesteld.’, aldus de Nieuwe
Rotterdamsche Courant de volgende dag.61 Minister Aalberse, een fervent dagboek-
schrijver, vermeldde de filmvoorstelling, maar leek vooral onder de indruk van de
aanwezigheid van prins Hendrik.62 Het vakblad Kunst en Amusement was kritisch. De
films waren fraai, zo oordeelde de redactie, maar als ze als propaganda voor een groot
publiek moesten gaan dienen dan waren ze niet geschikt. ‘Dan moet iedere toe-
schouwer worden geboeid en mag de film diens toeschouwer niet loslaten. Wil men
dat bereiken met deze films, dan is ’t voor sommige gewenscht, dat ze anders wor-
den gemonteerd.’63 Het zou niet rechtvaardig zijn om op grond van één kritisch ar-
tikel te oordelen dat de eerste overheidsfilms gemaakt over Nederlands-Indië een
mislukking waren en bovendien maakte het artikel in Kunst en Amusement niet dui-
delijk welke films anders gemonteerd moesten worden – niet alles was van het En-
cyclopaedisch Bureau afkomstig. Toch geeft de kritiek aan dat sommige films op z’n
minst op twee gedachtes hinkten: het vastleggen van het koloniale bezit van Neder-
land én het bereiken -en dus boeien- van een groot publiek. De twee sluiten elkaar
vanzelfsprekend niet uit, maar de combinatie vereist talent, vakkennis en ervaring.
Dat kon in het kortstondige bestaan van dit eerste informele gouvernementsfilm-
bedrijf nog niet worden opgebouwd.

De films van het Encyclopaedisch Bureau

Omdat er tot nu toe geen onderzoek is gedaan naar de allereerste overheidsfilms
over Nederlands-Indië lijkt het mij gerechtvaardigd hier wat meer aandacht aan te
schenken dan ik zal doen bij films uit de latere periodes. De films gemaakt in op-
dracht van het Encyclopaedisch Bureau zijn als zodanig in geen enkele collectie op-
genomen. De meest complete opsomming is de lijst van de films die werden overge-
daan aan H.B. Robbers. Daarop staan tien titels: Reis van den vorigen GG naar de
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60 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 1090, Koloniaal Instituut aan mi-
nisterie van Koloniën, 23 mei 1913 en nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04,
inv.nr. 1101, gouverneur-generaal aan ministerie van Koloniën, 11 augustus 1913.

61 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 september 1923, avondblad.
62 J.P. de Valk en A.C.M. Kappelhof, Dagboeken van P..J.M. Aalberse (Den Haag: Instituut voor

Nederlandse Geschiedenis, 2006), p. 378.
63 Kunst en Amusement no 40, 7 oktober 1921.



Molukken; Reis van den vorigen GG naar Borneo en Sumatra; Natuuropnamen bij Palopo en
Rante Pao; Triplex Theekistenfabriek; Rijstcultuur in het algemeen; Bamboebewerking; Hu-
welijk van den Prang Wedono; Uitbarsting van de Merapi; Dodenfeest 1ste gedeelte te Rante
Pao (Celebes); Groot rijst bedrijf te Selat Djaran.64 De collectie van eye biedt bij deze vroe-
ge films de beste kans om titels te traceren.

eye bezit twee films waar H. Flindt als maker staat genoemd op een titelkaart. De
eerste heeft als titel Molukkenreis landvoogd en betreft een reis van gouverneur-gene-
raal Van Limburg Stirum in het najaar van 1919. Behalve Flindt als maker staat er op
de eerste titelkaart ook te lezen ‘Driedeelige Gouvernements-Rolprent’. De conclu-
sie kan niet anders zijn dan dat deze film een opdracht was van het Encyclopaedisch
Bureau en correspondeert met de titel Reis van den vorigen GG naar de Molukken uit de
Robbers-lijst.65 Van het gefilmde verslag van de reis is slechts een deel bewaard ge-
bleven. We zien de gouverneur-generaal met zijn echtgenote aankomen bij een stei-
ger – een fascinerend beeld, want het waait heel hard en de kleren wapperen alle aan-
wezigen om het lichaam. Of dat door de toenmalige autoriteiten ook als passend
werd ervaren is vanuit het heden moeilijk in te schatten. Het effect van de harde
wind draagt niet bij aan het gegeven dat hier gaat om ‘hoogwaardigheidsbekleders’.
Maar de hoeden waaien niet weg, er zijn geen onverwacht huizenhoge golven, de
waardigheid wordt redelijk behouden.66 Na aankomst wordt de wacht afgenomen
en er volgen enkele shots van het ‘Fort Oranje’ en een bronzen klok uit 1613, aldus de
titelkaarten. Boven dit alles wappert fier de Nederlandse vlag. Er is nog een totaal -
shot van de gouverneur-generaal en zijn gezelschap wandelend op de vestingmuur,
en dat is het. Het origineel moet langer zijn geweest.

Naast dit vastgelegde bezoek aan Ternate is volgens de Robbers-lijst ook het bezoek
van de gouverneur-generaal aan Borneo en Sumatra gefilmd. eye heeft een film, 
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64 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2383, directeur Binnenlands Be-
stuur aan gouverneur-generaal, 15 juni 1921.

65 Molukkenreis Landvoogd is in bezit van eye, id 43494. De tweede film op naam van Flindt is
getiteld Haven te Tandjong Priok, id 27219. Een opdracht voor deze film dan wel dit onder-
werp is in het archief van het ministerie van Koloniën niet terug te vinden.

66 Er is een beroemde sequentie van een bezoek van koningin Beatrix aan Curaçao in novem-
ber 1999. Bij een inspectie van de schade veroorzaakt door orkaan Lenny kreeg ze een golf
water over zich heen. Daardoor gebeurde iets wat nog nooit op camera was vastgelegd: het
‘brommervaste’ kapsel van de majesteit zakte in. Het bleek geen afbreuk te doen aan haar
waardigheid. Ze werd er vooral menselijker door, zo was het oordeel van de pers. Of er be-
gin twintigste eeuw ook zo zou zijn gekeken blijft lastig te beoordelen. Het bezoek van de
koningin is te vinden bij BenG, Taak id 197677.



Met de Gouverneur Generaal van Limburg Stirum op tournee, die volgens hun database is
geproduceerd door Pathé Frères, maar in een eerder opgestelde lijst van films uit 
Nederlands-Indië wordt cameraman Flindt genoemd als maker.67 Ook deze film zal
hoogstwaarschijnlijk een opdracht zijn van het Encyclopaedisch Bureau en moet
gemaakt zijn in 1920. Opvallend is het geringe aandeel van de gouverneur-generaal
in deze film, die zich voor driekwart afspeelt op Borneo. De meeste aandacht gaat
daarin naar lokale tradities, zoals een wedstrijd voor rijk gepavoiseerde prauwen -de
Nederlandse vlag ontbreekt in geen enkele prauw- ten overstaan van de sultan van
Pontianak. Hij reikt de prijzen uit, de gouverneur-generaal is niet in beeld. Ook de
Dajaks van Borneo hebben hun prauwen en zichzelf rijk versierd voor een begroe-
ting – aldus de titel. Maar de gouverneur-generaal is hier evenmin te zien. Pas aan
het einde van de sequentie over Borneo zien we de gouverneur-generaal en zijn echt-
genote daadwerkelijk op een niet nader benoemde plek aankomen. Van Limburg
Stirum heeft net als bij zijn bezoek op Ternate een Europees, goed gesneden kos-
tuum aan – niet het gebruikelijke koloniale witte pak. Achter hem loopt een man
met een grote parasol of pajong. Die symboliseert autoriteit, net als de inheemse
man die voorgaat en een Nederlandse vlag draagt. Het is maar een kort shot, we gaan
alweer snel naar ‘Dajakvrouwen bij huiselijke bezigheden’, aldus de titel en we zien
een oudere vrouw bezig met het vlechten van een mand.

In het ‘Vierde deel’ zien we de gouverneur-generaal en zijn gezelschap aankomen op
Sumatra, in Emma Haven bij Padang. 68 Hier vlaggendrager noch pajongdrager,
maar er is een inspectie van een erewacht van knil-militairen en een aubade van
een grote groep schoolkinderen. Dan nemen we een kijkje bij de Ombilinkolenmij-
nen in Sawah Loentoe. We zien de trein door een bergachtige streek rijden, er zijn in-
drukwekkende watervallen. Bij de mijn zelf is er een kijkje in de keuken, waar de
maaltijden voor 3000 mijnwerkers worden bereid. De ketels zijn indrukwekkend
groot, de boodschap is duidelijk: voor de mijnwerkers wordt goed gezorgd. De film
sluit af met een rondrit in mijnkarretjes. Met name de blanken en hun dames die in
de wagentjes na die van de gouverneur-generaal zitten maken er een olijke boel van,
ze zwaaien naar de camera en maken vrolijke grimassen. Het filmen van de ‘moder-
ne’ mijn en de faciliteiten voor het personeel is een duidelijke vorm van propaganda
voor de kolonie. Toch ligt de nadruk in de gehele film op lokale mensen en hun tra-
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67 Met de Gouverneur Generaal van Limburg Stirum op tournee, eye id 42341. In 1992 is door Rogier
Smeele een papieren lijst gemaakt van alle films die het Filmmuseum, nu eye, bezat over
Nederlands-Indië en daarin staat Flindt gemeld als cameraman.

68 Eerder in de film worden geen ‘delen’ genoemd. Misschien zijn de betreffende titelkaarten
verdwenen. Het geeft aan hoe lastig het is een oude film te beoordelen – het is zelden dui-
delijk over welke vertoningskopie een hedendaagse onderzoeker beschikt.



ditie. Het filmen daarvan in de buitengewesten paste binnen het doel dat het Ency-
clopaedisch Bureau zichzelf had gesteld: kennis omtrent de onder Nederlands gezag
gekomen gebieden te verzamelen en te verspreiden. Een van de films die op de gala-
avond in het Kurhaus werd vertoond, voldeed volkomen aan dit doel. Het gaat om
de Dooden cultus bij de Sadang Toradja’s, zoals de titelkaart aangeeft. Op die eerste
kaart staat onderin ‘Nationale Filmfabriek Bloemendaal’. Toch is dit vrijwel zeker
een film die Flindt in opdracht van het Encyclopaedisch Bureau maakte.69

Dooden cultus bij de Sadang Toradja’s is een klassiek voorbeeld van een vroege film. Het
is een lange film, tegen de veertig minuten, en het lokale ritueel wordt nauwgezet
vastgelegd in vaste, veelal totale shots. Aan het begin van de film vertelt een titel dat
de dode het hoofd van Rante Pao is geweest en geeft zijn naam. Daarna komt de zoon
in beeld, hij heeft geen naam. De titel duidt hem slechts aan als ‘zoon van de overle-
dene’. In een medium close kijkt hij stuurs in de camera. De film wekt de suggestie
een persoonlijk verhaal te gaan vertellen, maar dat is schijn. De zoon komt als zoda-
nig nooit meer terug in beeld. De camera laat vooral ‘massa’ zien, grote hoeveelhe-
den mensen bezig met een handeling. Vaak zijn de shots vanaf een hoger standpunt
gemaakt, om een goed overzicht te geven. Er is geen dramatische verhaallijn. De
chronologie van de gebeurtenis lijkt min of meer gevolgd te worden, ook als de cha-
otische werkelijkheid het voor de kijker onnavolgbaar maakt. Titelkaarten geven
enige toelichting, maar de film is gemaakt voor vertoning met een explicateur.

De enkele blanken die we zien in de film worden geen individuen, er is geen duide-
lijke koloniale aanwezigheid. De resident is twee keer te zien, zeer onnadrukkelijk,
als deelnemer in een lange processie van mensen. Er komen ook enkele knil-mili-
tairen in beeld. Hun houding is dubbelzinnig. De ene keer lijken ze aanwezig om de
menigte in de gaten te houden, in een ander shot lijken ze eerder onderdeel van het
ritueel, samen met de omstanders. Regelmatig kijken de mensen die worden vast-
gelegd ons aan, ofwel ze kijken in de camera. Volgens Griffith komt dit vaak voor in
de vroege reisfilm. Zij geeft twee betekenissen aan dit ‘terugkijken’. Het kan inhou-
den ‘kijk mij nou eens’ (denk aan vrolijk op en neer springende kindertjes), maar ook
‘ik zie heus wel dat je naar me kijkt’. In die tweede betekenis kan het de kijker een on-
gemakkelijk gevoel geven, je wordt betrapt als voyeur. Het terugkijken in de kolo-
niale film is dan een symbool voor de koloniale verhouding.70
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69 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2383, directeur Binnenlands Be-
stuur aan gouverneur-generaal, 15 juni 1921. In deze brief is sprake van opnames door
Flindt van een dodenfeest in Rante Pao op Celebes. Rante Pao was en is het centrum van de
Toradja rituelen. Dooden cultus bij de Sadang Toradja’s zit in de collectie van eye, id 16516.

70 Griffiths, Wondrous Difference, p.200-203.



Technisch is Dooden cultus bij de Sadang Toradja’s een goede film. De kaders zijn zorg-
vuldig gekozen, de belichting is prima. Dat geldt ook voor een andere lange film van
Flindt die bewaard is gebleven, Huwelijk van Pangeran Adipati Ario Mangkoenagoro VII.
Deze film is langs onnavolgbare wegen via het Haagse Museum voor Onderwijs bij
eye terechtgekomen, Flindt staat nergens als maker genoemd.71 In de Robbers-lijst
is sprake van het huwelijk van de Prangwedono. Dit is een Javaanse adellijke titel, die
verandert in Mangkoenagoro als de drager veertig jaar wordt.72 Het lijkt daarom te-
recht te veronderstellen dat deze film door Flindt is gemaakt. De feestelijkheden ter
gelegenheid van het huwelijk zijn uitgebreid vastgelegd, inclusief het bezoek van
het bruidspaar aan de Nederlandse resident, maar opnieuw ligt de nadruk op lokale
tradities, geheel conform de andere films van het Encyclopaedisch Bureau.

Vier films van de Robbers-lijst zijn met redelijke zekerheid te herleiden naar films
die bij eye bewaard worden. Met de andere films wordt het lastiger. Zeker is dat op
de gala-avond in het Kurhaus een ‘tocht naar de vulkaan Merapi bij een uitbarsting’
werd vertoond. Zeker is ook dat cameraman Flindt een uitbarsting van de Merapi
heeft vastgelegd.73

eye bezit De Merapi / expedi tion to the merapi during a vulcanic erup-
tion, een film van 17 minuten uit 1921, maar die lijkt te zijn samengesteld uit werk
van verschillende cameramensen, met een zeer wisselende kwaliteit en scènes die
ook in andere films opduiken.74 Vermoedelijk is een deel afkomstig van Flindt en
daarnaast bevat de film sequenties die zijn gemaakt in opdracht van Robbers zelf. In
De Merapi zien we hoe ‘wijlen Dr. Kemmerling en Prof. Dr. D. van Hinloopen Lab-
berton’, aldus de titelkaart, vergezeld door diverse Indonesische assistenten en dra-
gers de vulkaanhelling opgaan. Kemmerling was hoofd van de vulkanologische
dienst, Van Hinloopen Labberton oriëntalist. Hij was van 1918 tot 1922 verbonden
aan het departement van Binnenlands Bestuur en kon onder meer worden ingezet
voor werkzaamheden van het Encyclopaedisch Bureau.75 Op de filmbeelden ogen de
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71 eye, id 30198. De film is inmiddels gedigitaliseerd en ook via B&G te bekijken, taak id

4373270.
72 Informatie aan auteur van de kleindochter van deze vorst, Madelon Djajadiningrat-Nieu-

wenhuis. Zij heeft een roman geschreven over haar grootvader, Vorst tussen twee Werelden
(Schoorl: Conserve, 2006).

73 De NRC van 24 september geeft een volledige opsomming van het vertoonde. De tocht naar
de Merapi was de afsluiting van de avond.

74 eye, id 19657.
75 Biografisch Woordenboek van Nederland, lemma Hinloopen Labberton, Dirk van. G.L.L. Kem-

merling heeft geen lemma. Ook via andere databases ben ik er niet in geslaagd zijn sterda-
tum te achterhalen. Die kan een indicatie geven voor de datum waarop de titelkaart is ge-
maakt en mogelijk de montage. De beelden zijn ongetwijfeld wel uit eind 1920, begin 1921,



heren fris en vrolijk als ze voorbij de camera stappen aan het begin van de tocht. Eni-
ge tijd later (na een intermezzo in zogenaamd een dorpje halverwege de helling,
maar dit dorp figureert ook in een film over een rubberplantage op Sumatra en lijkt
daar meer op zijn plaats) wordt het landschap onherbergzaam en verschijnt er zweet
op het voorhoofd van de wetenschappers. De top van de vulkaan komt dichterbij, we
zien rokende stromen lava naar beneden komen. De film eindigt met een serie nog-
al overbelichte shots waar stenen door de lucht vliegen. Gezien de goede belichting
in andere films van Flindt, kan er twijfel ontstaan of hij hiervan de maker is, maar
rondvliegend gesteente kan moeilijk als ideale omstandigheid voor filmopnames
worden gerekend.

De openingsshots van de film De Merapi, met een overbelicht totaal landschap en
nauwelijks te onderscheiden bergen in de verte lijken afkomstig van een andere ca-
meraman dan Flindt. Daarna volgt een lange sequentie over een stadje dat niet met
name wordt genoemd. Hier is geen sprake meer van louter observatie, zoals in
Dooden cultus bij de Sadang Toradja’s. Deze film vertelt een verhaal, met beelden en ti-
telkaarten. Voorafgaand aan de beelden van het stadje is er een titelkaart: ‘Bedrijvig
inheemsch volksleven in de dorpen van het dichtbevolkte Midden Java…’. Er is in-
derdaad veel bedrijvigheid, koetsjes komen langs, karren worden opgeladen, fietsers
haasten zich voorbij. Blanken zijn er niet. Dan komt het vervolg op de eerste titel-
kaart: ‘…waar het moderne leven ook reeds is doorgedrongen.’ Voor de hedendaagse
kijker (in ieder geval voor mij) duurt het dan even voor het kwartje valt. We zien twee
koetsjes voorbijkomen, in elk zitten enkele spelende muzikanten. In het laatste shot
kijken we de koetsjes achterop en zien we nog een glimp van grote reclameborden.
Ach natuurlijk: er wordt reclame gemaakt voor de bioscoop, symbool van het mo-
derne leven. Opvallend is overigens het gebruik van het woord ‘dorp’ in de eerste 
titelkaart. De beelden maken duidelijk dat we in een stadje zijn, met huizen van
soms meerdere verdiepingen. Vermoedelijk ging ‘inheemsch volksleven’ niet goed
samen met ‘stad’.

Na de bioscoopreclame gaan we de markt op. Titelkaarten richten de blik: ‘Op de Pa-
sar koopt de Javaan van alles, zelfs zijn van goede teekens voorziene geluksduif, die
hem waarschuwt tegen brandgevaar.’; ‘Mama koopt gebakjes…’; ‘snoept er tus-
schendoor een glas limonade’; ‘dan koopt ze nog een mooie pajong voor den Zon-
dag… ‘ enzovoort. De hele sequentie wordt afgesloten met een grapje: op de titelkaart
staat ‘Hoe de marktbezoeker aan zijn geld komt voor de inkoopen…’, waarna een se-
rie shots volgt van mannen die kaarten om geld. Wat verder opvalt is de nog tame-
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Kemmerling heeft over de uitbarsting van de Merapi in deze periode een artikel geschre-
ven in het blad Vulkanologische Mededeelingen, nr 3, 1921.



lijk onbeholpen poging om de camera ‘onzichtbaar’ te laten zijn. Met name in scè-
nes waarin van dichtbij een handeling wordt gevolgd, lijkt het vrij zeker dat de men-
sen is gevraagd niet in de camera te kijken. Er zijn veel steelse blikken (is het al
klaar?), terwijl er ook enkele kopers en verkopers zijn die hun rol met wel heel veel
nadruk vervullen. Hier wordt geprobeerd de ‘authentieke werkelijkheid’ weer te ge-
ven, het moet lijken alsof de camera niet aanwezig is.76 Het is tevens een koloniale
werkelijkheid, waar de inheemse bevolking al een eerste stap doet op weg naar het
moderne leven met reclames voor de bioscoop, maar ook nog gevangen zit in tradi-
ties van bijgeloof en gokken, gesymboliseerd door de geluksduif en het kaartspel.

Her is twijfelachtig of de sequentie over het ‘bedrijvig inheemsch volksleven’ een
opdracht is geweest van het Encyclopaedisch Bureau, daarvoor heeft het een te na-
drukkelijke verhaalvorm. De film De Merapi is op zich een goed voorbeeld hoezeer
een film telkens kan worden samengesteld met beelden van verschillende her-
komst. En hoe lastig het voor een onderzoeker kan zijn om de ‘originele’ film te
traceren. Van een aantal titels op de Robbers-lijst lukt dat ook niet, zoals Natuur -
opnamen bij Palopo en Rante Pao, Triplex Theekistenfabriek, Rijstcultuur in het algemeen,
Bamboebewerking en Groot rijst bedrijf te Selat Djaran. Het is tegelijk heel goed mogelijk
dat shots of gedeeltes uit deze films op andere plekken terecht zijn gekomen, in
films met geheel andere titels. Zo heeft eye een film Fragmenten Nederlandsch-Indië,
waarin de verwerking van rijst voorkomt. Alleen minutieus onderzoek naar de
nummers op negatief- dan wel ontwikkelde filmkopieën kan dan uitsluitsel geven
over de herkomst. Dat gebeurt af en toe bij beroemde vooroorlogse speelfilms, maar
dat zou in dit kader te ver voeren.77

Zoals gemeld was Louis van Vuuren zelf de filmexplicateur op de gala-avond in het
Kurhaus. In ieder geval naar buiten toe zal hij zich verzoend hebben met het feit dat
alle eer voor de films die avond naar het Koloniaal Instituut ging. Mogelijk hielp het
dat de belangrijkste drijfveer van het Instituut ook de zijne was: meer bekendheid
geven aan de kolonie, aan een groot publiek laten zien hoeveel bijzonders Neder-
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76 Vgl noot 70, Griffiths, Wondrous Difference, p. 200-203. ‘Terugkijken’ doorbreekt de filmische
conventie van de ‘onzichtbare’ en dus ‘objectieve’ camera, in de zin van de ‘alwetende’ ver-
teller. Het wordt in latere films steeds meer vermeden, zeker door de commerciële filmers.
Zij benadrukken graag dat ze een authentiek beeld van de werkelijkheid geven en daar
hoort de illusie bij dat hun films het leven weergeven ‘zoals het is’, niet beïnvloed door de
aanwezigheid van een camera.

77 Fragmenten Nederlandsch-Indië heeft bij eye, id 22284. Een speelfilm die op deze wijze is on-
derzocht is Metropolis van Fritz Lang, waar wereldwijd vele kopieën van circuleren die in de-
tails allemaal van elkaar verschillen.



lands-Indië te bieden had, of het nu ging om inheemse cultuur, de indrukwekken-
de natuur of de groeiende moderne infrastructuur. Bij het Koloniaal Instituut was
men inmiddels ook afgestapt van de puriteinse houding die daar leefde ten tijde van
de eerste films die kapitein Lamster in 1912 en 1913 had gemaakt. Van zijn films wer-
den in 1919 nieuwe versies gemonteerd om ze geschikter te maken voor educatieve
doeleinden.78 Er werden ook enkele nieuwe films aan de collectie toegevoegd, ge-
maakt door de directeur van de afdeling Handelsmuseum van het instituut, L.P.de
Bussy. Hij filmde in 1917 op Sumatra onder meer Drieërlei wijze van oorlogvoering bij de
Karo-Bataks. Deze productie was geheel geënsceneerd en moet een gruwel zijn ge-
weest voor de vroegere leden van de Raad van Beheer.79 Het doel van het Koloniaal
Instituut bleef ongewijzigd: kennis over de koloniën verspreiden. Er werd alleen
steeds beter nagedacht over hoe en in welke vorm dat het beste kon. Daarmee werd
gelijktijdig de propaganda voor het bestaan van de kolonie effectiever.

De gala-avond in het Kurhaus geeft achteraf bezien ook een goed overzicht van de
ontwikkeling die de koloniale film in deze eerste periode doormaakte: van min of
meer onbevangen vastleggen naar het vertellen van een verhaal met een kop en
staart.80 Ik laat de openingsfilm even buiten beschouwing. Dat was Met de Jan Pie-
terszoon Coen naar Indië, gemaakt door de Nationale Filmfabriek. Het was een logisch
begin van de avond – een reis om bij de archipel te komen. Daarna volgde Dooden cul-
tus bij de Sadang Toradja’s. Bij het maken van deze film was de leidende gedachte het
vastleggen van een gebeurtenis. Wat het effect op de kijker zou kunnen zijn was niet
van belang. Het tijdschrift Kunst en Amusement schreef dat bij vertoning van deze
film voor de jeugd ‘groote coupures [zouden] worden voorgeschreven.’81 Vermoede-
lijk sloeg dat op de scènes waarin we zien hoe buffels massaal en op weinig dier-
vriendelijke wijze worden gedood. De film paste binnen een wat je aan het begin van
de twintigste eeuw bijna gedateerd verlangen kan noemen: het minutieus vastleg-
gen van de hele wereld. De oprichting van het Encyclopaedisch Bureau kwam daar
zelf ook nog uit voort, de naam zegt genoeg.
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78 Strangio, Standplaats Soekaboemi, p. 33.
79 eye, id 17070. De informatie over de enscenering staat bij de gegevens van deze film.
80 Hier hoort de kanttekening bij dat niet is te achterhalen of de films die bewaard zijn geble-

ven precies dezelfde zijn als die destijds werden vertoond. Mijn interpretatie is noodge-
dwongen gebaseerd op de films zoals ze nu in de archieven liggen.

81 Kunst en Amusement, no 40, 7 oktober 1921. De film komt in de database cinemacontext ook
voor met één vertoning in een Amsterdamse bioscoop in april 1926. Net als alle andere films
van het Koloniaal Instituut werd de film in 1928 voorgelegd aan de Centrale Filmkeuring,
in een versie die beduidend korter is dan wat er bij eye wordt bewaard.



De film die volgde ging uit van een meer contemporain verschijnsel: het toeristische
uitstapje. Tocht naar de Tangga waterval is waarschijnlijk door de Nationale Film -
fabriek gemaakt.82 De waterval ligt in Sumatra en daar werden ook het werk en het
leven op een rubberplantage vastgelegd, de vierde film tijden de gala-avond in het
Kurhaus. 83 In deze film ontbreekt de nieuwe huisvesting voor de arbeiders en hun
gezinnen niet. De bezoekers van de gala-avond kwamen zo langzaam in de moder-
ne tijd terecht, waar het koloniale gezag goed zorgde voor zijn onderdanen. Daar -
na werden twee films vertoond over Javaans volksleven en toneelspel.84 Van de vol-
gende twee, Padvinders te Buitenzorg en Opening van den Volksraad door den vorigen 
gouverneur-generaal, zijne excellentie Graaf van Limburg Stirum, zijn alleen fragmenten
overgebleven.85 Beide onderwerpen zijn symbolen van de moderne wereld. De pad-
vindersbeweging kwam vanaf 1912 in Nederland-Indië van de grond. Bij de in-
heemse elite was zij ook populair, getuige het eerbetoon van padvinders dat Flindt
filmde bij het huwelijk van Pangeran Adipati Ario Prangwedono. De Volksraad was
natuurlijk het ultieme symbool van de ethische politiek die Nederland voorstond.
Opgericht in 1918 gaf het de Indonesische elite een stem bij het bestuur van hun
land en de hoop op meebeslissen in de toekomst. Het is jammer dat alleen het begin
van deze film bewaard is gebleven. We zien het paleis, toekijkende omstanders van
diverse pluimage, de leden van de Volksraad drentelend op het bordes in afwachting
van de gouverneur-generaal. Dan komt een koets voorrijden en stopt de film. De
slotfilm over de expeditie naar de Merapi is, zoals eerder aangegeven, een moderne
film met een verhaal en met een koloniale boodschap. Hij contrasteert sterk met
Dooden cultus bij de Sadang Toradja’s. In De Merapi wordt rekening gehouden met het
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82 eye, id 19656.
83 Vermoedelijk is dit de film Rubber Cultuur Maatschappij “ Amsterdam” Deli O.K. van Suma -

tra, eye, id 58270. Als producent staat de Nationale Filmfabriek vermeldt. De film bevat 
een shot dat ook voorkomt in de Tocht naar de Tangga waterval – en daar in het geheel niet 
op zijn plaats is. Verder zijn er shots van de behuizing op deze rubberonderneming te -
rechtgekomen in de film De Merapi, bij het dorpje dat halverwege de helling van de vulkaan
ligt.

84 De film over het toneelspel is waarschijnlijk eye, id 32791. Er is daarnaast een film met de
titel Passarleven, id 51595, gemaakt in 1921 door de Nationale Filmfabriek. Dit zou de film
over Javaans volksleven kunnen zijn, maar ik twijfel. Waarom is bijvoorbeeld de passende
titel Passarleven niet gebruikt bij de voorstelling op 23 september? De film is in zijn be-
waarde vorm een werkkopie, gezien de diverse stukken blanco film met krabbels.

85 eye heeft een film Fragmenten Nederlandsch-Indië, id 22284, waarin beide onderwerpen
voorkomen, samen met nog een tweetal anderen. In deze film zitten ook opnames van de
verwerking van rijst op een groot bedrijf, mogelijk afkomstig uit een film van het Encyclo-
paedisch Bureau.



publiek, er worden grapjes gemaakt, het is meer dan het zuiver vastleggen van wat
er voor de camera gebeurt.

De films uit deze vroege periode kunnen op verschillende manieren worden inge-
deeld. Ze zijn bijvoorbeeld sterk etnografische gericht, zoals Dooden cultus bij de Sad-
ang Toradja’s, of geconcentreerd op het leven van de blanke kolonisten, zoals Tocht per
auto door Weltevreden. Ze hebben al of niet een verhalende structuur, ze proberen al of
niet herkenning op te roepen bij de Nederlandse toeschouwer. Maar er is één ken-
merk dat ze allemaal delen, of ze nu gemaakt zijn in opdracht van het Encyclopae-
disch Bureau of het Koloniaal Instituut: het gebrek aan aandacht voor problemen in
Nederlands-Indië. Over de films van Lamster schrijft De Klerk: ‘De belabberde hy-
giënische condities in inheemse buurten van grote steden, bijvoorbeeld, bleven bui-
ten beeld.’ Hij wijst er op dat in de periode waarin deze films werden gemaakt er 
Nederlanders waren die daar wel aandacht voor vroegen, met name vanwege epide-
mieën die geregeld voorkwamen.86 Je zou kunnen stellen dat de films die Lamster
maakte over de gezondheidszorg voor de inheemse bevolking impliceren dat er ziek-
tes heersen. Maar de nadruk ligt in die films toch vooral op het westerse vermogen
ziektes te genezen. Bij de films van het Encyclopaedisch Bureau is evenmin iets te
zien dat duidt op armoede of uitbuiting. Er wordt bovendien in deze vroege films
nauwelijks aandacht besteedt aan de inheemse elite en middenklasse, Chinese
groothandelaren of inheemse planters zien we niet.87 De inheemse vorsten duiken
her en der wel op, maar als ze daadwerkelijk de hoofdpersoon zijn, zoals in het Hu-
welijk van den Prang Wedono, dan was het een opdracht van de betreffende vorst zelf,
een man die in Leiden had gestudeerd en probeerde de tradities van de inheemse
adel te combineren met de moderne tijd.88 Uit de film zelf valt dat nauwelijks op te
maken, maar het shot met de padvinder die we tegen het einde van de film breed la-
chend zien salueren naar de camera, is wel een indicatie.
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86 De Klerk, p. 105. Zie ook Ewald Vanvugt, Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema
(1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe (Amsterdam: Mets, 1993). Opvallend is dat er in
een Amsterdamse bioscoop begin 1912 de film Een en ander over de pest op Java draaide. Meer
dan de titel is er over deze film niet bekend. Zie de database cinemacontext.

87 De Klerk, Een onmogelijke opdracht, p. 106.
88 Zie het eerder genoemde boek Vorst tussen twee werelden. De vorst uit Midden Java was met

deze huwelijksfilm zijn tijd vooruit – het werd pas in de late jaren twintig een gewoonte bij
rijkere mensen in Nederlands-Indië om hun familieleven te laten vastleggen door een pro-
fessionele filmer. Van Willy Mullens zijn verschillende van dit soort films bekend.



Conclusie

De eerste Nederlandse films over Nederlands-Indië dateren uit 1912 en zijn gemaakt
in opdracht van het Koloniaal Instituut, een particuliere onderneming, al had het
zeer nauwe banden met de overheid. Belangrijkste doel van het instituut was meer
bekendheid geven aan de koloniën en het nieuwe medium film werd door de be-
stuurders gezien als een hulpmiddel om een groot publiek te bereiken. Er was in
aanvang nog huiver, filmbeelden dienden ter ondersteuning van lezingen, het beeld
was ondergeschikt aan het woord. In het eerste voorstel om films te maken zette het
instituut zich ook af tegen meer op sensatie gerichte bioscoopproducties. Het is de
vraag of die producties wel bestonden waar het gaat om Nederlands-Indië. Uit de
database van voorstellingen in Nederlandse bioscopen blijkt daar ieder geval niets
van.89 Vermoedelijk lieten de heren van het Koloniaal Instituut zich zonder veel ken-
nis van zaken leiden door het destijds bij de elite gangbaar cliché over de bioscoop als
kermisvermaak. De enkele films die de jaren tien in de Nederlandse bioscopen ver-
toond werden over Nederlands-Indië gingen over zaken als de tabaksindustrie of de
suikerrietverwerking en dit lijken geen onderwerpen die zich lenen voor een sensa-
tionele behandeling. Dan valt eerder te denken aan verhalen over koppensnellers en
die zijn ook gemaakt, maar kwamen pas in een latere periode in de bioscoop.90 Bijna
gelijktijdig met de opdracht van het Koloniaal Instituut kwam er vanuit het Ency-
clopaedisch Bureau, een dienst die viel onder het Indische departement van Binnen-
lands Bestuur, een voorstel tot oprichting van een gouvernementsfilmbedrijf dat
films zou moeten maken over de kolonie. Die waren vanaf het begin mede bedoeld
om in bioscopen vertoond te worden.

Het voorstel was afkomstig van het hoofd van het Encyclopedisch Bureau, Louis van
Vuuren, maar hij vermeldde nergens waarom de overheid zelf films zou moeten
gaan maken – de vraag die ik aan het begin van dit hoofdstuk beloofde te beant-
woorden. Van Vuuren noteerde de doelen die de films zouden helpen bereiken: het
vastleggen van kennis omtrent de archipel, voorlichting geven aan een groot pu-
bliek. Maar dat kon in principe ook worden bereikt door anderen opdrachten te ver-
strekken, daar was geen eigen overheidsdienst voor nodig. De sleutel ligt bij een la-
tere brief van Van Vuuren: ‘Reeds van den aanvang heb ik aangedrongen op de
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89 Ik heb de database van cinemacontext doorzocht op zowel geografische namen (Indië, Java,
Bali etc.) als op mogelijk van toepassing zijnde andere termen (koppensneller, moham-
medaans, gouverneur-generaal, etc.)

90 In de database van cinemacontext staat een Amerikaanse non-fictie film uit 1918, Avonturen
van Martin Johnson onder de kannibalen van de Zuidzee, die het bijna twintig jaar volhield in de
Nederlandse bioscopen. De eerste vertoning is van 1921, de laatste van 1940.



inrichting van een filmbedrijf (zie mijne voorstellen van 1912) niet alleen om propa-
gandistische en wetenschappelijke waarde, maar vooral ook om de materieele voor-
deelen die ik er in zag.’91 Met film viel geld te verdienen, zo had Van Vuuren begre-
pen, maar hij zag daarbij over het hoofd dat het commercieel exploiteren van film
een mentale instelling vereiste die binnen een ambtelijke structuur niet direct voor-
handen was. Misschien dacht en handelde hijzelf nog wel als een ondernemer, maar
hij moet een uitzondering zijn geweest. Zijn collega’s op het departement deden in
zijn afwezigheid zonder problemen afstand van de ‘handel’ die de negatieffilms van
het Encyclopaedisch Bureau vertegenwoordigden.

Uiteindelijk heeft er op papier voor de Tweede Wereldoorlog nooit een gouverne-
mentsfilmbedrijf bestaan, al functioneerde er in de praktijk in de jaren 1912-1921
wel zo’n dienst. Het duidelijkste bewijs is de titelkaart ‘Gouvernements-Rolprent’
bij de film gemaakt over het bezoek van de gouverneur-generaal aan Ternate. Maar
bij gebrek aan formele inbedding in de overheidsstructuur van Nederlands-Indië is
het bestaan van dit filmbedrijf geheel in de vergetelheid geraakt en de films die het
produceerde zijn de geschiedenis ingegaan als films van het Koloniaal Instituut.
Achteraf bezien zou je kunnen zeggen dat de tijd nog niet rijp was voor een gouver-
nementsfilmbedrijf. Het commerciële gewin dat Van Vuuren zag kon voor een over-
heid geen doorslaggevende motivatie zijn, er was meer nodig. De overtuiging, bij-
voorbeeld, dat het standpunt van de overheid zonder terughoudendheid moest
worden uitgedragen naar de buitenwereld en dat zoiets niet aan een particulier
filmbedrijf kon worden overgelaten. Er was de dreiging van een nieuwe wereldoor-
log nodig om het zover te laten komen.

De bewaard gebleven koloniale films uit deze eerste periode gaven een positief beeld
van de kolonie en dat was conform de bedoeling van de opdrachtgevers. Het Koloni-
aal Instituut noch het Encyclopaedisch Bureau had enig belang bij het weergeven
van armoede en ellende. Beide instellingen dankten hun bestaansrecht immers aan
de kolonie en wezen dientengevolge het liefste op de goede werken die er werden
verricht. In die zin zijn de films te beschouwen als duidelijke propaganda. In films
van het Encyclopaedisch Bureau lag de nadruk veelal op de inheemse cultuur, maar
telkens zien we sporen van modernisering, de kolonie werd zelden afgebeeld als een
plek waar de tijd heeft stilgestaan en blanken volledig afwezig zijn.92 Fuhrmann
wijst er in zijn proefschrift op dat ook de commerciële koloniale films in Duitsland
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91 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr.2302, L. van Vuuren aan directeur
Binnenlands Bestuur, 7 augustus 1921.

92 Zelfs in Dooden cultus bij de Sadang Toradja’s is af en toe een blanke te zien. De Klerk ziet hier-
in het belangrijkste verschil met de commerciële bioscoopfilms uit deze periode, p. 99.



vaak gingen over de moderne kanten van het leven in de Duitse koloniën en als zo-
danig dus ook ‘koloniale propaganda’ waren. De spreekwoordelijke uitzondering
zijn bij hem films over de jacht op groot wild in Afrika. Die waren gemaakt door Ro-
bert Schumann, die als explicateur ook avonden had verzorgd voor de Deutsche Ko-
lonialgesellschaft. Vanaf 1908 legde hij zich toe op jachtfilms.93 Schumann werkte
samen met Pathé en deze jachtfilms waren ook in Nederlandse bioscopen te zien.94

Het is de vraag of je dit type film moet scharen onder ‘koloniale films’- als dit on-
derwerp in deze periode gefilmd zou zijn in Ethiopië dan kan dit etiket er niet opge-
plakt worden. In Nederlands-Indië zijn jachtfilms voor zover mij bekend in deze pe-
riode niet gemaakt.

In voorstellen en plannen staat het niet expliciet genoemd, maar zowel het Koloni-
aal Instituut als het Encyclopaedisch Bureau hebben een behoorlijk aantal films
over de grote cultures van Nederlands-Indië laten maken.95 De achterliggende be-
doeling kan niet anders zijn geweest dan het ondersteunen van de export van pro-
ducten als rijst, rubber, olie, suiker, koffie, thee, kortom de klassieke koloniale wa-
ren. Het was niet zonder reden dat Van Vuuren in de gestrande poging om ‘zijn’
films te verkopen, een contract afsloot voor wereldwijde distributie. Veel films van
het Koloniaal Instituut kenden een Engelstalige versie, dat wil zeggen dat ze een En-
gelse titel in de catalogus hadden en soms Engelstalige titelkaarten. In de twintigste
eeuw werd de ethische politiek een van de leidende principes bij het Nederlandse ko-
loniale beleid en veel films bevatten im- of expliciet de boodschap dat Nederland een
goede kolonisator was, al dat betekende niet dat de koopmansgeest verdween, die
sloot daar eerder naadloos bij aan.96 De volgende stap die de overheid deed op het ge-
bied van films maken kwam veelzeggend genoeg van het departement van Econo-
mische Zaken, al was dat pas eind jaren dertig. Het stokje werd in eerste instantie
overgenomen door Nederlands belangrijkste commerciële filmer uit de jaren tien
en twintig, Willy Mullens. De gedachte dat er geen betere reclame bestond dan een
goede film had Mullens zo ongeveer uitgevonden en hij was de man die in 1924 de
eerste grote opdracht voor een bedrijfsfilm in Indië binnenhaalde.
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93 Fuhrmann, German Colonial Cinmematography, p. 92-93 en 222.
94 Een voorbeeld is Jacht op zilverreigers in Afrika, die eind 1911 voor het eerst in een bioscoop in

Dordrecht wordt vertoond. Fuhrmann beschrijft uitgebreid de film en de actie die de Bund
für Vogelschutz er tegen voerde, p. 227-230.

95 Zie titels als Triplex Theekistenfabriek en Groot rijst bedrijf te Selat Djaran van het Encyclopae-
disch Bureau en de serie ‘cultuur’ films van Koloniaal Instituut over kina, koffie, peper, sui-
ker en rubber.

96 Locher-Scholten, Ethiek, p. 200-201.





h o o f d s t u k  2

Propaganda voor de kolonie
1922-1937

De oprichting van een gouvernementsfilmbedrijf was in 1921 in de kiem gesmoord
en bij zowel het Indische gouvernement als het ministerie van Koloniën was het en-
thousiasme voor het medium film voorlopig verdwenen. Bij het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken groeide daarentegen de behoefte aan films over het koloniale bezit.
Gezantschappen vroegen er herhaaldelijk om, er op wijzend dat het nieuwe medi-
um bij uitstek geschikt zou zijn om de wereld een positief beeld voor te schotelen
van Nederland en haar overzeese rijk. Die noodzaak werd temeer gevoeld in een we-
reld die mede door de oprichting van de Volkenbond in 1919 kleiner werd, waarin de
verschillende natiestaten zich meer met elkaar gingen bemoeien en Nederland
gaandeweg kritiek kreeg op zijn koloniale beleid. Het voelde zich verplicht een ver-
dediging op te stellen en dus kan de vraag worden gesteld op wat voor wijze Neder-
land zich presenteerde als koloniale macht. Welk beeld wilde het tegenover de bui-
tenwereld oproepen? In deze periode groeide eveneens de stroom van particuliere
films over Nederlands-Indië. Een beetje bedrijf liet in de jaren twintig een film ma-
ken over zichzelf, de katholieke kerk herzag haar negatieve oordeel over het medium
en wilde films over bijvoorbeeld het werk van de missie, de zending volgde schoor-
voetend en bemiddelde particulieren bestelden hun eerste familiefilms. Filmpro-
ductiebedrijven floreerden, in Nederland waren Haghe Film en Polygoon markt -
leiders en elkaars grootste concurrent. Beide bedrijven maakten lange films in Ne-
derlands-Indië. De economische crisis van de jaren dertig zorgde voor een teruggang
in de productie van non-fictie films, maar een aantal technische ontwikkelingen op
filmgebied, zoals de komst van de geluidsfilm, zorgde ervoor dat film haar imago als
voorlichtingsmiddel bij uitstek voor een groot publiek bleef behouden.

De films van Nederland in den Vreemde

In oktober 1921 liet de Nederlandse gezant in Tokio aan gouverneur-generaal Fock
weten dat er in Japan concrete belangstelling was voor films over Nederlands-Indië.
Hij vroeg zich af of het gouvernement geen films voor zijn en andere gezantschap-
pen -zoals de vooroorlogse diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland
werden genoemd- beschikbaar had. ‘Mijns inziens zou door een dergelijke propa-
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ganda een gewichtig koloniaal belang in belangrijke mate worden gediend.’, zo
schreef hij.1 Enkele maanden later meldde het departement van Binnenlands Be-
stuur dat er vanwege de actuele stand van financiën was afgestapt van de plannen
om zelf films te produceren. Er werd verwezen naar het Koloniaal Instituut in Am-
sterdam en de Nationale Filmfabriek in Bloemendaal.2 Uit de toon van de brief is op
te maken dat het departement weinig heil meer zag in het zelf produceren van films.
Het was op dat moment nog bezig met de financiële afwikkeling van het eerdere
avontuur. De apparatuur die was aangeschaft voor het ter ziele gegane Encyclopae-
disch Bureau werd voor een zacht prijsje overgedaan aan de Burger Geneeskundige
Dienst.3 Die dienst bleef zelfstandig films produceren, getuige een bericht van en-
kele jaren later over een vertoning, in het bijzijn van de gouverneur-generaal, in het
Indische tijdschrift Filmland. Daar stond te lezen: ‘Wij kunnen niet anders dan den
B.G.D. gelukwenschen met deze eerste zoo uitstekend geslaagde propagandafilm,
welke er ongetwijfeld toe zal bijdragen den zoveel onheil stichtende Doekoen uit de
kampongs te verdrijven en den Inlander het vertrouwen in den Europeeschen ge-
neesheer en Indischen Arts bij te brengen.’4 De film lijkt een goed voorbeeld van het
waarmaken van ‘de zedelijke roeping’ die de ethische politiek voor ogen had.5

Het tegemoetkomen aan Japanse belangstelling voor films over Nederlands-Indië
viel formeel onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse 
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1 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2403, brief gezant te Tokio aan
gouverneur-generaal, 4 oktober 1921.

2 idem, brief Binnenlands Bestuur aan gouverneur-generaal, 1 december 1921.
3 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr 2383, ministerie Koloniën aan

H.B. Robbers, 17 februari 1922; en idem inv. nr 2428, brief Binnenlands Bestuur aan Burger-
lijk Geneeskundige Dienst, 8 december 1921.

4 Filmland, jaargang 1, nummer 1, maart 1923. Veel meer over de verhouding tussen inheem-
se en westerse geneeskunde is te vinden in: Liesbeth Hesselink, Genezers op de koloniale markt.
Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-Indië 1850-1915 (Amsterdam: Vossiuspers
UvA, 2009).

5 eye heeft een film waar op de eerste titelkaart staat te lezen: Doekoen Kaoem Moeda Film op-
genomen door den Medischen Propaganda Dienst. Dit is vermoedelijk de B.G.D. film. De alter-
natieve titel bij het Filmmuseum is TBC-film. Uit het bericht in Filmland valt op te maken
dat er met acteurs is gewerkt en dat is in deze film ook het geval. Het is id 65587. De dienst
bleef in de jaren twintig actief op filmgebied, getuige de opdracht in 1926 aan filmer Willy
Mullens voor de film De Pest op Java en hare Bestrijding, een film met tweetalige titelkaarten
(Nederlands en Maleis) die net als Doekoen Kaoem Moeda bedoeld was om aan de lokale be-
volking te vertonen. De Pest op Java en hare Bestrijding wordt in 3 aktes bewaard bij BenG,
Taak id 51743; 51742; 51739.



Zaken, dat ging over buitenlands beleid, ook dat van de koloniën. Toch werd dit pri-
maat waar het ging om voorlichting niet altijd erkend en was er bij tijd en wijle
sprake van een competentiestrijd tussen drie partijen: de Indische regering in Bata-
via en de ministeries van Koloniën en Buitenlandse Zaken in Den Haag. Eind jaren
twintig zou er een flinke discussie ontstaan over de vraag waar de verschillende ver-
antwoordelijkheden in de praktijk moesten liggen, maar tot die tijd was vooral het
ministerie van Buitenlandse Zaken actief waar het ging om informatie naar de bui-
tenwereld. Het verzorgde bijvoorbeeld in 1922 de uitgave van het eerste Handboek
voor de kennis van Nederland en haar Koloniën.6 In de inleiding is te lezen dat het werk
‘bedoelt bij te dragen tot de systematische voorlichting van het buitenland, welke
het Departement van Buitenlandse Zaken in onze tijd onontbeerlijk acht.’ Het tijd-
perk van naar binnen gekeerde neutraliteit die geen toelichting behoefde was wat
betreft het ministerie voorbij. Het boek was bestemd voor ‘diplomatieke en consu-
laire ambtenaren’ die hiermee kennis over Nederland konden verspreiden. Het
hoofdstuk over de koloniën beslaat niet meer dan dertig pagina’s -op de zeshonderd
die het boek telt- en van die dertig gaan er twintig over Nederlands-Indië. De inlei-
ding tot dit hoofdstuk benadrukt dat de koloniën niet slechts van belang zijn voor
Nederland, maar voor de hele wereld. Vreemd kapitaal was immers welkom en er be-
stonden geen protectionistische regels die het moederland bevoordeelden. De ethi-
sche politiek komt in de afsluitende zin om de hoek kijken: ‘Niet dus de eenzijdige
verzorging van onmiddellijke Nederlandsche belangen geeft richting aan de Neder-
landsche koloniale politiek, maar wel de veelzijdige verzorging van al datgene, dat
voeren moet tot de algemeene economische ontwikkeling van de overzeesche ge-
westen, waarvan het welzijn in handen van de Nederlandsche regeering ligt.’7

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vlak voor de Eerste Wereldoorlog ook al
begonnen de vereniging Nederland in den Vreemde te subsidiëren met 10.000 gul-
den per jaar. Deze vereniging was opgericht met als doel de kennis over Nederland
in het buitenland te vergroten. Men richtte de activiteiten in de eerste oorlogsjaren
noodgedwongen op buitenlanders die in Nederland verbleven, maar vanaf 1919
werd er een ambitieus programma opgesteld dat voorzag in brochures, lezingen en
Hollandse dagen of weken in diverse buitenlanden.8 Een passende film hoorde on-
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6 Handboek voor de kennis van Nederland en Koloniën. Samengesteld met medewerking van verschil-
lende departementen van algemeen bestuur en uitgegeven door het departement van buitenlandsche
zaken (directie van economische zaken) (Den Haag: Nijhoff, 1922).

7 Handboek, p. 530.
8 Vereniging Nederland in den Vreemde. Historisch overzicht (Amsterdam, 1953) Dit is een over-

druk uit het jaarverslag over 1953 van de vereniging. De gegevens die er over de film in staan
zijn overigens onjuist.



vermijdelijk bij de ambitie van de vereniging en dat viel samen met een aanbod van
de firma Haghe Films, eigendom van de Nederlandse filmpionier Willy Mullens.
Mullens was zijn werkzame leven begonnen als ‘menselijke kanonskogel’ op de ker-
mis. Na een bezoek aan Parijs begon hij in 1899 met zijn broer een reisbioscoop in
Nederland. Het werd een groot succes en dat maakte de financiering van eigen kor-
te films mogelijk. Dat waren in het begin voornamelijk slapsticks, zoals het inmid-
dels in de Nederlandse filmcanon opgenomen De mésaventure van een Fransch heertje
zonder pantalon op het strand te Zandvoort.9 Vanaf 1914 ging Mullens zich toeleggen op
meer serieus werk. In opdracht van het ministerie van Oorlog produceerde hij in
1917 bijvoorbeeld Holland Neutraal: Leger en Vlootfilm. In de jaren daarna maakte hij
verschillende filmportretten van Nederlandse steden en stadjes, gefinancierd door
de betreffende gemeentes zelf. Mullens stelde ze buitenlandse vertoningen in het
vooruitzicht, die dan een reclame voor de betreffende stad zouden zijn. In 1921 kreeg
hij een koninklijke onderscheiding voor zijn vele films over Nederland

Dat de vereniging Nederland in den Vreemde en Willy Mullens elkaar vonden bij de
vervaardiging van een promotiefilm over Nederland was bijna vanzelfsprekend.
Mullens stelde voor zo’n film samen te stellen uit zijn eerder gemaakte opnames, de
kosten zouden dan beperkt blijven. Het aanbod werd enthousiast aanvaard. De
overheid droeg een extra 12.000 gulden bij, het bedrijfsleven nog eens 10.000 gulden.
De première van de film, eenvoudig Nederland getiteld, was op 19 maart 1921 in Den
Haag, in aanwezigheid van de koningin-moeder. De Nieuwe Rotterdamsche Courant
vond de film aan de lange kant -twee uur- en oordeelde dat ‘de verscheidenheid aan
beelden op den duur toch wel begon te vermoeien’. Het was vaak te fragmentarisch
en tegelijk ontbrak er ook een en ander. Het stoorde de Rotterdamse krant dat er van
de hoofdstedelijke haven veel meer getoond werd dan van de Rotterdamse haven. Als
propaganda naar het buitenland had de film beperkter gemoeten, aldus de verslag-
gever. Een vrolijke bedoening was de vertoning wel geweest, getuige het eind van
het artikel. ‘Een aantal deelnemers aan het groot-Nederlandsche studentencongres,
die met vaandels en muziek van Delft naar Den Haag waren gekomen, waren op het
tusschenbalcon gezeten, en juichten bij alles wat maar eenigzins van belang was uit
volle borst. Een paar maal werd een volkslied gezongen. De Koningin-Moeder bleef
tot de pauze.’10 De vereniging Nederland in den Vreemde vond de lengte van ruim
twee uur ook wat veel van het goede. Eind 1922 maakte Mullens een versie van drie
kwartier en die film begon aan een roulatie langs de Nederlandse gezantschappen.11
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9 De film is uit 1905 en duurt in oorspronkelijke vorm zes minuten. Op You Tube is een kor-
tere versie te zien. Het origineel bevindt zich in eye, id 44861.

10 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 maart 1921, ochtendblad.
11 Bert Hogenkamp, De Nederlandse documentaire film 1920-1940 (Amsterdam: Van Gennep,



De vereniging had graag beelden uit Nederlands-Indië in de film gezien, maar be-
halve de films van het Koloniaal Instituut was er in eigen land niets beschikbaar en
men zag geen kans het benodigde geld op tafel te leggen voor nieuwe opnames. Het
koloniale bezit werd in Nederland slechts aangestipt via een wereldkaart waarop de
koloniën in een animatie naar het moederland toeschoven. Het gezantschap in
Hongkong liet, niet verbazingwekkend, weten dat vertoningen van de film een suc-
ces waren, maar dat er in de regio ook veel belangstelling zou zijn voor beelden uit
Indië.12 Uiteindelijk kwam de koloniale pendant van Nederland er toch. Vermoede-
lijk rond 1923 stelde het Koloniaal Instituut haar films ter beschikking van de ver-
eniging. Mullens kreeg opdracht een compilatie te maken en zo kon er voortaan ook
een ‘Indië-film’ worden rondgestuurd.13

De Nederlandsch Oost-Indische Archipel duurt drie kwartier, net als haar Nederland -
se evenknie. De opening is klassiek: er komt een groot stoomschip aan in de haven
van Tandjong Priok, blanken gaan van boord en nemen hun intrek in een hotel. Ver-
volgens wordt, tamelijk verrassend, uitgebreid aandacht besteed aan de gezond-
heidszorg voor de lokale bevolking. We zien onder meer een ziekenhuis voor con-
tractarbeiders op Deli. Het zou kunnen dat deze montage stamt uit een periode
waarin groeiende arbeidsonrust op Java en Sumatra de kranten haalde.14 Na de ge-
zondheidszorg verlegt de aandacht zich naar de economie. Verschillende keren be-
nadrukken de teksten op de titelkaarten hoe groot het aandeel van bijvoorbeeld 
Indische rietsuiker of kina wel niet is in de wereldproductie. Beelden van de ver-
schillende economische sectoren (thee, tabak, sisal, tropisch hout, rubber) worden
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1988), p. 18 en nl-hana, Gezantschap China, 2.05.90, inv.nr. 432, brief Nederland in den
Vreemde aan gezant te Peking, 2 mei 1923. De film wordt bewaard bij BenG, Taak id

4880060.
12 nl-hana, Gezantschap China, 2.05.90, inv.nr. 432, brief consul Hongkong aan zaakgelas-

tigde in Peking, 20 mei 1925.
13 Het origineel bevindt zich in 4 aktes bij BenG, Taak id 119981; 119980; 119979; 119976. De

film wordt vermeldt in het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie van 11 juni 1926. Daar is te
lezen dat ‘Indië- film’ enkele weken in Caïro zal worden vertoond.

14 In 1923 was er een eerste spoorwegstaking op Java. Zie de paragraaf Onrust en overheids-
voorlichting. Er bestaat een Franstalige brochure voor de Indië-film van de vereniging uit
ca 1931 en de daarin beschreven film is anders dan wat er bij BenG wordt bewaard. Zie W.M.
Westerman, Le film ‘Les Indes Néerlandaises’, un bref exposé (z.p, z.d.). Vermoedelijk heeft Mul-
lens na een tweede reis naar Indië een nieuwe Indië-film voor de vereniging gemonteerd,
met dezelfde lengte als de oude film en met deels nieuwe beelden. Zo is in deze variant de
bestuursoverdracht van 1927 te zien. Mullens stond er om bekend dat hij zijn films veel-
vuldig hermonteerde.



afgewisseld met impressies uit verschillende steden en de Indische natuur. Maar de
nadruk die de film legt op Nederlands-Indië als leverancier van producten voor de
hele wereld is een duidelijke indicatie van de bedoeling: bevordering van de export.
Mullens begreep goed wat zijn opdrachtgever voor ogen had. Ook het Handboek voor
de kennis van Nederland en haar Koloniën was uitgegeven onder auspiciën van de direc-
tie Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de eerste helft
van de jaren twintig was er nog weinig kritiek van buiten op het koloniale beleid van
Nederland en kon de nadruk onbekommerd liggen op de hoge kwaliteit van in-
heemse producten en bijbehorende investeringsmogelijkheden.

De ‘regeeringsfilms’ van Willy Mullens

De oudste Nederlandse bedrijfsfilms waren eveneens van de hand van Willy Mul-
lens, zoals een in opdracht van de nv Philips vervaardigde film over hun jubileum-
feest in 1916 en Jurgens Grootbedrijf uit 1918 over de firma Jurgens, de voorloper van
Unilever.15 Het leek voor de hand te liggen dat Mullens ook voor grote koloniale be-
drijven films zou gaan maken, maar het duurde nog tot 1924 voor hij een opdracht
van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (bpm) in de wacht wist te slepen. In fe-
bruari van dat jaar vertrok hij met de Jan Pietersz. Coen naar Indië, met veertig stuks
bagage en begeleid door een vertegenwoordiger van de bpm. De heren reisden drie
maanden rond in de kolonie, Mullens verschoot 20.000 meter film en kwam ‘blakend
van welstand, verrukt van het genotene en meenend voldaan te kunnen zijn over
zijn werk’ terug, aldus Het Vaderland.16

Op 18 juni 1924 volgde in het Kurhaus de klinkende première van de maar liefst drie
uur durende Petroleum-film.17 Er kwam van alle kanten lof. Het Vaderland repte van
een film ‘die den Nederlandschen toeschouwer van nationalen trots vervult, die
technische volmaakt schijnt, commercieel doet watertanden, sociaal zeer bevredigt
en die, naar ons voorkomt, geheel beantwoordt aan het doel waarvoor hij werd ge-
maakt.’18 Het doel van de film kwam tot uiting in het welkomstwoord van de direc-
teur van de bpm, A. Philips: ‘Onze mannen zijn daar in den Oost om geld te verdie-
nen voor onze aandeelhouders. Maar dat doende verspreiden zij veel welvaart en
voorspoed ver buiten den kring dier aandeelhouders. [..] Ik ben overtuigd dat wat gij

62 m o d e r n  k o l o n i a l i s m e  1 9 1 2 - 1 9 4 2

15 Hogenkamp, Documentaire 1920-40, geeft op p.135-137 een overzicht van alle bekende Hag-
he filmproducties, waaronder veel opdrachtfilms van bedrijven.

16 Hogenkamp, Documentaire 1920-40, p. 19 en Het Vaderland, 29 mei 1924, ochtendblad.
17 eye heeft diverse varianten van deze film, alsmede werkopnames. De oorspronkelijke drie

uur durende versie is niet bewaard.
18 Het Vaderland, 19 juni 1924, ochtendblad.



zien zult u niet den indruk zal geven dat wij Indië verarmen, doch dat wij het ver-
rijken; dat wij den inlander niet neerdrukken, doch hem opheffen.’19 Het Vaderland
vertrouwde wat de film weergaf: ‘Het is goed dat de Koninklijke [de moedermaat-
schappij van de bpm] de eerlijke film te hulp riep, om zich te laten zien, aangezien
zij niets te verbergen heeft.’20 Filmhistoricus Bert Hogenkamp noemt in zijn ge-
schiedenis van de vooroorlogse Nederlandse documentaire de Petroleum-film ‘een ge-
slaagd stuk propaganda voor het moderne kolonialisme’.21 De Nederlandse kolonia-
le autoriteiten hadden geen enkele bemoeienis met de film gehad, maar konden
gezien de loftuitingen niet anders dan tevreden zijn geweest.

Na de film voor de bpm liet Mullens weten dat hij graag nog eens naar Nederlands-
Indië wilde om films maken. In een stuk voor Het Vaderland pleitte hij voor financie-
ring door de overheid: ‘Gezien het machtige wapen, dat de film is tegen onkunde,
verbaas ik mij, dat de Reegeering nog aarzelt om haar koloniën op behoorlijke schaal
te laten filmen. [..] Waarom de scholen niet een wekelijks lesuur in filmografische
aardrijkskunde en volkenkunde gegeven? De petroleumfilm besloeg nog maar één
gezang in het kolossaal epos en het telt er nog tientallen…wat al volken, culturen,
landen, kunsten. […] Voor mij lijkt het een plicht van de Regeering, haar Volk op den
meeste demonstratieve wijze in te lichten over datgene, wat au fond misschien wel
het behoud van haar volk is.’22 Het stuk van Mullens stond niet op zich, in Engeland
verscheen in The Times begin 1924 een vergelijkbaar pleidooi dat met name in goede
aarde viel bij de Conservatieve Partij. Daar zag men film als het ideale middel om de
nieuwe kiezers die er sinds 1918 bij waren gekomen, ofwel de arbeidende klasse, aan
zich te binden en werd er binnen de partij een filmafdeling opgericht die in de jaren
twintig een grote rol speelde bij de productie van koloniale films.23 In Nederland
ontbrak zo’n drijvende kracht, er kwam van de kant van de overheid geen officiële
reactie op het stuk van Mullens. Wel kreeg zijn bedrijf anderhalf jaar later van de mi-
nisteries van Onderwijs en Koloniën geld voor het maken van een aantal films in Ne-
derlands-Indië.

Om deze opdracht te verwerven had Mullens in eerste instantie het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen benaderd met een voorstel om in totaal vijf-
duizend meter film (negatief en één positieve kopie) à raison van ƒ 2,- per meter te le-
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19 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 juni 1924, avondblad.
20 Het Vaderland, 19 juni 1924, ochtendblad.
21 Hogenkamp, Documentaire 1920-40, p. 19.
22 Het Vaderland, 13 juli 1924, ochtendblad.
23 Lee Grieveson, The Cinema and the (Common) Wealth of Nations, in Empire and Film, 

p.79.



veren. Het ministerie kreeg daarmee de beschikking over een kleine drie uur film.
Op zijn beurt benaderde het ministerie van okw zijn collega’s op Koloniën, met als
resultaat dat kosten werden gedeeld. Elk ministerie betaalde 5.000 gulden. De gou-
verneur-generaal werd verzocht Mullens waar nodig assistentie te verlenen. Hier
werd aan toegevoegd: ‘Dat hij in de keuze zijner onderwerpen geheel vrij behoort te
worden gelaten, zij ten overvloede hierbij aangestipt.’24 ‘Vrij in de keuze zijner on-
derwerpen’ was Mullens echter allerminst, de toevoeging moet gelezen worden als
een aanwijzing dat de gouverneur-generaal zich niet zou moeten mengen in de keu-
ze die al was gemaakt door het ministerie van okw. Daar had men een lijst met te
verfilmen onderwerpen opgesteld die maar liefst vier pagina’s telde.25 Om ervoor te
zorgen dat die onderwerpen aan bod kwamen, zou de filmer tijdens zijn werkzaam-
heden aan de ‘regeeringsfilm’, zoals het in de rapportage voorlopig heette, ter plek-
ke vergezeld worden door een inspecteur van het departement van Onderwijs. Mul-
lens vertrok eind mei 1926 en hield een radiopraatje waarin hij hoog opgaf van het
werk dat hij voor de regering ging doen en bovendien een lange reeks bedrijven
noemde waar hij films voor zou maken, zoals de Nederlandsche Handels Maat-
schappij, het Tabaksbureau en de Vereeniging voor Rubbercultuur. Hij had 20.000
meter film bij zich, reisde behalve naar Java ook naar Sumatra en Bali en filmde alles
wat hem van belang leek, zodat hij nog eens 14.000 meter extra film moest laten na-
sturen.26 Hij was in april 1927 terug in Nederland.

Hoe het filmen in Nederlands-Indië was verlopen valt na te lezen in het verslag van
de inspecteur van het Inlandsch Onderwijs G.C. Janssen, de ambtenaar die Willy
Mullens op zijn reis door Java begeleidde. Hij begon zijn rapport met een opmerking
die gelezen kan worden als een verontschuldiging: ‘Bij de filmopnames speelt het
toeval dikwijls een groote rol. We menen in dat opzicht nog al gelukkig geweest te
zijn en enkele onderwerpen te hebben kunnen “pakken”, die alleen het toeval bie-
den kan.’ Janssen had de lijst onderwerpen van het ministerie van okw bij de hand,
maar hij nam dus de vrijheid om er van af te wijken. ‘Enkele onderwerpen moesten
als niet meer bestaande of door bijzondere omstandigheden als onmogelijk te fil-
men, worden afgeschreven, terwijl we tevens gemeend hebben het onderwerp “opi-
um” niet te moeten opnemen, als minder geschikt en tevens in werkelijkheid zeer
moeilijk of in het geheel niet te verfilmen. Van comedievertooningen -wat het on-
derwerp opium zou moeten worden- hebben we ons onthouden: de geheele film is
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24 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 2846, brief ministerie Koloniën
aan gouverneur-generaal, 11 juni 1926.

25 eye, archief Willy Mullens, inv. nr 27, Brief Ministerie okw aan Mullens, 16 juni 1926.
26 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, nr. 34, 21 mei 1926. 34.000 meter film (op 35mm) is

grof geschat zo’n 20 uur.



“echt”.’27 ‘Echt’ betekende niet dat Mullens de mensen voor zijn camera niet regis-
seerde. Soms gebeurde dat bijna zichtbaar. Bij twee vrouwen die sirih of betelpeper-
blad kauwen, worden de handelingen van het in de mond proppen van het blad en
het afvegen van de lippen nadrukkelijk voor de film gedemonstreerd. De vrouwen
kijken ook in de camera. Soms lijkt de regie voor de argeloze kijker afwezig. Maar een
lang shot van het erf van een Javaans huis, waar de camera naar rechts draait en dan
prompt een man met een koe in beweging komt, waarna, als de koe voorbij de lens
is gelopen, in de achtergrond enkele vrouwen en kinderen opstaan en naar voren ko-
men – dat is geen toeval.28 Mullens had genoeg ervaring om gebeurtenissen naar
zijn hand te zetten. En om aan de ambtenaar Janssen uit te leggen dat sommige za-
ken die op de lijst stonden vrij onzinnig waren. Zoals de steile kust van Zuid-Java,
met grotten en eetbare vogelnestjes. In zijn rapport schreef Janssen: ‘Deze zou alleen
te filmen zijn vanuit zee en dan nog zeer onduidelijk. […] Een filmpje maken van een
man, die op een bankje tegen een rots hangt en waarvan verder niets te zien komt op
het doek, leek ons niet juist.’ Janssen vond dat er ook onderwerpen op de lijst ont-
braken en liet die door Mullens wel filmen. Het ging met name over het leven van
de Europeanen op Java, over de inheemse scholen en over “gymnastiek en sport”, een
terrein waarover Janssen trots schreef dat ‘Indië niet achterstaat bij andere landen.’29

Janssen hield nauwgezet bij wat er op Java werd gefilmd, met een lijst ‘opschriften
voor den regeeringsfilm’.30 Die diende tevens als hulpmiddel voor Mullens, want
een deel verscheen op de titelkaarten van de uiteindelijk dertien films die hij mon-
teerde voor de Nederlandse overheid. Mullens maakte er een mooie catalogus voor:
‘Regeeringsfilms van Nederl. Oost-Indië. Java-Sumatra-Bali’ die de volgende titels
bevatte: Bestuursovergave 1927; Bandoeng; Het leven in de Dessa I; Het leven in de Dessa II;
Rijstcultuur; Inlandsche bedrijven I; Inlandsche Bedrijven II; Djockjakarta; Sport en scholen;
Boroboedoer en Bromo; Sumatra; Minangkabauwsche huwelijksplechtigheid en Bali.31 De
films waren wat betreft het ministerie van okw in eerste instantie bedoeld voor het
Nederlandse onderwijs. Ze zouden worden gedistribueerd via de Vereeniging voor
Onderwijs- en Ontwikkelingsfilms (voof). Die organisatie was in 1925 opgericht als
overkoepelende instantie voor de lokale ‘schoolbioscopen’ die met name in de grote
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27 eye, archief Willy Mullens, inv. nr 28, Verslag van den tocht over Java voor den Regeerings-
film, januari 1927.

28 Deze scènes zijn te vinden in de film Het leven in de dessa, deel I, eye, id 38196.
29 Verslag van den tocht over Java voor den Regeeringsfilm. Dat de eetbare vogelnestjes als on-

derwerp op de lijst voorkwamen, komt vermoedelijk omdat kapitein Lamster dit in 1912
zonder succes had geprobeerd.

30 eye, archief Willy Mullens, inv.nr. 31.
31 eye, archief Willy Mullens, inv.nr. 32.



steden al een aantal jaren bestonden. Men bezat een groeiende catalogus van educa-
tieve films die werden verhuurd aan zowel lager- als voortgezet onderwijs. Een gro-
te vlucht had dit nog niet genomen, in het jaarverslag over 1926 is sprake van 23 ver-
huurde films. 32 Het ministerie van okw vroeg Mullens zelf ook naar mogelijkheden
om de films te vertonen op bijvoorbeeld ‘Rijks hoogere burgerscholen in de provin-
cie’.33 Enkele van de films werden bij specifieke gelegenheden ook door het Koloni-
aal Instituut vertoond. Voor zover bekend maakte het ministerie van Koloniën zelf
geen enkel gebruik van de films, net zomin als het gouvernement in Indië.

Mullens hield in november 1927 bij hem thuis voor een select gezelschap journalis-
ten een voorvertoning van zijn ‘regeeringsfilms’. De aanwezigen kwamen superla-
tieven tekort, Het Vaderland wijdde een halve pagina aan de ‘keurverzameling van
nieuwe Indische opnamen’, plaatste er een foto van de filmer in wit tropenkostuum
bij en had als conclusie: ‘Is op vroegere Nederlandsch-Indische films van deskundige
zijde wel eens juiste critiek geoefend, de opnamen van de heer Mullens verdienen
grooten lof.’ De krant was het meest gecharmeerd van ‘de opname van het leven in
de desa, die in elk opzicht geslaagd mag heeten. Deze film, evenals die van de confe-
rentie van den regent met de desahoofden en die van de verkiezing van den desabe-
stuurder, zijn werkelijk van bijzondere waarde.’34 Het Algemeen Handelsblad sloot
haar lovende recensie af met: ‘Wij hopen dat deze ongemeen belangrijke en boeien-
de beelden niet alléén voor scholen bestemd zijn. Opdat ook anderen wat van Indië
kunnen leren kennen zonder de dure reis erheen en ervan terug te moeten betalen.
En opdat velen, met ons kunnen waardeeren welk een geluk het is, dat wij, juist nu
belangstelling in Indië zoo noodig is, iemand hebben als Willy Mullens.’35 Van een
feestelijke première of veelvuldige vertoning van een groot publiek kwam het ech-
ter niet. Nog geen maand na de voorvertoning brak er een grote brand uit in huize
Mullens. Er vielen geen slachtoffers en uiteindelijk bleek een groot deel van de films
te zijn gered of elders opgeslagen, maar Mullens was behoorlijk van slag en kwam er
voorlopig niet aan toe een bioscoopversie van zijn ‘regeeringsfilms’ te maken.36
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32 nl-hana, Vereniging Nederlandse Gemeenten [vng], 2.19.185, inv.nr. 1777, Jaarverslag
voof 1926. Mullens had de voof voor zijn vertrek zelf ook benaderd met een voorstel edu-
catieve films over Indië te laten maken, maar daar had de organisatie geen geld voor. Wel
kwam men later met ‘nauwkeurige aanwijzingen’ voor de op te nemen films, opgesteld
door een van de leden van het curatorium van de voof, J.C. van Eerde, tevens directeur van
het Koloniaal Instituut. Het stuk waarin deze aanwijzingen staan is niet bewaard. Zie ver-
der nl-hana, vng, 2.19.185, inv. nr. 4190.

33 eye, archief Willy Mullens, inv. nr 27, Brief ministerie okw aan Mullens, 16 juni 1926.
34 Het Vaderland, 19 november 1927, p 9.
35 Algemeen Handelsblad, 19 november 1927, avondeditie p.1.



In haar studie naar de koloniale tentoonstellingen die Nederland inrichtte tussen
1883 en 1931 geeft Marieke Bloembergen aan dat daarbij een stramien werd gehan-
teerd dat alle jaren door ongewijzigd bleef: natuurlijke wereld – inheemse bevol-
king – kolonisatie. Binnen dit stramien is er een ontwikkeling in de tijd te constate-
ren. Bij de eerste tentoonstelling in 1883 lag de nadruk sterk op het ‘primitieve’ en
‘exotische’. Vanaf 1900 kwam er meer aandacht voor complexere ‘kunst’, ofwel voor
de Hindoe-Javaanse ‘beschaving’. Daarnaast is ook een verandering van perspectief
te constateren, waarbij aan het begin van de 20ste eeuw de overeenkomsten tussen
menselijke culturen worden benadrukt, terwijl tegen het einde van de jaren twintig
juist het wezenlijk andere van de inheemse cultuur wordt belicht.37 De films van
Mullens pasten wat dat betreft bij hun tijd: de inheemse cultuur is sterk vertegen-
woordigd en de manier waarop deze wordt getoond sluit aan bij het concept van ‘de
ander’. Er waren voor de Nederlandse kijker weinig aanknopingspunten met het le-
ven van de Indonesiër. Een voorbeeld is het ambacht van de koperwerker, onderdeel
van de film Inlandsche Bedrijven I.38 De draaibank die de Indonesische man gebruikt
wordt in werking gezet met een trappedaal, op dezelfde wijze als de trapnaaimachi-
ne in de westerse wereld van toen. Maar door op de titelkaart het woord ‘primitieve
draaibank’ te gebruiken, werd de mogelijkheid tot herkenning flink verminderd.
Daar stond tegenover dat in Het leven in de Dessa II de verkiezing van een dessahoofd
werd getoond, compleet met stembus.39 Wel kreeg de Nederlandse kijker via een ti-
telkaart de toelichting dat stokjes werden gebruikt in plaats van potlood en stem-
biljetten vanwege het analfabetisme. Het was deze sequentie die bij de recensent van
Het Vaderland zeer in de smaak viel.

In de films van Mullens was weinig aandacht voor onderwerpen die verband hielden
met ‘vooruitgang’, of ‘opheffen’, het werkwoord dat was gaan horen bij de uitvoe-
ring van de ethische politiek. Die stonden ook niet op de lijst van het ministerie van
okw, mogelijk werd er bij dat ministerie gedacht dat het exotische, het vreemde van
andere culturen eerder de belangstelling van scholieren zou opwekken dan het laten
zien van infrastructuur, gezondheidszorg of onderwijs in de kolonie. Scholen en sport
in Nederlands-Indië vormt de spreekwoordelijke uitzondering in de reeks.40 Deze film
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36 Hogenkamp, Documentaire 1920-40, p.21. Onder de titel Met Willy Mullens dwars door Indië
draaide de film uiteindelijk vanaf 11 november 1929 in vijf bioscopen verspreid over het
land. Deze film wordt bewaard bij BenG onder de titel L’Indonésie, comment elle vit, comment
elle travaille. BenG, Taak id 4875100.

37 Bloembergen, Koloniale Vertoningen, p. 286-293.
38 eye, id 31632.
39 eye, id 38196.
40 eye, id 59589.



kwam tot stand dankzij de lokale onderwijsinspecteur, het ministerie had er niet
om gevraagd. Opvallend is wat inspecteur Janssen schreef over de Indische kinder-
spelletjes -met uitleg- die in deze film te zien zijn. ‘Al is de film ook bestemd voor
grootere kinderen, ze zijn hun jaren van de lagere school nog niet vergeten en zul-
len zich daarom interesseren voor de spelletjes van hun bruine “broertjes”.’41 Hoe
paternalistisch deze zin ook mag klinken, de gedachte van Janssen komt voort uit de
idee dat er overeenkomsten bestaan tussen mensen uit verschillende culturen. Hij
miste dat in de opdracht van het ministerie van okw. Daarbij past wel de kantteke-
ning dat Janssen ook verantwoordelijk was voor de titelkaart van de ‘primitieve
draaibank’. Er huisden twee gedachtes in de ziel van de koloniale ambtenaar. Al kan
het ook zijn dat hij de werking van de trapnaaimachine niet kende.

De eerste film die genoemd wordt in de catalogus van Mullens is Bestuursovergave
1927. We zien scheidend gouverneur-generaal Fock en zijn echtgenote het paleis in
Buitenzorg verlaten, waarna een titelkaart ons vertelt dat ‘het filmtoestel op pad
[ging] om tijdig tegenwoordig te zijn bij het binnenstoomen van de “Grotius”, aan
boord van welk schip Z.E. Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff en familie zich bevonden’, ofwel
de nieuwe gouverneur-generaal. Het was de tijd dat er nog titels, vallende kalender-
blaadjes, of draaiende wijzers van de klok nodig waren om de kijker duidelijk te ma-
ken dat we ons in tijd en ruimte gingen verplaatsen. De heren Fock en De Graeff tref-
fen elkaar bij het gebouw van de Volksraad om vervolgens gezamenlijk naar binnen
te schrijden, in groot gala tenue. Na de opnames uit 1918 was dit pas de tweede keer
dat er bij de Volksraad werd gefilmd. Deze keer zelfs kort binnen -wat een hele pres-
tatie mag heten gezien de beperkte mogelijkheden van de toenmalige film- en heel
uitgebreid bij het naar buiten komen van de leden na afloop van de toespraak van
Fock.42 In een latere brochure waarin deze sequentie wordt beschreven valt op hoe-
zeer dit de auteur met trots vervulde. ‘Nous voyons les membres européens du Con -
seil [Volksraad] se mêler aux chefs javanais et autres dignitaires indigènes avec une
aisance qui forme un contraste vivant avec le mot bien connu de Kipling, écrit un
peu légèrement, que “East and West will never meet” (l’Orient et l’Occident ne se re-
joindrent jamais).’ Nederland pakte het beter aan dan het Britse Rijk, zo was de
boodschap.43

Voor hedendaagse kijkers is Bestuursovergave 1927 waarschijnlijk de meest fascine-
rende van de dertien ‘regeeringsfilms’ omdat het de volkomen verdwenen wereld
van het Nederlands bestuur laat zien. Een flink deel van de andere films betreft on-
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41 Verslag van den tocht over Java voor den Regeeringsfilm.
42 eye, id 6714. Van deze film zijn twee versies, alleen kluisnummer C 3052 is compleet.
43 Westerman, Le film ‘Les Indes Néerlandaises’, Zie ook noot 14.



derwerpen die qua beeld nog altijd zijn terug te vinden in het hedendaagse Indone-
sië, in ieder geval in kleinere dorpen. Er zijn nog altijd rijstvelden, de lokale kapper
is nog aan het werk langs de kant van de weg, er zijn nog koetsjes met paarden en
vulkanen die rook uitspuwen. Maar blanke heren in open calèches, met een steek op
het hoofd en sabel aan de zijde – dat zie je toch echt niet meer. En zelfs al zou je het
wel zien, de fascinatie wordt natuurlijk niet veroorzaakt door de aankleding, maar
door het feit dat deze heren de machthebbers waren in een gebied dat in 1927 tegen
de zestig miljoen inwoners telde. En hoe ontspannen de omgang tussen Europese le-
den van de Volksraad en Javaanse hoge heren op de film inderdaad overkomt, Ne-
derlands-Indië was een gebied waar niet alles pais en vree was, waar het Indonesi-
sche nationalisme sterker werd, waar verzet tegen het Nederlandse bestuur groeide.
De films die Mullens in opdracht van de Nederlandse overheid maakte, zijn mede
interessant vanwege hetgeen ze niet laten zien. Wel allerhande nijverheid en lokale
gewoontes, wel de inheemse vorsten en regenten, inclusief hun contact met ‘gewo-
ne’ dessahoofden, zelfs de ‘democratische’ verkiezing van een dessahoofd. Maar niet
de verlaten weefgetouwen in het Sumatraanse Siloenkang. Daar wilde men filmen,
maar er was niemand. Dat was het ‘gevolg van de communistische woelingen’ zo
viel te lezen in het verslag van de ambtenaar, in dit geval inspecteur Vogel, die op Su-
matra met Mullens meereisde.44 Het waren ‘woelingen’ die ook tot de wereld buiten
Indië en Nederland doordrongen.

Onrust en overheidsvoorlichting

Half december 1926 stuurde D.F.W. van Rees, een Nederlander werkzaam bij de 
Volkenbond en eerder invloedrijk hoog ambtenaar bij het Indische gouverne-
ment,45een brief naar de minister van Koloniën. Hij waarschuwde dat er in de Vol-
kenbond -het belangrijkste internationale platform van deze jaren- een groeiende
belangstelling was voor koloniale zaken en dat dat voor Nederland niet erg gunstig
uitpakte. Het werd gezien als een ‘klein land met groote, naar veler oordeel te groote,
koloniale bezittingen’. Gezien de ‘zonderlinge’ opvattingen die er leefden bij de Vol-
kenbond en verwante organisaties was het ‘niet alleen gewenscht, maar bepaald
noodig, dat ons koloniaal beheer dat over het geheel verre uitsteekt boven dat van
andere landen […] in intellectueele buitenlandsche kringen worde bekend gemaakt,
niet uitsluitend door propaganda middelen als filmvertooningen en voordrachten
of deelneming aan jaarbeurzen en koloniale tentoonstellingen, maar door ruime
verspreiding bovendien, ik zou zeggen in de eerste plaats, met het oog op het doel,
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44 eye, archief Willy Mullens, inv.nr. 29, Verslag van de Sumatra-reis, door de inspecteur van
Inlandsch Onderwijs A. Vogel.

45 Biografisch Woordenboek Nederland, lemma Rees, Daniël François Willem van.



van een in de Engelsche en Fransche taal geschreven boekwerk, waarin objectief,
zaakkundig en duidelijk uiteengezet onze Inlander- politiek, d.i. onze Overheids-
zorg in alle hare geledingen voor de belangen der Inlandsche bevolking.’46

De bezorgdheid van Van Rees was mede ingegeven door de sociale onrust waarvan al
enige jaren sprake was op Java en Sumatra. In mei 1923 was er een grote spoorweg-
staking waar meer dan 10.000 werknemers aan mee deden. Dat leidde tot negatieve
berichten in het buitenland. De minister van Buitenlandse Zaken vroeg zijn collega
van Koloniën nog diezelfde maand of hij een ingezonden stuk kon sturen naar een
Japanse krant. Daarin had een interview gestaan met de Amerikaanse journalist
W.F. Adler, die net terug was van een reis door Nederlands-Indië en beweerde dat
‘binnen weinige jaren in Indië eene omwenteling te verwachten was, tengevolge
waarvan het Nederlandsch gezag zou worden vernietigd.’47 Na verschillende ver-
spreide onlusten, volgde rond de jaarwisseling van 1926 naar 1927 een lang voorbe-
reide opstand van de pki, de Indonesische communistische partij. Het gouverne-
ment trad er met zeer harde hand tegen op en arresteerde in totaal 13.000
Indonesiërs. Een deel van hen werd verbannen naar een nieuw ingericht verban-
ningsoord, Boven-Digoel op Nieuw-Guinea. Het was een vrijwel onbereikbare plek
in het oerwoud, vergeven van malaria en omringd door koppensnellende Papoea-
stammen. De naam werd al snel het symbool voor hardvochtig koloniaal optreden.
‘De hel van het Digoel-kamp’ viel op spandoeken te lezen die in Nederland bij een
demonstratie werden meegedragen. Iedereen kon het zien in het Polygoon bio-
scoopjournaal.48

Het harde optreden van de overheid werd mede gedragen door een allengs conser-
vatiever wordende koloniale samenleving. De bevlogen idealen van de ethische po-
litiek maakten velen angstig: wat moest er niet van de samenleving worden als de
inheemse bevolking daadwerkelijk invloed op het bestuur zou krijgen? Als Neder-
lands-Indië op eigen benen zou komen te staan? Was er dan nog wel plaats voor Eu-
ropeanen die maar zo’n klein deel van de bevolking uitmaakten? Zelfs een gouver-
neur-generaal die de ethische politiek goed gezind was, A.C.D. de Graeff, kon het tij
niet keren. Hij beklaagde zich in brieven aan zijn vriend en eerdere voorganger Van
Limburg Stirum herhaaldelijk over de ‘domheidsmacht’ van zijn eigen ambtenaren.
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46 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv. nr. 2901, brief Van Rees aan minis-
ter van Koloniën, 14 december 1926.

47 nl-hana, Koloniën / Geheim Verbaal, 2.10.36.51, inv. nr. 240, brief ministerie Buitenlandse
Zaken aan ministerie Kolonién, 11 mei 1923.

48 Polygoon Hollands Nieuws, weeknummer 28-05 (opname 11 maart 1928), Demonstratie In-
ternationale Rode Hulp, BenG Taak id 511718.



Hij schreef dit een paar maanden nadat hij aantrad, in het najaar van 1926. Vier jaar
later berichtte hij ‘Ik heb al lang opgegeven tegen die domheidsmacht te strijden’.
De publieke opinie in Batavia en andere steden, waar de meeste Nederlanders woon-
den, bleek gevoelig voor de opvattingen van de zeer conservatieve Vaderlandsche
Club, die in 1929 werd opgericht door onder meer de hoofdredacteur van het Soera-
baiasch Handelsblad. In die krant viel te lezen over ‘dolle eischen van Oosters natio-
nalisme’ die krachtig bestreden moesten worden.49

Het ministerie van Koloniën had vanaf het begin van de 20ste eeuw ingezet op de
ethische politiek als de ‘morele rechtvaardiging’ van het koloniale bezit, het was een
‘systeem van vreedzame verdediging’.50 Nu in de loop van de jaren de ethische poli-
tiek moeilijker bleek te verwezenlijken dan gedacht, kwam ook de verdediging van
het koloniale bezit in lastig vaarwater. F.W.J. Drion, een man die van het ministerie
van Buitenlandse Zaken enkele tienduizenden guldens per jaar kreeg voor zijn Na-
tionaal Bureau voor Documentatie over Nederland, schreef in maart 1927 een stuk
in het Haagsch Maandblad waarin hij ruim citeerde uit de berichtgeving in buiten-
landse bladen over de communistische opstand in Indië: ‘Greedy exploitation by
Dutch planters’, ‘Weissen Planzer und Händler die ein bedrückendes Arbeitssystem
durchsetzen’ en ‘L’administration coloniale hollandaise n’ont jamais été d’une
douceur exemplaire’. Drion benadrukte dat er ook positieve stukken verschenen
over Nederland -daar kreeg hij tenslotte voor betaald door het ministerie- – maar dat
het hoe dan ook moeilijk was om in het buitenland belangstelling op te wekken voor
berichten uit een klein land als Nederland. Suggesties die daarvoor de afgelopen
maanden in de binnenlandse pers en in het parlement waren gedaan, waren volgen
Drion vaak gespeend van enige kennis over de gang van zaken in de nieuwswereld.
Nederland kon al tevreden zijn dat het slechte beeld, ontstaan in de wereldoorlog
was vervaagd. ‘Zoowel de politiek der Nederlandsche regeering als de houding van
Nederland jegens de Volkenbond, hebben daartoe voor een groot deel bijgedragen –
al hebben zij nog niet alle volkeren er toe kunnen brengen in te zien dat wij niet, ge-
lijk men het tijdens den oorlog placht uit te drukken “geld verdienden terwijl ande-
ren hun bloed offerden”.’51
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49 H.W. van den Doel, Het rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie
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De optimistische benadering van Drion liet onverlet dat bij Nederlandse politici het
onbehagen groeide. Er was kritiek op de activiteiten van de persdienst van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken, of liever het ontbreken daarvan van. Ook de net op-
gerichte Buitenlandsche Pers Vereeniging beklaagde zich over het geringe contact
dat mogelijk was tussen haar leden en de Nederlandse overheid. Het hoofd van de
persdienst, L.J. Plemp van Duiveland, ging daarop aan de slag. In een rapport aan de
ministerraad van april 1927 stelde hij een centraal geleide regeringspersdienst voor.
Dat voerde menig minister veel te ver, Plemp van Duiveland moest zijn huiswerk
overdoen en in september kwam hij met een nieuw rapport. Opnieuw was sprake
van een regeringspersdienst, maar deze zou uitsluitend werken voor de ministeries
van Buitenlandse Zaken en Koloniën. Directe actie werd nog niet ondernomen,
maar er ging uiteindelijk per 1 januari 1934 een regeringspersdienst aan de slag, na
nog een studie van de zogenaamde commissie-François.52 In de Tweede Kamer bleef
ondertussen de kritiek aanhouden. De minister van Buitenlandse Zaken zelf ver-
hulde bij de toelichting op zijn begroting evenmin dat er een probleem was. ‘In het
bijzonder geldt de onvoldaanheid de voorlichting omtrent Nederlandsch-Indië.
Daaraan ontbreekt inderdaad het een en ander!’ Na deze schuldbekentenis verze-
kerde minister Beelaerts van Blokland het parlement dat er aan gewerkt zou wor-
den. Toch was uit zijn betoog ook op te maken dat zijn ministerie noch dat van Ko-
loniën grootscheeps zou gaan uitpakken waar het ging om voorlichting: ‘Het is
overigens de vraag, of wij het zouden moeten toejuichen als de buitenlandsche pers
bijzondere belangstelling voor ons land en zijn koloniën aan den dag ging leggen; ik
ben daar volstrekt niet van overtuigd.’ 53

Ondanks het pleidooi van Van Rees voor een gedegen boekwerk over ‘onze Over-
heidszorg in alle hare geledingen voor de belangen der Inlandsche bevolking’ heers-
te onder de Nederlandse vertegenwoordigers bij de Volkenbond zo mogelijk nog
meer scepsis dan bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Koloniën over het nut
van voorlichting en propaganda. Emanuel Moresco, eerder onder meer secretaris-
generaal van het ministerie van Koloniën, meende dat aandacht vragen voor het be-
leid kon worden geïnterpreteerd als het goedpraten van dat beleid. Na het bekend
worden van een plan voor regeringspublicaties over onder meer het vraagstuk van
herendiensten, liet hij weten er niet teveel van te zullen bestellen.54 De Indische re-
gering had begin 1928 besloten deze brochures, in het Frans en Engels, te laten ma-
ken om tegemoet te komen aan de kritiek van pers en parlement. De minister van
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52 Joan Hemels, Van perschef tot overheidsvoorlichter. De grondslagen van overheidsvoorlichting (Al-
phen aan den Rijn: Samson, 1973), p. 17-22.

53 Handelingen Tweede Kamer, 29 november 1927, pagina 668.
54 De Graaff, Het ministerie van Koloniën, p. 585.



Buitenlandse Zaken had er -schoorvoetend- mee ingestemd. ‘Ik meen echter het
voorbehoud te moeten maken, dat de verspreiding van de gewenschte publicaties
niet het karakter aanneemt van een intensieve propaganda voor de wijze waarop on-
ze overzeesche gewesten worden bestuurd. In de eerste plaats ben ik geen voorstan-
der van het denkbeeld overal en ten allen tijde het buitenland te wijzen op het be-
staan en bestuur van ons welvarend koloniaal bezit.’ Er werd nog ruim een jaar
getwist over wie de kosten van de vertaling en het drukken op zich zou nemen voor-
dat er brochures van de pers rolden.55

Het besluit van de gouverneur-generaal om brochures te gaan maken werd door het
ministerie van Buitenlandse zaken vooral gezien als een ongewenste stap op weg
naar een zelfstandig voorlichtingsbeleid vanuit Indië. Die interpretatie werd gevoed
door het advies dat een zogenaamde ‘Informeele Commissie’ eind juli 1928 uitbracht
aan gouverneur-generaal De Graeff over ‘Voorlichting van Regeeringswege van het
buitenland’. De commissie bestond uit drie heren, onder wie F.M. baron van Asbeck,
een man die in de volgende jaren een belangrijke rol zou spelen bij het blad De Stuw,
dat zelfstandigheid van Nederlands-Indië nastreefde. Volgens de commissie was het
hoog tijd dat de Indische regering een aparte voorlichtingsambtenaar aanstelde. De-
ze man zou een coördinerende rol moeten spelen bij het samenstellen van een jaar-
lijks uit te geven handboek en hij zou brochures moeten laten maken die inspeelden
op actuele vraagstukken. Zowel voor de inhoud van het handboek als voor de bro-
chures werden concrete suggesties gedaan. Van enig overleg met ministeries in Ne-
derland werd in het advies met geen woord gerept.56

Zelfs al had De Graeff sympathie voor dit advies, van een daadwerkelijke uitvoering
kon geen sprake zijn, zo bleek een half jaar later. De minister van Koloniën schreef
toen de gouverneur-generaal een brief over ‘de begrenzing van hetgeen op het ter-
rein der voorlichting van het buitenland door de Indische Regeering zonder voor-
kennis van de Nederlandsche kan worden verricht en hetgeen daarvoor voor recht-
streekse verantwoordelijkheid der laatste moet blijven.’ In de kantlijn van deze brief
staat de notitie ‘Dit schijnt nodig omdat –men moge al dan niet enthousiast zijn
over de activiteiten van Buit. Zaken in dit opzicht – vermeden moet worden, dat de
voortvarendheid van de Indische Regeering haar op een terrein brengt, waarop de
Min. van B.Z. het laatste woord moet hebben. Dit brengt dus tevens de gelegenheid
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55 nl-hana, Koloniën / Geheim Verbaal, 2.10.36.51, inv. nr. 313, ministerie Buitenlandse Za-
ken aan ministerie Koloniën, 7 mei 1928 en antwoord, 12 mei 1928.

56 nl-hana, Koloniën / Geheim Verbaal, 2.10.36.51, inv. nr. 322, advies aan gouverneur-gene-
raal over voorlichting naar het buitenland, 28 juli 1928. De andere ondertekenaars waren de
heren Van Gelderen en Kiewiet de Jonge.



het terrein af te bakenen, waarvoor geen raadpleging van diens Ministerie noodig is.’
Dat terrein bleef uiterst beperkt. De gouverneur-generaal kreeg te horen dat ‘stel-
selmatige pogingen om voor Nederlandsch-Indië belangstelling te wekken buiten
den kring, waarin die belangstelling reeds als vaststaande moet worden aangeno-
men’ niet tot de bevoegdheden van de Indische regering behoorde. En zelfs als het
ging om brochures die tegemoet kwamen aan een bestaande belangstelling, was
voorafgaand overleg met Nederland toch wel wenselijk. Een voorgenomen brochu-
re met statistische gegevens werd bijvoorbeeld door het ministerie afgewezen.57 De
‘informeele commissie’ schreef in een reactie dat ze het betreurde dat de minister
een zo scherp onderscheid wilde maken tussen wel of niet aanwezige belangstelling,
er was daartussen naar haar mening nog een groot grijs gebied. Het idee van een
aparte voorlichtingsambtenaar werd opnieuw ter tafel gebracht.58

Ondertussen had het ministerie van Koloniën nagedacht over de eerdere suggestie
van Van Rees om een boek te laten schrijven bestemd voor ‘intellectueele buiten-
landsche kringen’59. De opdracht ging naar A.D.A. de Kat Angelino, een Indisch amb-
tenaar met een lange staat van dienst. Hij zette zich aan wat zonder overdrijving een
magnus opus genoemd kan worden, het Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Neder-
landsch-Indië. Het verscheen in 1929-1930 in drie delen, tezamen tweeduizend pagi-
na’s. Die waren gevuld met een filosofisch betoog over samengaan en tegenstellin-
gen tussen Oost en West, waarbij de Nederlandse aanwezigheid én leiding
onontbeerlijk waren voor een verdere ontwikkeling van Indië. Het was een poging
ethische politiek en koloniale behoudzucht te laten samengaan.60 Het boek werd in
drie talen vertaald. De reacties waren gemengd. Er was ontzag voor de prestatie – De
Kat kreeg een ere-doctoraat van de Nederlandsche Handels Hogeschool- en instem-
ming met zijn conservatieve opvattingen. Er was juist daarom ook kritiek. De Indo-
nesische nationalisten kwamen in de tweeduizend pagina’s nauwelijks aan bod.
Ook de hoogdravende stijl viel niet bij iedereen in goede aarde -’mandarijnen-chi-
neesch’, luidde een oordeel. Bob de Graaff noemt in zijn proefschrift over het minis-
terie van Koloniën in de periode 1912-1940 dit boek ‘een van de meest merkwaardige
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57 idem, ministerie Koloniën aan gouverneur-generaal, 2 januari 1929.
58 nl-hana, Koloniën / Geheim Verbaal, 2.10.36.51, inv. nr. 331, advies commissie inzake voor-

lichting aan het buitenland, 5 februari 1929.
59 De Graaff, Het ministerie van Koloniën, p. 581, wekt de suggestie dat minister Koningsberger

van een boek meer verwachtte dan van films of de aanwezigheid op een jaarbeurs. Dat is
naar mijn mening te kort door de bocht. Van Rees schrijft in zijn brief dat er naast de al be-
staande uitingen een boek moet komen gericht op de intellectuele elite. Dat is toch iets ge-
nuanceerder dan stellen dat de minister van een boek meer verwacht.

60 Biografisch Woordenboek Nederland, lemma Kat Angelino, Arnold Dirk Adriaan de.



publicaties op het terrein der voorlichting die ooit van de Nederlandse overheid zijn
uitgegaan.’ Hij vindt de publicatie ook tekenend voor het gebrek aan ervaring en in-
zicht bij het ministerie waar het gaat om voorlichting.61

De Graaff gaf zijn proefschrift de titel ‘Kalm temidden van woedende golven’ en dat sluit
aan bij zijn stelling dat er geen sprake was van een groots koloniaal project. Wie dat
denkt, wordt misleid door het beeld dat het ministerie van zichzelf had en waar men
al te graag in geloofde. Het proefschrift is van 1997 en de stelling staat haaks op een
drie jaar daarvoor verschenen en lovend ontvangen boek De laatste eeuw van Indië.
Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project van socioloog J.A.A. van Doorn. Hij
schetst een beeld van een samenleving vol doeners, een land dat als een waar ingeni-
eursproject wordt opgebouwd. Dat laat zich slecht rijmen met het lethargische
beeld dat De Graaff oproept van het ministerie van Koloniën en in recensies werd dit
ook aan de orde gesteld.62 De discussie over wie er verantwoordelijk was voor de
voorlichting over Nederlands-Indië speelde zich wel binnen dit spanningsveld af. Er
was een actieve Indische regering en een terughoudend ministerie van Koloniën, dat
zich zonder veel problemen liet overvleugelen door collega’s van Buitenlandse Za-
ken.63 Die verhouding was, zoals altijd, aan verandering onderhevig. Minister-pre-
sident Colijn combineerde bijvoorbeeld in de jaren 1933-1937 het premierschap met
dat van minister van Koloniën en gedurende die periode taande de invloed van Bui-
tenlandse Zaken waar het ging om Indië.64

Film bleef in deze jaren een ondergeschoven kindje. Behalve de opdracht aan Willy
Mullens werd vanuit Nederlandse ministeries geen verdere activiteiten onderno-
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61 De Graaff, Het ministerie van Koloniën, p. 582.
62 Zie J.C.H. Blom, Een gezellig departement, in NRC, 11 juli 1997, boekenbijlage.
63 De Graaff, Het ministerie van Koloniën, p. 604, maakt ook wel onderscheid tussen opvattingen

in Indië en in Nederland: ‘Anders dan in Indië en bij sommige voorlichters blijkt niet dat
op het ministerie van Koloniën zelf getwijfeld werd aan de juistheid van het koloniale be-
leid. Ook dat kan verklaren waarom de voorlichtingsinspanningen van het departement zo
gering waren. Goede wijn behoeft immers geen krans’. In 1933 deed De Kat Angelino een
voorstel voor een eigen Indische Regeringspersdienst. Die dienst kwam uiteindelijk in 1940
tot stand, vlak na de Duitse inval in Nederland. Zie Mirjam Maters, Van zachte wenk tot har-
de hand. Persvrijheid en perbreidel in Nederlands-Indië 1906-1942 (Hilversum: Uitgeverij Verlo-
ren, 1998), p 234.

64 Bob de Graaff, Een ‘welwillend man met een vrij gering werkelijkheidsbegrip’ Andries Cor-
nelis Dirk de Graeff (1933-1937), in Duco Hellema, Bert Zeeman, Bert van der Zwan (red.) De
Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: sdu uitgevers,
1999), p. 115-116.



men. Een uitgelezen mogelijkheid om het Nederlandse beleid te presenteren, de In-
ternationale Koloniale Tentoonstelling die in 1931 in Parijs werd gehouden, werd
wel aangegrepen om een groots paviljoen in te richten -met de mogelijkheid om
films te vertonen- maar in de berichtgeving over het Nederlandse paviljoen is niets
over films terug te vinden, waaruit kan worden geconcludeerd dat er waarschijnlijk
geen nieuwe producties te zien waren.65 De Franse overheid liet voor deze tentoon-
stelling een hele reeks films samenstellen, al vanaf 1928 begeleidde een Comité de
Propagande Colonial par le Film het werk aan honderden korte en langere films die
gedurende de Tentoonstelling in een speciaal gebouwd Cité des Informations wer-
den vertoond in een zaal waar plek was voor 1500 bezoekers. Een aantal van deze
films was nieuw, maar de meesten waren gebaseerd op materiaal dat eerder was op-
genomen in opdracht van de Agences Économiques, opgericht in 1918 om de Franse
koloniën via het onderwijs meer bekendheid te geven. Het Cité des Informations
was opgezet als het centrale punt van de hele Koloniale Tentoonstelling, het moest
de verbeelding zijn van Frankrijk als middelpunt van een wereld die onderling ver-
bonden was – er werden ook radio uitzendingen vanuit het gebouw verzorgd.66

Nederland had dan geen filmische bijdrage, maar de speciaal voor het Nederlandse
paviljoen gemaakte maquettes en diorama’s waren kleine kunstwerken en er werd
vol lof geschreven over de grote ‘trap van overvloed’ waar allerlei houten figuren
producten uit de hele archipel droegen, of over de kunstige opstelling die de presta-
ties van klm weergaf, compleet met vliegtuigjes die in de wolken verdwenen en
lichtjes die de route markeerden.67 Het ministerie van Buitenlandse Zaken nam de
voorlichting over de koloniën bij deze gelegenheid doelbewust ter hand, koningin
en kroonprinses bezochten de tentoonstelling en aan de vooravond van hun bezoek
werd de Franse pers hierover geïnformeerd door ‘une haute personalité de la léga-
tion néerlandaise à Paris’, zoals de krant Paris-Midi het formuleerde. Paris-Midi en
andere bladen vertelden hun lezers overigens in de eerste plaats dat de toen 22-jari-
ge kroonprinses Juliana wat langer dan haar moeder in de buurt van Parijs zou lo-
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65 Bloembergen, Koloniale vertoningen, schrijft niets over filmvoorstellingen. De vereniging
Nederland in den Vreemde was van plan een lezing te houden die zou worden geïllustreerd
met hun eigen ‘Indië-film’, zie nl-hana, Gezantschap Parijs, 2.05.102, inv.nr.1810, brief
Nederland in den Vreemde aan gezant, 16 april 1931. Bij BenG is bij de beschrijving van de
Tabaksfilm van I.A. Ochse een noot toegevoegd met de melding dat deze film is gemaakt
voor de Koloniale Tentoonstelling.

66 Peter J. Bloom, French Colonial Documentary. Mythologies of Humanitarianism (Minnesota:
University of Minnesota, 2008), p. 125-131.

67 Zie bijvoorbeeld M. van Otterloo, Nederland op de koloniale tentoonstelling te Parijs, in Op
de Hoogte, Geïllustreerd maandschrift, september 1931.



geren en verschillende keren de Koloniale Tentoonstelling zou bezoeken om het no-
dige op te steken van ‘les differents methodes de colonisation’. Le Petit Parisien meen-
de zelfs dat de Nederlandse kroonprinses vooral langer in Parijs bleef omdat ze, zo-
als alle jongeren, de stad wilde leren kennen. Toch wijdden de Franse kranten ook
enkele zinnen aan het Nederlandse kolonialisme, al viel de thematiek mogelijk niet
bij alle Nederlandse autoriteiten in goede aarde. Volgens Paris-Midi meldde de bron
op het gezantschap: “Vous n’ignorez pas, en effet, que toute la fortune des Pays-Bas
vient de ses possessions d’outre-mer et de son commerce maritime.” Le Petit Parisien
wees op de goede betrekkingen tussen de Nederlandse en Franse kolonie in de Oost
-de gouverneurs-generaal van Indochina en Nederlands-Indië hadden recentelijk
bezoeken over en weer gebracht-68 en op de moeilijkheden waar beide gebieden mee
te kampen hadden. ‘L’Indochine et les Indes néerlandaises, colonies voisines tour-
mentées par les mêmes préoccupations: évolution, émancipation des masses indigè-
nes travaillées par un même mal: l’esprit de révolte’.69

Van dit soort moeilijkheden werd in het gedenkboek dat eind 1931 verscheen over de
Koloniale Tentoonstelling uiteraard niet gerept. Het boek ademde de conservatieve
geest van de Vaderlandsche Club en stak in ronkende taal de loftrompet over een ko-
loniaal beleid dat voortkwam uit de Nederlandse volksaard: ‘Waar zou Hollandsche
ondernemingslust terrein hebben gevonden, wanneer Oost en West dat niet hadden
aangeboden? De primitieve staat van die verre streken had de helpende hand van
noode, die alleen een Jan Cordaat kon toesteken. De onmetelijke oerwouden werden
tot bouwvelden. De regen die ruischend over de bosschen ging en in donderende
bandjirs saamgestroomd de weinige akkers der schamele Javanen verwoestte, wer-
den gevangen in tallooze leidingen die zich in een dicht net verdeelen over de velden
der millioenen hectaren bouwgrond, die het voedsel leveren aan de tientallen mil-
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68 Het bezoek van gouverneur-generaal De Graeff aan Indochina in november 1930 werd door
een Frans bedrijf gefilmd. Het is in 3 aktes bewaard bij BenG, Taak id 119409-119408 en
1194051-2. Het eerdere bezoek van de Franse gouverneur-generaal Pasquier aan Neder-
lands-Indië vond plaats in het voorjaar van 1929. Pasquier bedankte de Indische regering na
afloop voor de film en het album met ‘stereoscopische’ foto’s dat hij ontving, zie nl-hana,
Koloniën / Geheim Verbaal, 2.10.36.51, inv. nr. 331. Het gouvernement in Indochina stuurde
de film later naar Parijs. Of deze film bewaard is gebleven is mij niet bekend, in de database
van Gaumont-Pathé staat hij niet vermeld.

69 De koningin bezocht de tentoonstelling op 19 en 20 juni 1931.Franse kranten gaven voor-
beschouwingen, ook over het koningshuis in Nederland, deze ‘république couronnée’, zo-
als de correspondent van L’Intransigeant het noemde. De citaten zijn uit krantenknipsels
verzameld door het Nederlandse gezantschap in Parijs, zie nl-hana, Gezantschap Parijs,
2.05.102, inv.nr. 1740.



lioenen, die daar samenwoonen in grooter dichtheid dan het menschdom waar ook
op aarde heeft bereikt. Nederland leerde den volken de krachten der natuur te be-
heerschen, ze aan zich te onderwerpen, ze tot zijn dienst te dwingen.’70 ‘Donderen-
de bandjirs’, het kan indrukwekkende filmbeelden opleveren, maar er werden in de
eerste helft van de jaren dertig nauwelijks nog non-fictie films gemaakt in Neder-
lands-Indië.71 De economische crisis was daar deels debet aan, maar ook grote tech-
nische veranderingen in het filmvak zelf. Later in de jaren dertig volgde een ople-
ving, maar alvorens daar op in te gaan, is het goed eerst een blik te werpen op de films
die door andere instanties dan de overheid in deze periode werden geproduceerd in
de kolonie.

Andere films over Nederlands-Indië

Op 2 april 1925 werd in Haarlem de oprichtingsakte getekend van de nifm, de Ne-
derlands-Indische Film Maatschappij. Als adviseur was een lector van de Gemeente-
lijke Universiteit van Amsterdam aangetrokken: L. van Vuuren, de ambtenaar die
ruim tien jaar eerder was begonnen met het gouvernementsfilmbedrijf en wiens
liefde voor het medium blijkbaar ook in andere kringen bekend was.72 De nifm was
een dochtermaatschappij van de nv Polygoon, in Nederland de belangrijkste con-
current van Willy Mullens en zijn Haghe Film. Polygoon kende in 1921 een eerste
succes met de film Neerland’s Volksleven in de Lente, over Nederlandse folklore. Het be-
drijf legde zich verder toe op het maken van bioscoopjournaals en schepte er een eer
in gebeurtenissen zo snel mogelijk in de bioscoop te vertonen. Zo werd in septem-
ber 1922 het bezoek van koningin Wilhelmina aan Denemarken vastgelegd. De vol-
gende ochtend werd de film per vliegtuig naar Schiphol verstuurd, waarna de ko-
ningin nog diezelfde avond op het witte doek was te zien. Met ingang van 1924
heette het filmjournaal van Polygoon Hollands Nieuws en dat maakte zich geliefd
met actuele sportverslagen vanaf de Olympische Spelen in Parijs. Het bedrijf werd
groot door twee broers, B.D. Ochse die de zakelijke leiding had en I.A. Ochse die film-
de en voor zijn camerawerk vanuit de vakpers veelvuldig lof kreeg toegezwaaid. De
broers gingen uitdrukkelijk de concurrentie met Willy Mullens aan. Na het succes
van diens Petroleum-film waren ze vastbesloten zelf films over Indië te gaan maken,
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70 H.H. Zeijlstra Fzn, ed. Nederland te Parijs 1931. Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan
de internationale koloniale tentoonstelling (z.p., z.d.), p. 19.

71 Zie ook jb Kristanto, Katalog Film Indonesia 1926-2005 (Jakarta: Nalar, 2005). Deze catalogus
gaat over speelfilms en ook daar is een duidelijke dip te zien in het begin van de jaren der-
tig. Het gaat bij de vooroorlogse inheemse filmproductie niet om enorme aantallen, de ca-
talogus vermeldt tot en met 1930 slechts 14 titels.

72 Jitze de Haan, Polygoon spant de kroon (Amsterdam: Cramwinckel, 1995), p. 66.



waartoe ze de eerder genoemde nifm oprichtten.73 Anderhalve maand na de op-
richting, op 13 juni 1925 scheepte I.A. Ochse zich in met de modernste camera’s, len-
zen en ontwikkel-apparatuur. De eerste opdracht was de bootreis te filmen waar-
voor de Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart Maatschappij Nederland een
financiële bijdrage hadden geleverd. I.A. Ochse zelf zou vervolgens enkele jaren in
Indië blijven, in de hoop daar nieuwe opdrachten te krijgen van het Indische be-
drijfsleven en het gouvernement.74

Katholiek Nederland raakte later dat jaar in de ban van een missiefilm die werd ver-
toond door een pater van de congregatie van het Goddelijk Woord (svd), Simon Buis.
Missiefilms speelden een belangrijk rol binnen de katholieke populaire cultuur.
Filmvertoningen in parochiehuizen waren voor de plattelandsbevolking in katho-
lieke streken vaak de enige kans om kennis te maken met het medium en de wijde
wereld en het bood tegelijk de kerk een zeer geschikt platform om geld in te zame-
len voor missieactiviteiten en jongens warm te maken voor een leven als missiona-
ris. Vermoedelijk de eerste vertoonde missiefilm in Nederland ging over het werk
van de paters van Mill Hill in Congo en Oeganda en was in 1921 te zien in Tilburg.75

Maar de film van pater Buis was een verhaal apart. De pater reisde rond in een klein
vrachtwagentje met het opschrift ‘Flores Film’ en met de daarin vervoerde filmpro-
jector vertoonde hij overal de film die eerder onder supervisie van zijn congregatie
was opgenomen op het Indonesische eiland Flores. Die opnames waren in eerste in-
stantie in drie delen gemonteerd, maar pater Buis, die eerder toverlantaarnvoorstel-
lingen organiseerde, vond de montage zo traag en saai dat hij de beelden zelf her-
monteerde, van nieuwe tussentitels voorzag en zelfs scènes liet bijdraaien, zoals het
nagespeelde emotionele afscheid van de familie als de kersverse missionaris op weg
gaat naar de onbekende verten.76 ‘Een zeer treffend schouwspel’ oordeelde de Nieu-
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73 Hogenkamp, Documentaire 1920-40, p. 28 en 31-32.
74 De opnames van de bootreis werden verwerkt in de film Naar Tropisch Nederland. Die be-

leefde op 18 juni 1926 zijn eerste vertoning. Opnieuw was er in de vakpers lof voor het ca-
merawerk van I.A. Ochse. Broer B.D. was minder tevreden, het bezoek aan de film viel te-
gen. Zie De Haan, Polygoon, p. 67. Beelden uit de film worden bewaard bij BenG, Taak id

4863868.
75 Marie-Antoinette Willemsen, De fictieve kracht. De missiefilms van de missionarissen van Steyl

(SVD), in Jos van Vugt/Marie Antoinette Willemsen red., Bewogen Missie. Het gebruik van het
medium film door Nederlandse kloostergemeenschappen (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2012),
p. 61.

76 Eddy Appels, Missie naar Flores. Pater Simon Buis svd en zijn Flores-films, 1925-1934, in
Jaarboek 1996, Stichting Film en Wetenschap en Audiovisueel Archief (Amsterdam: Stich-
ting Nederlands Audiovisueel Archief, 1997), p. 7-31.



we Tilburgsche Courant hierover bij een van de eerste vertoningen in september 1925
en meldde verder: ‘Wij hebben enorm genoten en een flinke dosis kennis opgedaan
wat de Missie werkzaamheden aangaat.’77 Buis was bij de vertoningen zelf de expli-
cateur, hij had als missionaris-onderwijzer enkele jaren op Flores doorgebracht.
Meer dan twee jaar trok hij met zijn Floresfilm door Nederland, overal kreeg hij de
zalen vol, ook in de grote steden en voor een niet-katholiek publiek.78

Uit de aard der zaak konden missiefilms weinig anders dan de lokale bevolking af-
schilderen als wild en primitief, als mensen die dankzij de noeste arbeid van de mis-
sie beschaafd konden worden. Dat valt ook op te maken uit de recensies van de Nieu-
we Tilburgsche Courant en andere bladen. Toch oordeelt antropoloog Appels over deze
en de andere films van Buis (hij maakte begin jaren dertig nog drie speelfilms met
lokale mensen op Flores) dat de pater weliswaar gruwde van de islam en de traditie
van uithuwelijking, maar dat hij tegelijk groot respect toonde voor ‘echte’ inheem-
se gebruiken die uitgebreid werden getoond en nooit vergezeld gingen van tussen-
teksten die repten van ‘achterlijkheid’ of ‘tovenarij’.79 Mogelijk dachten Nederland-
se toeschouwers in een willekeurig parochiehuis dat er zelf wel bij, maar dat viel de
pater dan niet aan te rekenen. Opvallend is dat juist dit punt, te weten het in wes-
terse ogen primitieve bijgeloof, in de grote filmcyclus die I.A. Ochse voor Polygoon
samenstelde kritiek opriep, zoals verderop aan de orde zal komen. Eerst verdient een
religieuze film van de andere grote christelijke denominatie aandacht.

In tegenstelling tot de katholieke kerk bleef bij het protestantse volksdeel het nega-
tieve oordeel over het medium nog lang overheersen en het was met name onder ci-
nefielen dan ook een verrassing toen in 1927 de zendingsfilm Warta Sari uitkwam.80

Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie noteerde dat de film ‘is gemaakt in op-
dracht van een vereeniging, waarvan velen, misschien wel bijna allen, gerekend
werden tot hen, die de hevigste bioscoopvijanden waren.’81 De betreffende vereni-
ging was het Zendingsbureau te Oegstgeest, die de film had besteld bij Polygoon, de
opnames in Nederlands-Indië waren gemaakt door I.A. Ochse. Warta Sari ging in
première op 26 oktober 1927 tijdens het veertigste Algemeen Zendingscongres dat in
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77 Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 september 1925, p. 3.
78 zie het verslag in dagblad De Tijd van 13 oktober 1927, p. 9. Ook Appels, Missie naar Flores,

maakt melding van een uitverkocht Tivoli in Utrecht gedurende twee weken, p. 8.
79 Appels, Missie naar Flores, p. 27. Willemsen, De fictieve kracht, geeft als verklaring dat missio-

narissen om mensen te bekeren zich genoodzaakt zagen zich eerst te verdiepen in hun lo-
kale gebruiken, p. 60.

80 Warta Sari wordt in vier aktes bewaard bij BenG, Taak id 42370; 119462; 119461; 119460.
81 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, nummer 5, 4 november 1927.



het Koloniaal Instituut in Amsterdam werd gehouden. Het Algemeen Handelsblad gaf
een uitgebreide beschrijving, roemde de opnames van de oerbossen waar een zende-
ling doorheen trok, maar concludeerde tamelijk zuinig: ‘Voor de zending is deze
film een groote aanwinst.’ impliciet zeggend dat de film voor een algemeen publiek
minder geslaagd was.82 Het Vaderland schreef dat de film bij deze gelegenheid ‘een
hartelijke ontvangst ten deel viel’, maar was evenmin onverdeeld enthousiast: ‘Na-
tuurlijk maakt het uitgebreide fotografische materiaal met de steeds weer terug-
keerende kiekjes van scholen, ziekenhuizen en kerken de film niet levendiger. En des
te meer waardeert men daartegenover de interessante fragmenten, die een kijkje ge-
ven op het leven en bedrijf van de Javanen.’83

Erg veel scènes van inheems leven bevat Warta Sari niet, de nadruk ligt op onderwijs
en medische zorg, uitgevoerd onder leiding van zendelingen. Het was een opvallend
verschil met de films van Pater Buis en niet het enige. Zo schreef De Gooi- en Eemlan-
der: ‘De Godsdienstige beteekenis der Zending is natuurlijk moeilijk op het doek te
brengen. Daarom is bij den opzet alle opgesmuktheid en sentimentaliteit verme-
den, en is de eenigste pretentie, dat zij een duidelijke teekening zal geven van den
uitwendigen verschijningsvorm der zending.’ 84 Onderscheid met romantische ka-
tholieke missiefilms moest er zijn, zo leek de redactie tussen de regels door te be-
doelen. De verdienste van Warta Sari en de twee vervolgdelen die nog werden uitge-
bracht, lag uiteindelijk -net als bij de missiefilms- in het feit dat deze films een
publiek bereikten dat zelden in de bioscoop kwam. Het Nieuw Weekblad voor de Cine-
matografie was voor de première van de film niet uitgenodigd en ging daarom een
kijkje nemen bij een openbare voorstelling van de film in de Stadsgehoorzaal in Lei-
den. Het tijdschrift noteerde dat al enkele minuten na aanvang duidelijk was dat het
merendeel van de bezoekers nog nooit een film had gezien. ‘Op zichzelf buitenge-
woon verdienstelijke opnamen van natuurschoon werden hier met een serie uitroe-
pen van bewondering ontvangen, zooals men dat in onze theaters bij actualiteiten
of natuuropnamen niet meer gewoon is.’85 Hoeveel mensen er in de loop van de ja-
ren twintig en dertig missie- en zendingsfilms over Nederlands-Indië hebben ge-
zien is niet bekend, maar het moeten er velen zijn voor wie het beeld van de kolonie
door deze films is gevormd.
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82 Algemeen Handelsblad, 27 oktober 1927, ochtendeditie, p. 2.
83 Het Vaderland, 27 oktober 1927, avondeditie, p. 9.
84 De Gooi- en Eemlander, 22 december 1927, p.1.
85 Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, nummer 8, 25 november 1927. Het blad meldde te-

vens dat bij deze uitverkochte vertoning ook prinses Juliana aanwezig was, al was dat niet
van tevoren bekend gemaakt.



De opnames voor Warta Sari en andere films waren door Polygoon cameraman I.A.
Ochse naar Nederland gestuurd en hier gemonteerd. Zelf kwam hij half juni 1929 te-
rug, hij was vier jaar in Indië geweest en had er zo’n 40 kilometer film gedraaid. Fi-
nancieel was het Indische avontuur van Polygoon geen succes geworden. Dochter-
onderneming nifm had uit de opdrachten van bedrijfsleven en zending nauwelijks
winst weten te halen. Uit het betoog van I.A. Ochse op de aandeelhoudersvergade-
ring van het nifm op 29 juni in Haarlem werd duidelijk dat hij daar geen moeite
mee had en kwaliteit boven winst stelde: ‘Het uitvoeren van een filmwerk zooals wij
dit doen, maakt het bijna onmogelijk te concurreren. […] Directe winst uit opdrach-
ten [halen] is vrijwel ondoenlijk, daar beunhazen met roemruchte namen een prijs
en voorwaarden noemen, waartegen ze inderdaad een film kunnen leveren, welke
fotografisch scherp het vereischte kilo film heeft, maar inferieur van samenstelling
is.’86 Het was voor de Raad van Commissarissen het jaar daarop reden om Ochse niet
opnieuw naar Indië te laten gaan.

In oktober 1929 bracht Polygoon de Maha-Cyclus uit. De reeks, bestaande uit drie
films, had in Nederland als ondertitel ‘Met I.A. Ochse op filmexpeditie door Insulin-
de’. 87 De première in het Haagse Odeon theater, waar een selectie werd vertoond uit
de ruim vier uur die de cyclus duurde, werd bijgewoond door iedereen die er toe deed
in de koloniale wereld van Nederland. Minister van Koloniën de Graaf was er, zijn
voorganger Koningsberger, twee voormalige gouverneurs-generaal, Tweede Ka-
merleden, hoge ambtenaren. De kranten waren de volgende dag lovend. Er was kri-
tiek op details -teveel titels, te traditioneel gebruik van kleurzweem, begeleidende
muziek niet altijd goed gekozen- maar over de kwaliteit van de beelden was eensge-
zindheid: ‘zonder weerga’, ‘tafereelen van demonische grootschheid’, ‘overweldi-
gend, huiveringwekkend’.88 Bij het ministerie van Koloniën viel de film ook in de
smaak. In het voorjaar van 1930 werd de Maha-cyclus aanbevolen bij de collega’s van
Buitenlandse Zaken, die nog altijd met regelmaat vragen van gezantschappen bin-
nenkregen waar geschikte films over Nederlands-Indië te vinden waren.89 Dat
rechtvaardigt een wat uitgebreidere behandeling van deze filmcyclus.
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86 Geciteerd bij De Haan, Polygoon, p. 83.
87 De films zijn te vinden bij BenG, onder hun diverse namen. Deel een over Java en Bali heet

Mahasoetji, deel twee heet Mahamoelia en gaat over Borneo en Sumatra, het derde deel is ge-
filmd op Celebes, de Molukken en Nieuw-Guinea en heet Mahakoeasa.

88 Het Vaderland, 24 oktober 1929, ochtendblad; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 oktober 1929,
ochtendblad; Het Centrum, 24 oktober 1929.

89 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3129, diverse verzoeken.



Het eerste deel van de Maha-cyclus, Mahasoetji genaamd, begint heel klassiek met de
aankomst van een groot passagiersschip in de haven Tandong Priok, het startpunt
voor iedere Nederlander die naar de kolonie kwam. Daarna krijgen we gouverneur-
generaal De Graeff te zien in zijn paleis in Batavia, alsmede de heren van de Raad van
Indië. Beelden van het paleis en de fraaie tuin in Buitenzorg sluiten het ‘Nederland-
se’ deel af. De kijker wordt vervolgens abrupt en letterlijk geconfronteerd met de in-
heemse ‘massa’. Een grote menigte luistert in de openlucht naar een doekoen, een
inheemse ‘wonderdokter’, aldus de titel. Hier is duidelijk sprake van een andere cul-
tuur, die in Nederlandse ogen weinig waardering zal oogsten. In een stuk in de Nieu-
we Rotterdamsche Courant wordt een ‘aanzienlijke Indonesiër’ aangehaald die zich
ontstemd toonde na het zien van de Maha-cyclus in een Nederlandse bioscoop. ‘Hij
meende, dat de neiging om aan het Nederlandsche publiek vooral vreemde en merk-
waardige dingen van Indië te laten zien, er den filmoperateur, wiens goede trouw hij
buiten twijfel stelde, in het gegeven geval toe gebracht had om een beeld van Indië
te geven, dat den toeschouwer Indië verkeerd doet beoordelen. De Indië niet ken-
nende bioscoopbezoeker, b.v. het tafereel ziende hoe duizenden Inlanders naar een
wonderdokter stroomen, die met allerlei hokus pokus genezing belooft, moet den
indruk krijgen dat het vertrouwen der bevolking in de Europeesche geneeskunde
nog even gering is als het tientallen jaren geleden was.’ Deze Indonesiër had het nut-
tiger gevonden om de ‘onafzienbare drommen Inlanders’ te laten zien die zich bij de
poliklinieken en burgerziekenhuizen van het gouvernement vervoegden.90

Het is opvallend dat in het deel van de Mahasoetji over Bali de tussentitels telkens wel
proberen de Nederlandse kijker op overeenkomsten met de eigen cultuur te wijzen:
‘Als op onze Hollandse markten ziet men allerhande types… een oude Balinees met
zeer markanten kop’, ‘een jonge koopvrouw’ en ‘ondeugende zuigelingen die pro-
fiteren van de gelegenheid, dat moeder inkoopen doet’. Na deze laatste titel volgt een
shot met drie kleine kinderen, de oudste heeft de jongste op de arm en ze roken sa-
men ten overstaan van de camera -en dus met veel bombarie- een dik gedraaide si-
garet. Het is een nogal raadselachtig beeld dat voor vele interpretaties vatbaar is.91

83p r o p a g a n d a  v o o r  d e  k o l o n i e  1 9 2 2 - 1 9 3 7

90 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 november 1929, avondblad. In het stuk wordt de Maha-cy-
clus noch de regisseur bij name genoemd, maar de beschrijving laat weinig twijfel bestaan
over welke film het gaat.

91 Dit shot is gebruikt door Fiona Tan in een video-installatie met de titel Smoke screen. Het
werd in 1999 in een eindeloze herhaling geprojecteerd op de zijgevel van het gebouw De Ba-
lie in Amsterdam. In een stuk in De Filmkrant van september 1999 geeft Tan aan dat ze het
beeld heeft gekozen omdat het voor haar heel veel vragen oproept en het destijds vermoe-
delijk niet erg schokkend was en tegenwoordig wel. Zie ook Julia Noordegraaf, ‘Facing For-
ward’ with Found Footage: Displacing Colonial Footage in ‘Mother Dao’ and the Work of



Niet alleen in titels wordt Bali voor het voetlicht gebracht als een samenleving met
herkenbare trekken. Er wordt bijvoorbeeld uitgebreid aandacht besteed aan de var-
kens die op elk erf rondlopen en die het goed doen als exportartikel naar onder meer
China. De export is goed georganiseerd, van ‘primitief’ leven kan hier moeilijk ge-
sproken worden. Zelfs waar de inheemse cultuur echt ver af staat van Nederlandse
gebruiken, zoals bij de massale lijkenverbranding, weet I.A. Ochse nog een aankno-
pingspunt te vinden, getuige de titel: ‘En dan weer verder… een joelende krijschen-
de bende… een walm van stof en zweet… zoo moeten de kubieken voor de Pyramiden
van Egypte aangesleept zijn.’

I.A. Ochse hanteerde een procedure die al bij de vroege film werd gebruikt: het laten
zien van het bijzondere, maar tegelijk appelleren aan het bekende. Het gebeurt ook
in de andere delen van de Maha-Cyclus. In Mahakoeasa worden de Papoea’s uitgebreid
geportretteerd, zij zijn in de cyclus de enige bevolkingsgroep van de archipel die let-
terlijk ‘primitieve menschen’ worden genoemd, levend ‘in dit duistere deel der we-
reld.’ Toch wordt ook in dit deel naar herkenning gestreefd. Bij een marktscene,
waar niet met geld maar met goederen wordt gehandeld, komt de titelkaart ‘Twee
wilden, die allebei een “mazzeltje” willen maken.’ Of ‘Als in Holland worden de kin-
deren ook hier overal mee naar toe gesleept… maar niet in kinderwagens… ze hangen
er als apen bij.’ waarna we een kind zien dat zich vastklemt aan de rug van zijn va-
der. Heel af en toe mogen we als westerse kijkers ‘griezelen’, zoals bij de Batakse hon-
denslachter, waar de hondenkop duidelijk zichtbaar voor de camera wordt opge-
houden. De titel meldt dat de kop na enig onderhandelen voor 8 stuivers van de
hand gaat. Één ceremonie bij de Dajaks vond de filmer blijkbaar te ver gaan. De titel
meldt ‘Het offeren van de buffels is een tafereel, dat in zijn woeste wreedheid, die
mensen voor ons Westerlingen zoo onbegrijpelijk maakt.’ en we zien daarna een
kort shot van een buffel en een man zwaaiend met een mes. Daar blijft het bij.92 Een
kleine twintig jaar eerder was zo’n ritueel nog wel uitgebreid gefilmd voor Dooden
cultus bij de Sadang Toradja’s. Maar die film had als eerste doel een ritueel vast te leg-
gen, niet een publiek te boeien.

De hele Maha-cyclus is een afwisseling van inheemse tradities en moderniteit. Op
Nieuw-Guinea vinden we nog geen tekenen van westerse ontwikkeling, maar op
veel andere plekken wel. Veelzeggend is de titel die wordt gegeven als we in Borneo
per schip naar Bandjermasin gaan. ‘Een Oostersch sprookje…gezien vanaf een mach-
tig maaksel van Westerse techniek…onze stalen stoomer dringt als een stuk brutaal
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92 De scenes bij de Bataks en de Dajaks zitten in het deel Mahamoelia.



geweld dit geheimzinnig exotisch landschap binnen.’ I.A. Ochse moet tijdens zijn
verblijf in de archipel iets hebben gemerkt of gehoord van de sociale onrust op Java
en Sumatra, maar net als bij zijn concurrent Willy Mullens is er in zijn film niets van
terug te vinden. Armoede en uitbuiting zijn de grote afwezige in de Maha-cyclus. In
dat opzicht was er niet veel veranderd sinds de eerste films. De sociale gelaagdheid
van de samenleving komt iets beter uit de verf. Er is op Borneo bijvoorbeeld aan-
dacht voor rijkere Chinese handelaren. In wat het laat zien is de Maha-Cyclus zorg-
vuldig en met liefde voor het land en de mensen gemaakt. Ook de ‘wilde’ Papoea’s
liet I.A. Ochse voor zijn camera lachen. Dat was geen garantie voor een succesvol en
lang vertoningsleven. Op het moment dat de Maha-cyclus in de bioscoop kwam
stond de geluidsfilm op het punt van doorbreken, de ‘rijke beeldtaal’ van de stomme
Polygoonfilms werd geschiedenis.93 De jonge filmers die Polygoon eind jaren twin-
tig in dienst had waren overigens wel te spreken over de Maha-cyclus. Max de Haas
schreef dat ‘de werkopvatting en cinegrafische visie van I.A. Ochse -ondanks zijn
langdurig geestelijk isolement in de rimboe- in groote lijnen gelijken tred heeft ge-
houden met de ontwikkelingen der filmische inzichten van dit werelddeel.’94 Mo-
gelijk overdreef De Haas bewust met het woord ‘rimboe’, maar het kan ook zijn dat
hij weinig idee had van het culturele leven in Indië. Daar werd veel over geklaagd,
maar verstoken van de ontwikkelingen in de wereld was men in een stad als Batavia
zeker niet, er waren veel Amerikaanse en Australische invloeden. Het zegt iets over
de heersende opvattingen in Nederland over Indië.

Nieuwe wegen en initiatieven

Er was op filmgebied in Nederland veel gebeurd sinds het vertrek van I.A. Ochse naar
Indië in 1926. Eind van dat jaar verscheen Wij gelooven in den Film: Een Belijdenis van
Onze Generatie, een bundel artikelen met bijdragen van onder meer Menno ter Braak
en Hendrik Marsman. Film was voor de auteurs een kunstvorm, zo benadrukten zij,
geen middel om winst te maken of op te voeden. Een half jaar later ontstond vanuit
dezelfde groep de Filmliga Amsterdam, een initiatief dat ook in andere steden na-
volging vond. Aanleiding was het verbod op vertoning van de Sovjetfilm De Moeder,
op grond van een artikel uit de gemeentewet dat het een burgemeester mogelijk
maakte op te treden tegen vertoningen die de openbare orde of de zedelijkheid kon-
den aantasten. In het manifest van de Filmliga stond: Wij willen zien wat er in de
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93 Hogenkamp, Documentaire 1920-1940, p. 40. Het is tekenend voor de kwaliteit van de Maha-
cyclus dat de film in 1941voor bioscoopvertoningen met geluid werd hergemonteerd tot
Tropisch Nederland. Zie BenG Doc id 2818 voor akte 1. De volgende 9 aktes van Tropisch Ne-
derland hebben een oplopend nummer.

94 Geciteerd bij Hogenkamp, Documentaire 1920-1940, p. 35-36.



werkplaatsen der Fransche, Duitsche en Russische avant-garde geëxperimenteerd
en bereikt is. Voor de film willen wij naar ons vermogen werken, critisch, maar in be-
ginsel opbouwend, instructief, onafhankelijk.’ Een van de ‘technische adviseurs’ van
de Filmliga was de jonge Joris Ivens.95 Het manifest van de Filmliga liet zien dat de
Nederlandse filmers vooral georiënteerd waren op continentaal Europa. De grote
aandacht voor vorm en montage, zoals die weerspiegeld werd in films van de Duit-
ser Walther Ruttmann en de Rus Sergej Eisenstein, was onmiskenbaar aanwezig in
de eerste film van Joris Ivens, De Brug, uit 1928. Vorm was ook het uitgangspunt van
de film Regen (1929) die Ivens samen met Mannus Franken maakte. Beide mannen
zouden later een rol spelen in de Indische filmproductie. Franken was in 1929 een be-
langrijk lid van de Filmliga, met veel contacten in de Franse filmwereld. Hij had eer-
der in het bestuur van de Vereniging Onderwijs- en Ontwikkelingsfilm gezeten, de
organisatie die verantwoordelijk was voor de distributie van de regeringsfilms van
Willy Mullens over Nederlands-Indië. Na het maken van Regen gingen Ivens en
Franken elk een andere richting op.96

Aandacht voor vorm was ook te herkennen in de opdrachtfilms die begin jaren der-
tig bij Polygoon werden gemaakt. Er was De Schepping van een Warenhuis (1930) van
Max de Haas over de bouw van De Bijenkorf in Rotterdam. Polygoon stelde in een re-
clame dat het bedrijf zo aantoonde ‘belang [te] stellen in de ontwikkeling der film als
een zelfstandige kunstvorm.’ Het wilde niet louter als commerciële uitbater van
beelden worden gezien. De Haas tekende datzelfde jaar ook voor Stalen Knuisten, een
opdrachtfilm voor de Algemene Nederlandsche Metaalbewerkersbond en een
schoolvoorbeeld van wat doorging als Sovjet-cinema.97 Ivens kwam voor eenzelfde
uitdaging te staan toen hem werd gevraagd een film te maken voor de Algemene Ne-
derlandsche Bouwarbeidersbond. Het resultaat, Wij Bouwen, was een onevenwichti-
ge en te lange film, die later in aparte delen werd uitgebracht. Er hadden veel men-
sen aan gewerkt. Een daarvan was ‘cameraman in opleiding’ John Fernhout.98 Ook
hij zou nog een nooit beschreven rol spelen bij de Indische filmproductie.

Mogelijk de belangrijkste man bij de toekomstige filmproductie in Nederlands-
Indië is nog niet genoemd: Jan C. Mol. Van zijn hand was de film Uit het Rijk der Kris-
tallen, die in februari 1928 in een Parijse avant-garde bioscoop in première ging. Het
waren microscopische beelden, in een drieluik op een extra breed scherm geprojec-
teerd. Mol had de manier van opnemen zelf ontwikkeld. Hij was al langer bezig met
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‘wetenschap’, had een film gemaakt over het leven en werk van Anthony van Leeu-
wenhoek en eentje over de malariamug, films die via het onderwijscircuit werden
verspreid. Het grote succes van Uit het Rijk der Kristallen bezorgde hem een reputatie
als filmkunstenaar. Om zijn activiteit op grotere schaal voort te kunnen zetten,
richtte Mol later in 1928 de N.V. Multifilm op, die zich vestigde in Haarlem. Naast
het maken van films, voerde Mol een succesvolle lobby voor bijvoorbeeld een verla-
ging van de kosten voor de keuring van wetenschappelijke films en schreef hij vele
artikelen over de technische kanten van het vak.99 Zo liet hij in de zomer van 1929
zijn licht schijnen over de lopende experimenten op het gebied van de kleurenfilm.
De ontwikkeling daarvan stond nog in de kinderschoenen.100 Tien jaar later zou Mol
een van de eerste kleurenfilms over Nederlands-Indië maken.

De ontwikkelingen in de Angelsaksische filmwereld lijken deze jaren in Nederland
minder invloed te hebben gehad. In de Verenigde Staten waren het vooral de ‘ro-
mantische verhalen’ die de toon zetten bij de non-fictie.101 Representant bij uitstek
was de film Nanook of the North van Robert Flaherty. Hij volgde daarin een Inuit-fa-
milie en liet hen ook scènes uit hun leven naspelen.102 Deze film uit 1922 is de ge-
schiedenis ingegaan als de eerste ‘documentaire’. De term werd gemunt door de En-
gelsman John Grierson, die op zijn beurt omschreven is als ‘truly the father of the
documentary film’. Net als voor zijn collega’s op het Europese vasteland was voor de
sociaaldemocratische Grierson film dé nieuwe kunstvorm, die bovendien bij uitstek
kon worden ingezet voor educatieve doeleinden. Grierson was betrokken bij de Em-
pire Marketing Board, een organisatie die door de Britse regering in 1926 werd opge-
richt om onder meer met moderne communicatiemiddelen het Britse Rijk onder 
ieders aandacht te brengen – ‘bringing the Empire alive.’ Hij kreeg vervolgens de lei-
ding van de Empire Film Unit, opgericht in 1930 en de eerste West-Europese over-
heidsorganisatie die films produceerde. Het is opmerkelijk dat het werk van Grier -
son werd gefinancierd door de conservatieve Empire Markering Board, maar de
overeenkomst lag in de overtuiging bij zowel Grierson als de Empire Marketing
Board dat met het Britse Rijk de moderne tijd kon worden verbeeld.103 Grierson was
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ervan overtuigd dat films over de koloniën de concurrentie aan konden gaan met de
populaire speelfilms uit Hollywood. De oneindige vertes van het Britse Rijk waren
minstens zo exotisch en mythisch als die van het Amerikaanse Wilde Westen en
leenden zich bij uitstek voor korte films, zo meende hij.104 Griersons optimisme
hield geen stand. Mede vanwege de toenemende lengte van de speelfilms en de
groeiende concurrentie van het bioscoopjournaal en de tekenfilm, verdween de kor-
te documentaire steeds meer uit de bioscooptheaters. De Empire Film Unit werd in
1933 weer opgeheven.105

De malaise in de non-fictie film was een wereldwijd fenomeen. In een terugblik op
zijn eerste Indische werk begon regisseur Mannus Franken met het citeren van de
advertentie uit eind 1934 waarin het bedrijf Java-Pacific Film vroeg om een cineast.
Franken -die werd aangenomen- schreef: ‘Zelden kwam een oproep op een gunsti-
ger oogenblik. Het was in ons land, wat filmen betrof, de dood in den pot. De eerste
opwindende jaren, waarin we elk oogenblik nieuwe mogelijkheden ontdekten, la-
gen achter ons en de belangstelling in de film als zelfstandige kunstuiting was te-
ruggeloopen, mede in verband met het invoeren van het geluid in de bioscopen.’106

Franken was aangetrokken voor wat de speelfilm Pareh, het lied van de rijst zou wor-
den, een verhaal over een onmogelijke liefde tussen een visserjongen en een boeren-
dochter, opgenomen met lokale acteurs. De film was in principe bedoeld voor de lo-
kale markt, maar Franken deed de gehele technische afwerking in Nederland, daar
was ook de première en draaide de film met enig succes. Niet genoeg om winst te
maken, Java-Pacific Film werd na de productie failliet verklaard.107 Voor Mannus
Franken was het een begin van een levenslange liefde voor de kolonie.

In de tweede helft van de jaren dertig ontstonden er in Indië toch weer nieuwe ini-
tiatieven voor het maken van non-fictie films. Gouverneur-generaal B.C. de Jonge
ontving in het laatste deel van zijn ambtsperiode -hij hield er in september 1936 mee
op- enkele voorstellen, zoals een plan van de Nederlandsche Film Gemeenschap voor
het maken van een anderhalf uur durende documentaire voor de internationale
markt die ‘in fascineerende beelden bij den toeschouwer een scherpen indruk moe-
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ten achterlaten van de geweldige beteekenis die Nederland en Nederland-Overzee
voor elkaar hebben, hem bewust moeten doen worden van den rijksband, welke
slechts tot hopeloos nadeel van beide gebieden verbroken kan worden.’108 Opsteller
van het plan, technisch en artistiek leider Gerard Rutten, was duidelijk op de hoog-
te van de discussie die woedde over de verhouding tussen Nederland en Indië. De
conservatieve koloniale stroming hamerde in deze dagen op het behoud van het ko-
loniale rijk als zodanig en wilde niets weten van grotere zelfstandigheid voor In-
dië.109 Rutten kon het weten, hij had net een aantal maanden in Sumatra doorge-
bracht voor de opnames van zijn speelfilm Rubber. Die film was gebaseerd op de
gelijknamige roman van Madelon Székely-Lulofs en er was vooraf gaande aan de op-
names de nodige achterdocht geweest omdat de Nederlandse planters in het boek
niet erg positief waren beschreven. Rutten zelf schreef in zijn memoires dat hij uit-
eindelijk zonder problemen op de plantages kon filmen.110

In het voorstel voor de documentaire van de Nederlandsche Film Gemeenschap lag
de nadruk sterk op modernisering van de kolonie. ‘Gebroken zal worden met het
vertoonen van de gebruikelijke pittoreske, ethnografische en andere vriendelijke
plaatjes, althans zullen deze ondergeschikt gemaakt worden aan de documentaire
gegevens, die volgens moderne opvattingen en met moderne technische hulpmid-
delen verfilmd zullen worden. […] De film zal het levend document van een spring-
levend land worden.’ De Nederlandsche Film Gemeenschap vroeg niet om financië-
le steun. Men wilde een aanbeveling van het gouvernement om daarmee financiers
aan te trekken. Rutten kreeg uiteindelijk in het najaar antwoord op zijn verzoek. Een
aanbeveling bevatte die niet, mogelijk omdat Rutten plannen had voor een volgen-
de speelfilm, opnieuw gebaseerd op een roman van Székely-Lulofs, De Hongertocht.
Dat boek gaat over een voor Nederland rampzalig verlopen expeditie tijdens de oor-
log om Atjeh. ‘Lijkt mij heel ongelukkig!’zo valt er in de kantlijn van de conceptbrief
aan Rutten te lezen. De filmer werd slechts gewezen op het bestaan van een nieuw
filmbedrijf, A.N.I.F.111
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A.N.I.F., ofwel het Algemeen Nederlandsch-Indisch Filmsyndicaat, was opgericht
door het persbureau Aneta dat in het voorjaar van 1936 gouverneur-generaal De Jon-
ge vroeg om een ‘monopolie-concessie’ bij het produceren van bioscoopjournaals
over Nederlands-Indië die in Nederland door het bedrijf Profilti zouden worden ge-
distribueerd.112 Het geld was afkomstig van bedrijven als de Bataafse Petroleum
Maatschappij (die ruim tien jaar eerder Willy Mullens inhuurde voor hun bedrijfs-
film) en de investeringsmaatschappij Escompto. A.N.I.F. stelde zich als doel ‘een
grootere bekendheid aan Nederlandsch-Indië in binnen- en buitenland te geven, en
in het bijzonder de banden tussen Nederlandsch-Indië en Nederland aan te ha-
len.’113 Productieleider van A.N.I.F. werd Alfred Balink. Hij kwam van het bedrijf Ja-
va-Pacific Film en oriënteerde zich in de nazomer van 1936 in Nederland op de
nieuwste technieken. Hij wist met enige moeite Mannus Franken -die in Haarlem
bezig was met de technische afwerking van Pareh, het lied van de rijst- over te halen
voor A.N.I.F. te komen werken.114 Balink vroeg ook advies van Jan Mol voor het in-
richten van een moderne filmstudio. Die zou moeten komen op benedenverdieping
van het Anetagebouw.115 Een van de eerste stappen van A.N.I.F. was een aanvraag om
de aanstaande bestuursoverdracht te mogen filmen. Hoewel de gouverneur-gene-
raal had laten weten dat er van een monopolie op de berichtgeving voorlopig geen
sprake kon zijn, werd op dit verzoek zeer welwillend gereageerd.116 En zo filmde
A.N.I.F. op 16 september 1936 de aankomst van de nieuwe gouverneur-generaal,
jonkheer A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Zonder geluid, want de appa-
ratuur daarvoor moest nog besteld worden.117 Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
had geen Indische achtergrond. Hij was vergeleken met zijn voorganger De Jonge
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een graadje minder conservatief. Geholpen door een gunstiger economisch tij zette
hij zich in voor een verdere modernisering van Nederlands-Indië.118

Ondertussen was er in Nederland een nieuwe lobby op gang gekomen om het ma-
ken van films over Nederlands-Indië te bevorderen. In mei 1936 publiceerde het blad
Lichtbeeld en Cultuur onder de kop ‘Indië in Nederland door de film’ een oprichtings-
manifest van wat naar men schreef ‘gemakshalve verder I.N.E.F.’ zou gaan heten,
zonder aan te geven waar deze afkorting op was gebaseerd. I.N.E.F. riep in het mani-
fest op tot steun voor haar streven ‘om door middel van geluidsfilm -in verband met
hare groote, cultureele waarde het propagandamiddel bij uitnemendheid- meerde-
re bekendheid te geven aan het leven en werken van Nederlanders in de overzeesche
gewesten en wel, zonder eenige politieke of godsdienstige tendenz voor te staan’.
Twee van de vijf ondertekenaars waren voormalige officieren van het knil, er was
een ‘oud-suiker-administrateur’ en twee mannen uit het Nederlandse culturele le-
ven. Een groot succes voor I.N.E.F. was de gala-avond die men op 20 november 1936
in het Odeon Theater in Den Haag organiseerde. De speelfilm van Mannus Franken,
Pareh, het lied van de rijst, ging er in première, er was een speciale compilatie van de In-
dische films van Willy Mullens en ook het verslag van de bestuursoverdracht van
september 1936, de eerste productie van A.N.I.F., werd nog eens vertoond.119 Wat de
avond belangrijk maakte, was de aanwezigheid van minister-president Colijn en de
toespraak die hij hield. Deze rede werd door de avro uitgezonden en kreeg zo via de
radio een veel grotere verspreiding dan de enkele zinnen die er bij zo’n gelegenheid
in een krantenverslag waren terug te vinden. Colijn benadrukte dat niet alleen hij-
zelf, maar de hele regering het van groot belang achtte dat de Nederlandse bevolking
meer zou leren over Indië. Hij nam het oprichtingsmanifest van I.N.E.F ter harte:
‘Want wat zijn tenslotte die enkele tienduizenden werkers onder een volk van nu
ongeveer 65 miljoen zielen? En toch zijn het die mannen, bijgestaan door hunne
vrouwen, die er in slagen daar in het verre Oosten en Westen, de beschaving, de cul-
tuur, te brengen, die noodig is, om die volkeren op te heffen tot hooger peil. Dat
moet het Nederlandsche volk weten […] het moet bekend worden gemaakt met die
grootsche taak, die daar vervuld is en nog dagelijks vervuld wordt!’ 120 Colijn zag zich
niet graag geassocieerd met de ethische politiek.121 Maar voor een groot publiek be-
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nadrukte ook hij dat ‘opheffing’ van de lokale bevolking de belangrijkste taak was
voor Nederlanders.

Het klimaat leek gunstig, maar de belangstelling van het Nederlandse bioscooppu-
bliek voor films uit Indië bleef minimaal. A.N.I.F. begon in januari 1937 met de re-
guliere productie van een bioscoopjournaal, Spiegel van Indië. De hoofdmoot van het
eerste journaal vormde het verslag van de feestelijkheden die ook in Indië plaats-
vonden bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Het was met veel
kunst- en vliegwerk tot stand gekomen. De nieuwe apparatuur uit Amerika kwam
zo laat dat die niet kon worden getest, de bouw van de geplande studio was nog maar
net begonnen. In tegenstelling tot eerdere plannen kwam deze niet in het Aneta-ge-
bouw. Er werd een nieuw complex aangelegd in een buitenwijk van Batavia, Mees-
ter Cornelis geheten. Het zou tot in de jaren vijftig het centrum blijven van de film-
activiteit in Nederlands-Indië. De scepter werd er afwisselend gezwaaid door
Nederlanders, Japanners, opnieuw Nederlanders en tot slot Indonesiërs. Maar in de
eerste maanden van 1937 was het moeizaam werken in het complex aan de Polonia-
weg. De regentijd maakte het drogen van ontwikkelde films bijna onmogelijk. Man-
nus Franken schreef over de wanhoopspogingen waarbij houtvuurtjes, fans en haar-
drogers werden ingezet. Zijn scepsis over het werken voor een bioscoopjournaal
maakte het er niet beter op. ‘Hoewel het Indisch klimaat stimuleert tot hard werken,
was dit tobben met de omstandigheden te veel voor het goede humeur. En daarbij
die eindelooze reeks officieele aankomsten en vertrekken. […] Aankomst der gasten,
glimlach, ontvangst, glimlach, vertrek, glimlach, een overzichtje, een paar détails en
we hadden onzen plicht gedaan. En dan te weten, dat de belangrijke onderwerpen
voor het grijpen lagen: de pestbestrijding, het onderwijs, het beteugelen van den
woeker, de landbouwvoorlichtingsdienst, de malaria, de folklore, de natuur, het le-
ven van de bevolking zelf, om maar enkele voorbeelden te noemen, die we niet
mochten opnemen omdat de bioscoopbezoeker in Nederland er zich niet voor inte-
resseeren zou.’122

Spiegel van Indië werd in Nederland door Profilti gedistribueerd. Al snel kwam er
klachten over zowel de kwaliteit als de inhoud van het journaal. In de zomer van
1937 behandelde de geschillencommissie van de Nederlandsche Bioscoopbond een
kwestie waarbij een aantal bioscopen zich ontslagen voelde van de aangegane ver-
plichting Spiegel van Indië op te nemen in de programmering vanwege verminderde
kwaliteit.123 Over de onderwerpskeuze was het nog moeilijker overeenstemming te
bereiken.124 De problemen bereikten via de pers ook de buitenwereld. Voormalig
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gouverneur-generaal De Jonge schreef een bezorgde brief aan het ministerie van Ko-
loniën. ‘Het zou wel heel goed zijn als het publiek leerde begrijpen dat er voor ons
land nog andere dingen van belang zijn dan successen in het zwembad. Een proces,
dat zeker lang zal duren, maar dat m.i. door het filmjournaal ongetwijfeld bevor-
derd zal worden.’ De Jonge vroeg zich af of er geen overheidssteun kon komen voor
het Indische bioscoopjournaal.125 Zijn brief raakte in Indië een gevoelige snaar. Het
bezoek van Profilti-directeur Cees Roem aan Indië deed daar nog een schepje boven-
op. Bij terugkomst in Nederland klaagde Roem in het Handelsblad: ‘… de bioscoopdi-
recties moesten praktisch ook alle kosten, welke voor de vervaardiging van de films
gemaakt werden en welke eigenlijk ook als Indische propaganda-onkosten kunnen
worden gestempeld, betalen.’ Het leek hem gewenst dat de overheid financieel zou
gaan bijdragen aan de productie van de journaals.126

Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer begon met advies vra-
gen aan zijn directeur van Economische Zaken, Huub van Mook. Hij vroeg zich
daarbij af of er geen afspraken gemaakt konden worden over het tegen een zacht
prijsje verkrijgen van kopieën van films die door diverse buitenlandse producenten
in de afgelopen periode in Indië waren opgenomen. Deze films zouden dan voorzien
in de behoefte aan beeld over Nederlands-Indië.127 Het leek er op of het gouverne-
ment voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten. De gedachte werd een half
jaar later opnieuw geopperd.128 Bij het ministerie van Koloniën kwamen steeds va-
ker verzoeken binnen voor geschikte films. Van de Vrouwenraad bijvoorbeeld, die
ook wilde weten waarom het Indische bioscoopjournaal Spiegel van Indië met ingang
van 1 januari 1938 definitief was gestopt.129 Het gouvernement wilde A.N.I.F. geen
directe steun geven, er was twijfel over de kwaliteit van het bedrijf. De twijfel betrof
vooral de bedrijfsvoering, over bijvoorbeeld de onderwerpskeuze van het journaal
werd niet geschreven.130 Waarschijnlijk zag men bij het gouvernement geen aanlei-
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ding tot opmerkingen. Controversieel waren de reportages in geen geval geweest. De
afleveringen die bewaard zijn gebleven zijn van een grote braafheid, ook voor die da-
gen. Een padvindersjubileum, een wedloop door Batavia, een bezoek van de sultan
van Djocja aan de gouverneur-generaal.131 Het is goed voor te stellen dat maker
Mannus Franken er zelf ook geen vrede mee had.

Indirecte steun kwam er nog wel voor de A.N.I.F., in de vorm van een opdracht van
de Centrale Commissie voor Emigratie en Kolonisatie van Inheemschen. Die wilde
een film over de mogelijkheden die de Nederlands-Indische overheid aan Javanen
bood om een nieuw bestaan in de buitengewesten op te bouwen. Mannus Franken
werd gevraagd de film te regisseren, hij was blij van de bioscoopjournaals verlost te
zijn. Tanah Sabrang/Land aan de Overkant luidde de titel, in de wandelgangen sprak
men van de kolonisatiefilm. Nog voor de productie werkelijk op gang was gekomen,
eind februari 1938, werd bekend dat A.N.I.F. alle activiteiten overdroeg aan een
nieuw bedrijf, Anifilm geheten. Dat nam ook het studiocomplex op Meester Corne-
lis over. Anifilm had goede hoop op nieuwe opdrachten van met name het departe-
ment van Economische Zaken.132 Daar werd inderdaad actief nagedacht over de mo-
gelijkheden film in te zetten als propagandamiddel om Nederlands-Indië meer
bekendheid te geven in de wereld.

Conclusie

In een wereld die na de ‘Grote Oorlog’ verder globaliseerde, begon de Nederlandse
overheid het nut en de noodzaak te voelen van het propageren van haar koloniale be-
leid. Aanvankelijk nam het ministerie van Buitenlandse Zaken het voortouw en
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context.nl>.

132 De Haan, Polygoon, p. 152.



deed dat vooral in de vorm van geschreven teksten. Dat films daarvoor ook heel ge-
schikt waren bleek bij de première van een grote bedrijfsfilm van de Bataafsche Pe-
troleum Maatschappij in 1924. De maker, Willy Mullens, wist vervolgens het minis-
terie van Onderwijs ervan te overtuigen dat het onderwijs grote baat zou hebben bij
films over Nederlands-Indië. Het ministerie van Koloniën droeg desgevraagd finan-
cieel bij en zo ontstond een serie films over land en volk gebaseerd op opvattingen
die bij de Nederlandse en Nederlands-Indische overheid leefden. Deze films werden
niet door Buitenlandse Zaken gebruikt, maar dat ministerie verwees de gezant-
schappen wel door naar een serie commercieel gemaakte films, de Maha-cyclus, die
min of meer gelijktijdig waren opgenomen door de grote concurrent van Willy Mul-
lens, het bedrijf Polygoon. Al of niet gefinancierd door de overheid, hebben al deze
films één boodschap gemeen: het moederland zorgt goed voor de kolonie en haar be-
woners. Of zoals de in de inleiding genoemde reeks voorstellingen in het Filmmu-
seum aangaf: ‘Van de kolonie niets dan goeds.’

Dat kan ook gezegd worden van de eerste films die in Nederlands-Indië waren op-
genomen, maar die films waren niet direct gemaakt om het Nederlandse koloniale
beleid te verdedigen. De latere films waren dat wel omdat het beleid in de loop van
de jaren twintig en dertig meer en meer kritiek kreeg te verduren, zowel in eigen
land -denk aan demonstraties tegen het kamp Boven-Digoel- als in het buitenland,
waar men helemaal niet zo overtuigd was van de goedertierendheid van Nederland-
se ondernemers jegens inheemse werkers. Gekoppeld aan een groeiend conservatis-
me onder de Europese bevolkingsgroep in Nederlands-Indië, leidde dit tot een soms
overdreven benadrukken van de noodzakelijkheid van de Nederlandse aanwezig-
heid. Zoals gouverneur-generaal De Jonge in een bewaard gebleven radio uitzen-
ding zei: ‘Een onafhankelijk gebied van Nederlands-Indië is werkelijk niet denk-
baar, daar is het een veel te begerenswaardig object voor. En dat voelt men in Indië
ook wel, dat het niet is de keus tussen een Indië onder Nederland of een onafhanke-
lijk Indië, maar dat het is de keus tussen een Indië onder Nederland of een ander
land. En dan verzeker ik u dat Indië zich gaarne schaart onder het Nederlands
schild.’133 De Jonge was een conservatief man, maar ook meer progressieve Neder-
landers in Indië konden zich vooralsnog niet voorstellen dat er een Indië zonder Ne-
derland kon bestaan.
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133 Fragment toespraak jonkheer B.C. De Jonge, avro, 11 april 1937, BenG, Doc id 1137. Het
fragment komt uit een rede voor het Nationaal Jongerenverbond die gouverneur-generaal
gaf na zijn terugkeer in Nederland. Hij hield de jongeren voor dat er in deze voor hen een
grote taak was weggelegd.



Het hoeft geen verbazing te wekken dat films (of boeken, brochures etc.) gemaakt in
opdracht van de Nederlandse overheid een positief beeld schetsen van het koloniale
beleid. Maar de films die hetzij commercieel, hetzij vanuit religieuze optiek zijn ge-
maakt in deze periode schetsen hetzelfde, ook daar is sprake van een kolonie waar-
van het voortbestaan als welvarende natie nauw verbonden was met het moeder-
land. Er bestond op filmgebied eenvoudig geen alternatief, er waren geen films die
hun licht lieten schijnen op schrijnende armoede of belabberde huisvesting voor lo-
kale bewoners. Als dat al op een enkel beeld voorkwam, dan in het kader van de ‘op-
lossing’ die de koloniale autoriteiten – of missie, zending dan wel bedrijfsleven- bo-
den in de vorm van bijvoorbeeld medische zorg. Er was in feite geen noodzaak voor
de overheid om eigen propagandafilms te (laten) maken, want wat er werd gepro-
duceerd sloot naadloos aan bij de boodschap die het zelf wilde verkondigen. Er is dan
ook terughoudendheid bij de Nederlands-Indische autoriteiten als er in de tweede
helft van de jaren dertig verzoeken om steun komen voor films.

De vredige en ook wel gezapige ‘tempo doeloe’ sfeer die de in dit en het vorige hoofd-
stuk besproken films uitstralen, is blijven hangen in het collectieve Nederlandse 
geheugen. In een poging dat te doorbreken maakte filmer Vincent van Monniken-
dam midden jaren negentig van dit materiaal een eigen compilatie waarin hij wel de
ongelijke koloniale verhoudingen voelbaar wilde maken.134 Moeder Dao, de schildpad -
gelijkende, zoals de anderhalf uur durende documentaire heet, was bij het uitko -
men een kleine sensatie en kreeg veel lof, al was niet iedereen overtuigd dat Monni-
kendam nu ook de negatieve kanten van het kolonialisme had weten te tonen. Het
dagblad Trouw schreef: ‘Dat hoge doel wordt simpelweg door de aard van het ar-
chiefmateriaal niet gerealiseerd.’, maar vond de film desalniettemin ‘onweerstaan-
baar’.135 Noordegraaf meent dat de opzet wel is geslaagd: ‘Mother Dao deconstructs
the romantic and nostalgic view of the colonial presence in Indonesia and replaces 
it with a critical discourse, emphasizing the unequal power relations and difficult
living and working conditions of the indigenous population.’136 Er zitten proble-
matische kanten aan het gebruik van archieffilm in een totaal andere context dan
waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Er wordt doelbewust een nieuwe wereld op-
geroepen en Moeder Dao is wat dat betreft net zozeer een sprookje als de films waar-
uit deze documentaire is samengesteld, de titel -die verwijst naar een ontstaansmy-
the op het eiland Nias- duidt daar overigens ook op.
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134 Moeder Dao, de schilpadgelijkende ging in februari 1995 in première op het Filmfestival Rot-
terdam en werd die zomer vertoond door de nps, de omroep waar Monnikendam destijds
voor werkte. De film wordt bewaard bij BenG, Taak id 23815.

135 Trouw, 6 april 1995.
136 Noordegraaf, Displacing colonial footage, p.184.



De vooroorlogse films uit Nederlands-Indië maken deel uit van het collectieve erf-
goed van Nederland, ze worden hier bewaard, ze zijn tot nu toe vooral een deel van
‘onze’ cultuur en veel minder van die van Indonesië, al begint daar de belangstelling
voor de geschiedenis van de koloniale periode te groeien. Hoeveel er ook te zien is van
inheemse gewoontes, er wordt altijd gekeken vanuit een westerse, Nederlandse op-
tiek. Dat zou je onvermijdelijk kunnen noemen, het is slechts weinigen gegeven bo-
ven hun eigen tijd en culturele bagage uit te stijgen. Maar dat de Nederlandse be-
moeienis met het leven van toen zo’n 60 miljoen anderen alleen maar door een roze
bril werd bekeken, dat er nooit aandacht was voor zoiets als de opkomst van het In-
donesische nationalisme, of voor de maar zeer beperkte onderwijsmogelijkheden
voor inheemsen, dat kan naar mijn idee alleen verklaard worden uit een vorm van
tunnelvisie eigen aan de Nederlandse cultuur. In het al eerder genoemde essay van
Maarten Brands, Beslagen Buitenspiegels, wijst hij ter verklaring van de geringe zelf-
reflectie onder meer op de grote continuïteit in de Nederlandse geschiedenis. Er zijn
weinig en niet al te grote breuken: ‘Teveel continuïteit leidt licht tot een traditie van
wegkijken van wat afwijkt en onaangenaam wordt gevonden of wat niet past in ons
gevestigd, rechtlijnig zelfbeeld.’137

Een andere verklaring die Brands noemt is het ongemak dat Nederlanders in het al-
gemeen ervaren bij vraagstukken rond macht en machtsverhoudingen. Internatio-
naal gezien was dat waar het in de jaren na 1937 meer en meer om draaide en wat in
de toespraak van oud gouverneur-generaal De Jonge al doorschemerde toen hij aan
Nederlands-Indië refereerde als ‘een begerenswaardig object’. De films en filmplan-
nen in de navolgende jaren ontstonden mede vanuit het groeiende bewustzijn dat
het bestaan van de kolonie gevaar liep omdat de internationale machtsverhoudin-
gen aan het kantelen waren. In Azië was het Japanse keizerrijk uit op hegemonie in
de regio, het viel in augustus 1937 China binnen, na al eerder Mantsjoerije te hebben
veroverd. In Europa wilde Hitler-Duitsland zijn invloedssfeer uitbreiden en for-
ceerde om te beginnen in maart 1938 een aansluiting met Oostenrijk. Beide landen
hadden eind 1936 al een gezamenlijk pact tegen het communisme, lees de Sovjet-
Unie, gesloten. De Verenigde Staten hield zich als grootmacht vooralsnog afzijdig.138

In Nederland werd vooral gehoopt dat de neutraliteit bij een toekomstig conflict op-
nieuw bewaard kon blijven.
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137 Brands, Beslagen Buitenspiegels, p. 39.
138 Zie voor de machtsverhoudingen in Azië: Warren I. Cohen, The Asian-American Century

(Cambridge: Harvard University Press, 2002).





h o o f d s t u k  3

‘De onmisbare uitrusting’
1938-1942

De eerste en enige keer dat een Nederlands-Indisch voetbalelftal deelnam aan een
wereldkampioenschap was in 1938 in Frankrijk. Het team uit Batavia werd al in de
eerste knock-out fase uitgeschakeld door met maar liefst 6-0 van Hongarije te ver-
liezen. Voor Nederland gold overigens hetzelfde, het verloor met 3-0 van Tsjechoslo-
wakije.1 Het wk voetbal werd dat jaar geplaagd door politieke affaires. Zo had Oos-
tenrijk zich gekwalificeerd en was ook al ingeloot, maar volgens de Engelsen kon het
na de aansluiting met Duitsland niet meer als aparte natie meespelen. Oostenrijk
trok zich terug, Duitsland stelde vervolgens als protest een aantal zeer getalenteer-
de Oostenrijkse spelers op in een ‘Groot Duits’ elftal. Het mocht niet baten, dat ver-
loor in de eerste fase van Zwitserland, die andere deels Duitstalige natie. In feite had
de deelname van het Nederlands-Indisch elftal ook een politieke achtergrond. De
voetballers speelden in Frankrijk zonder kwalificatie. De enige andere kandidaat uit
Azië, Japan, had zich namelijk voortijdig teruggetrokken.2 Eind jaren dertig kon
niemand in Nederlands-Indië blind zijn voor de agressieve expansiepolitiek van het
Japanse keizerrijk, grappen over ‘mannetjes die te klein waren om een vliegtuig te
besturen of te bijziend om te schieten’ duidden vooral op overmoed die de vrees
moest overschreeuwen.3 Dit hoofdstuk gaat over de gevolgen van de toenemende
oorlogsdreiging voor de filmproductie in Nederlands-Indië. Zo maakte de Indische
regering geld vrij voor films die het bestaansrecht en het belang van de kolonie voor
de westerse wereld moesten benadrukken. Toen het moederland in mei 1940 capitu-
leerde, werd door de regering in ballingschap in Londen direct een eigen voorlich-
tingsdienst opgericht, de rvd, met een zusterorganisatie in Batavia die de rpd, de
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1 Beide wedstrijden zijn te bekijken via BenG, Polygoon Wereldnieuws weeknummer 38-23.,
Taak id 31467.

2 Zie <npogeschiedenis.nl> op wk voetbal 1938.
3 Locher-Scholten, Het moreel van de Europese burgerbevolking in Nederlands-Indië

1936-1941, in Petra Groen, Elly Touwen-Bouwsma red., Nederlands-Indië 1942. Illusie en ont-
goocheling (Den Haag: sdu, p. 27 en P.J. Drooglever, Het Indische defensiedebat in de jaren
dertig, in G. Teitler red. De val van Nederlands-Indië (Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1982), 
p. 21.



regeringspubliciteitsdienst, werd gedoopt. De ambtelijke afkeer van propaganda
verdween voorlopig in de ijskast. Beide organisaties namen ook het produceren van
films onder hun hoede, al werd de uitvoering nog grotendeels aan particuliere orga-
nisaties overgelaten. Het opzetten van een eigen gouvernementsfilmbedrijf kwam
pas aan de orde nadat Nederlands-Indië had moeten capituleren.

Twaalf kleurenfilms

Het departement van Economische Zaken aan de Molenvliet West in Batavia kende
sinds 1937 als directeur een vooruitstrevende ambtenaar én filmliefhebber: Huib
van Mook.4 Van Mook was geboren in Nederlands-Indië en had na zijn opleiding in
Nederland een bloeiende carrière binnen het Indische gouvernement gemaakt. Hij
geloofde in nieuwe wegen voor de kolonie, in lossere banden met het moederland en
hij publiceerde daar ook over in het blad De Stuw, in de jaren dertig de thuishaven
voor progressief Indië. Van Mook zag in de film een ideaal middel om het bestaan
van Nederlands-Indië in de wereld duidelijker te markeren, het een eigen identiteit
te geven, waarmee ook de economie van de kolonie vooruit kon worden geholpen. In
een uitvoerige nota van 23 augustus 1938 wees hij er op dat ‘…in het huidige tijdsge-
wricht films behooren tot de onmisbare uitrusting ten behoeve van een door de Re-
geering van vrijwel ieder land van beteekenis georganiseerde cultureele, toeristische
of economische propaganda in binnen- en buitenland. Als moderne vorm van pu-
bliciteit is de rolprent onontbeerlijk geworden voor het verspreiden van kennis no-
pens land en volk, natuurschoon en toerisme, nationale instellingen als leger en
vloot, gezondheidsdienst, onderwijs en kolonisatie, zelfs voor de verklaring en ver-
duidelijking van Regeeringsbeleid.’5

Voor het eerst werd in deze ambtelijke nota ook specifiek aandacht besteedt aan
films voor het buitenland in de zin van het bevorderen van het toerisme. Van Mook
vond dat, met uitzondering van Bali, Nederlands-Indië behoorde tot de ‘slechtst ge-
adverteerde landen ter wereld’ en ver achterliep bij Australië, Nieuw-Zeeland of Ha-
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4 De dochter van Van Mook herinnert zich dat het gezin voor de oorlog regelmatig samen
naar de film ging en dat haar ouders ook zonder de kinderen de bioscoop bezochten. Infor-
matie van biograaf Tom van den Berge. Zie ook zijn boek: H.J. van Mook, 1894-1965. Een vrij
en gelukkig Indonesië (Bussum: Toth, 2014). Het departement van Economische Zaken is een
van de koloniale gebouwen in Jakarta dat bewaard is gebleven, het adres is nu Jalan Gajah
Mada no. 8.

5 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3865, Memo Van Mook aan gou-
verneur-generaal, 23 augustus 1938. De andere citaten van Van Mook in deze paragraaf ko-
men ook uit deze nota, die 22 pagina’s telde.



waï. Films op dit vlak zouden een ‘natuurlijk complement [zijn] van de uitrusting
der Indische deelnemingen aan jaarbeurzen en tentoonstellingen, in het bijzonder
die van den omvang en beteekenis als de exposities te New York en San Francisco.’
Juist met het oog op deze komende dubbele Wereldtentoonstelling die in 1939 in de
Verenigde Staten zou worden gehouden, had Van Mook al aan het eind van 1937 ge-
vraagd om een aanvullend budget van 100.000 gulden voor films op de begroting van
1938. Dat verzoek werd door zijn collega op het departement van Financiën direct af-
gewezen. Bij een aanvullend budget moest sprake zijn van ‘een plotseling opgeko-
men behoefte’ en die behoefte zag de directeur van Financiën toch niet direct. Van
Mook liet zich niet uit het veld slaan. In de nota van augustus 1938 ontvouwde hij
een meer gedetailleerd plan en bijbehorend budget, waarbij hij niet kon nalaten te
sneren ‘‘Evenmin kan thans van een plotseling opkomende behoefte aan films wor-
den gesproken: deze behoefte bestaat reeds lang en wordt met het vorderen van den
tijd slechts grooter en dringender, vooral nu de opening van de Amerikaansche ten-
toonstellingen aanstaande is.’ Daarna ontvouwde hij zijn plannen: twaalf korte, do-
cumentaire kleurenfilms met geluid over Nederlands-Indië.

‘De allereerste eisch, welke aan filmmateriaal, dat als propagandamiddel in het bui-
tenland moet worden gebruikt, dient te worden gesteld, is wel deze, dat het tech-
nisch op zoodanig peil staat, dat het de vergelijking met hetgeen andere landen op
dit gebied te zien geven, ten volle kan doorstaan. In het bijzonder indien de films
moeten worden vertoond b.v. in de Verenigde Staten, waar het publiek het beste op
filmtechnisch gebied gewend is, dient men te zorgen, dat de uitvoering op een zeer
hoog plan staat, wil niet de propaganda, die men beoogt te voeren, een aan hare be-
doeling tegengesteld effect hebben.’ Van Mook wilde kortom het beste en het nieuw-
ste dat de filmindustrie op dat moment te bieden had. Hij kwam uit bij de kleuren-
film met geluid. Met name op het gebruik van kleur ging Van Mook uitvoerig in. Dat
is niet verwonderlijk. De geluidsfilm was eind jaren dertig ingeburgerd, maar de dis-
cussie over zwart-wit versus kleur woedde nog. Het vakblad Katholiek Filmfront pu-
bliceerde bijvoorbeeld begin 1939 een interview met de Duitse filmer Walter Rut-
tman over de kleurenfilm onder de kop ‘Het bonte gevaar’.6 Vaak werd in deze jaren
de term ‘verffilm’ gebruikt, om aan te geven dat het ging om ingekleurde films. Al
heel snel na de uitvinding van de film gingen makers ertoe over om bepaalde scènes
van een kleurbad te voorzien om ze zo een specifieke sfeer mee te geven. Soms wer-
den ook onderdelen in de film gekleurd, een tijdrovend werk want dat moest beeld-
je voor beeldje worden gedaan. De ‘echte’ kleurenfilm was vanaf 1935 voor de com-
merciële markt beschikbaar, voorlopig alleen in het afwijkende 16mm formaat.7
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6 Katholiek Filmfront jrg 2, no. 2, 1 januari 1939.
7 De professionele standaard in de jaren dertig was ‘normaalfilm’ ofwel 35 mm. Het kleinere



Van Mook bleek goed op de hoogte van de vaderlandse filmproductie. Hij zette uit-
een waarom noch filmbedrijven in Nederlands-Indië, noch die in Nederland in staat
geacht konden worden om de films te maken die hij voor ogen had. ‘Vermoedelijk
omdat het afzetgebied voor Nederlandsche films beperkt is -ook al rekent men
Vlaanderen en de Afrikaans spreekende delen van Zuid-Afrika mede- maar onge-
twijfeld ook in verband met de niet bijzonder hooge ontwikkeling van de filmspeel-
kunst in Nederland en met de betreurenswaardige versnippering van krachten op
dit toch al beperkte gebied, is de Nederlandsche filmindustrie nog niet ver genoeg
voortgeschreden. Naar veler meening, welke door mij gedeeld wordt, zijn haar pro-
ducten tot dusverre als regel slechts van middelmatige kwaliteit, sommige journa-
len en een enkele Nederlandsche documentaire uitgezonderd. Eerst in den laatsten
tijd schijnt in dit opzicht verbetering in te treden door hulp van buitenlandsche
filmregisseurs en technici, die zich wellicht ook zullen gaan toeleggen op het ver-
vaardigen van kleurenfilms.’ Daar wilde Van Mook niet op wachten. Hij vroeg offer-
tes bij een bedrijf in Singapore en verschillende Amerikaanse bedrijven. De keus viel
op een voorstel van Travel Color Corps uit Californië, eigendom van Ray Fox, een
man die in 1932 kortstondig Amerikaans consul in Soerabaja was geweest. Fox zou
de twaalf korte kleurenfilms met geluid willen maken (zogenaamde ‘one-reelers’
van ongeveer 10 minuten lengte) voor 60.000 gulden en daarvoor ook de distributie
op zich nemen. Het leek Van Mook een aantrekkelijke deal. Waar de twaalf films over
zouden moeten gaan en waarom het er twaalf waren, daar gaf de nota geen ophelde-
ring over.

De nota kwam ook terug op een eerdere suggestie van de gouverneur-generaal om
gebruik te maken van al of niet voltooide films van buitenlandse filmers.8 Van Mook
vond het op zich een goed idee, maar meldde dat het moeilijk was gebleken contact
te leggen met filmers die in Nederlands-Indië aan het werk waren. Opvallend ge-
noeg bestond er in de kolonie, waar zoveel wettelijke mogelijkheden waren om het
de binnenlandse pers moeilijk te maken, geen mogelijkheid om het filmen door bui-
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16mm formaat, dat in 1923 op de markt kwam, werd in eerste instantie gezien als ama-
teurfilm, mede vanwege de veel makkelijker te hanteren camera. Toch werd 16mm ook bij
professionele filmers al snel populair, met name voor documentaires en reportages. Ama-
teurs konden vanaf 1932 ook terecht bij de nog goedkopere 8mm film. Zie James Monaco,
How to read a film (New York: Oxford up, 2009), p. 114-137. Het inkleuren van zwart-wit
films is recentelijk weer populair geworden, met name bij documentair archiefmateriaal
uit de wereldoorlogen. Het moet nog steeds beeldje voor beeldje, nu met hulp van de com-
puter. Zie bijvoorbeeld de series Apocalypse: World War I en II van National Geographic. Er is
discussie over deze manier van de geschiedenis ‘herschrijven’.

8 Zie noot 127 van hoofdstuk 2.



tenlanders te reguleren.9 De toenemende oorlogsdreiging bracht daar verandering
in. Vanuit het departement van Economische Zaken kwamen voorstellen om te
gaan werken met vergunningen en het verplicht stellen van een begeleider.10 Het
doen en laten van Japanse burgers in Nederlands-Indië werd door het gouverne-
ment in deze jaren al wel nauwlettend in de gaten gehouden. Aanvragen van Japan-
se filmbedrijven om in Indië opnames te maken werden met wantrouwen bekeken.
Het zou om spionage kunnen gaan, of subtieler, om films die aan de Japanse thuis-
markt lieten zien hoe ver de invloed van het keizerrijk in het verleden strekte. Zulke
films waren er al gemaakt over Brits-Indië en Siam (het huidige Thailand).11

Dat buitenlandse films niet makkelijk konden worden getraceerd, leek Van Mook
uiteindelijk niet problematisch: ‘In de meerderheid der gevallen zullen deze films
niet voor propaganda van de Overheid zijn te gebruiken; de vertooning daarvan in
den vreemde zal intusschen ongetwijfeld bijdragen tot (een voor de producenten
niet beoogde) reclame voor Nederlandsch-Indië, voor zoover uit de films blijkt, dat
deze hier te lande zijn opgenomen en het publiek vertrouwd wordt gemaakt met het
beeld van het Indische landschap en de inheemsche bevolking’. Deze ‘reclame’ stip-
te Van Mook in zijn nota al eerder aan toen hij gewag maakte van de manier waarop
Amerikaanse speelfilms voor propagandadoeleinden werden ingezet. Een verhaal
dat zich afspeelde in een aantrekkelijke setting, Van Mook noemde Honolulu, Flori-
da en de Franse Rivièra als voorbeelden, kon heel effectief zijn. Het maken van een
dergelijke speelfilm met Nederlands-Indië als decor leek Van Mook nog een stap te
ver, al was het maar vanwege de hoge kosten. Maar het maken van journaals kreeg
wel zijn aandacht. Hij had overlegd met een vertegenwoordiger van Radio Holland
(mede-eigenaar van A.N.I.F. en opvolger Anifilm dat eerder Indische journaals
maakte) en toegezegd dat het ‘in verband met het belang, hetwelk zoowel de Indi-
sche als de Nederlandsche Regeering hechten aan de productie van Indische film-
journaals, niet volstrekt uitgesloten is te achten, dat het bedrijf tot dit doel en na ge-
bleken mogelijkheid van samenstelling van een goed journaal tijdelijk in
aanmerking zou worden gebracht voor Overheidshulp in één of anderen vorm.’
Concrete bedragen werden niet toegezegd. Die kwamen ook niet voor in het voorstel
dat in het najaar van 1938 door de Volksraad werd goedgekeurd. Maar op de begro-
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9 Zie onder meer Mirjam Maters, Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en perbreidel in Ne-
derlands-Indië 1906-1942 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998).

10 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3875, Van Mook aan gouverneur-
generaal, 17 augustus 1939. Na de onafhankelijkheid heeft de Republiek Indonesië de des-
tijds ingevoerde regeling overgenomen en die bestaat nog steeds.

11 nl-hana, Koloniën / Geheim archief, 2.10.36.51, inv. nr 551, minister van Koloniën aan mi-
nister van Buitenlandse Zaken, 9 juni 1939.



ting voor 1939 werd 60.000 gulden beschikbaar gesteld voor het maken van twaalf
kleurenfilms.

In kranten en filmbladen kwam kritiek. Waarom werd de opdracht voor deze kleu-
renfilms niet aan een Nederlands-Indisch dan wel Nederlands bedrijf gegund?12 De
negatieve opvatting van Van Mook over de kwaliteit daarvan werd niet openbaar,
maar hij moest tenslotte toch zijn toevlucht zoeken bij landgenoten. De onderhan-
delingen met de Travel Color Corporation waren eind 1938 stukgelopen.13 Anifilm
had ondertussen een Canadese filmproducent aangetrokken met ervaring in kleu-
renfilms, Len Roos. Er werden proefopnames gemaakt die in Amerika moesten wor-
den ontwikkeld. Het ontwikkelen van kleurenfilms was een stuk gecompliceerder
dan zwart-wit films en in die tijd nog onmogelijk bij de veelal tropische temperatu-
ren in Nederlands-Indië. Erg vlotten wilde de experimenten niet. Van Mook schreef
eind 1939 in een nieuwe nota: ‘Anifilm is niet te spreken over de werkwijze van den
heer Roos, die te Amerikaansch schijnt op te treden en te hooge eischen aan de tech-
nische outillage stelt; van zijn kant heeft de heer Roos, die ongetwijfeld terzake kun-
dig is, velerlei bezwaren tegen het gebrek aan armslag, dat hem in zijn werk belem-
merde, en den amateuristischen opzet van het bedrijf, waarin men ondanks zijn
adviezen geen verbetering wilde brengen.’ Van Mook bleef bij zijn overtuiging dat
Anifilm niet het geschikte bedrijf was om zijn plannen uit te voeren. Hij overwoog
contact te leggen met verschillende grote scheepvaartmaatschappijen, die inmid-
dels ook kleurenfilms lieten maken om toeristen te trekken.14

De eerste die de stap op dit terrein had gewaagd was de Stoomvaartmaatschappij Ne-
derland. De reclame afdeling van dit bedrijf nam in 1937 Alphons Hustinx in dienst,
later vooral bekend geworden als fotograaf, maar ook jurist, publicist en verwoed
reiziger. Hij had het jaar daarvoor geëxperimenteerd met kleurenopnames in Zuid
Afrika en voor de Nederlandse vvv een kleurenfilm over de bloembollen gemaakt.15

Hustinx reisde in 1938 vijf maanden door Indië en verschoot kilometers film. Het re-
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12 Katholiek Filmfront jrg 1, nr 2, 1 juni 1938; Het Vaderland, 20 september 1938, ochtendblad;
Lichtbeeld en Cultuur, september 1940 – waarbij het blad aantekent dat dit artikel was blijven
liggen en alsnog wordt geplaatst.

13 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3803, dit nummer over het ver-
zoek tot steun van Anifilm is verwijderd, de oorzaak van het vastlopen van de besprekingen
lijkt niet meer te achterhalen.

14 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3889, nota departement ez, 27
december 1939.

15 Louis Zweers, Voorbije reizen. Foto’s van Alfred Hustinx (Zutphen: Walburg Pers, 2002), p. 13 en
133.



sulteerde in het twee uur durende Kleur en Glorie onzer Tropen.16 De film werd op 21
oktober 1939 vertoond in Den Haag in aanwezigheid van verschillende ministers,
waaronder Ch. Welter van Koloniën. De sfeer was die van een reünie, aldus een ver-
slag in Het Vaderland, de avond was geslaagd, maar de film was dat niet: ‘Dit is met al
haar kwaliteiten een rolprent van een amateur gebleven, een man, die zichzelf aan
het begin en hier en daar in de film laat zien doch daarmee niet kan goedmaken, dat
de film zelf niet van zijn geest is doordrongen.’17 Het Katholiek Filmfront was nog veel
negatiever. Het blad was bij een eerdere voorstelling in het Koloniaal Instituut ge-
weest en ook daar waren de genodigden enthousiast, maar dat was verklaarbaar.
‘Het is een eenvoudige en dankbare taak een familiereünie bezig te houden met het
fotoalbum vol opnames uit de naaste omgeving. […] Een celluloid-uiting als “Kleur
en Glorie onzer Tropen” heeft niets met film te maken, omdat het geestelijk ele-
ment, (de bewuste montage, het levend maken van het dood-opgenomen materiaal)
er in ontbreekt.’ Het blad maakte zich, net als I.A. Ochse een decennium eerder, boos
over opdrachtgevers die er louter op letten of de beelden wel duidelijk en helder wa-
ren. En het betreurde dat het op het gebied van film in Nederland vaak ‘hollen of
stilstaan’ was, zowel in de speelfilm als nu op het gebied van documentaires over Ne-
derlands-Indië.18

Het Katholiek Filmfront doelde vermoedelijk op de plannen van een concurrent van
de Stoomvaartmaatschappij Nederland, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Dat
bedrijf wilde ook een kleurenfilm over Nederlands-Indië laten maken en leek een
meer prestigieus project voor ogen te hebben. Het vroeg eind 1938 de gerenommeerd
filmer Jan Mol of hij wat voor deze opdracht voelde. Mol stemde direct toe. Zijn be-
drijf Multifilm Haarlem draaide al een aantal jaren naar behoren en Mol was toe aan
een nieuwe uitdaging. Kleurenfilm kon in Nederland nog niet ontwikkeld worden
en hoe het materiaal in de tropen zou reageren was voor Mol een groot vraagteken.19

Verwachtingsvol scheepte hij zich eind mei 1939 in. Aan het einde van de zomer ver-
scheen er in het Soerabajaasch Handelsblad een vraaggesprek met een enthousiaste
Mol: ‘Er zijn hier zoveel motieven, dat er voor tien jaar werk is om dit vast te leggen.’
Hij had inmiddels gefilmd op West Java en ging nog naar een grote lijkverbranding
op Bali. Opgenomen films over bijvoorbeeld ‘het Indische leven van alledag’ waren
al naar een laboratorium in Londen gestuurd om ontwikkeld te worden.20 Het is mo-
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16 Kleur en Glorie onzer Tropen wordt bewaard bij BenG, 4 aktes, Taak id 119660; 119658;
1196557-2.

17 Het Vaderland, 22 oktober 1939, ochtendblad.
18 Katholiek Filmfront, 2de jaargang, no. 17, 16 januari 1940.
19 Hogenkamp, Documentaire film 1920-1940, p. 107.
20 Het interview van 3 augustus werd aangehaald en deels overgenomen door Het Vaderland,



gelijk dat Van Mook op de gedachte kwam samenwerking te zoeken met een scheep-
vaartmaatschappij vanwege het enthousiasme van Mol en diens reputatie als vak-
man. Toen de directeur Economische Zaken dit noteerde, eind december 1939, was
de oorlog in Europa al uitgebroken en bleek het nog lastiger te zijn geworden men-
sen te vinden die zouden kunnen voldoen aan de hoge eisen die hij stelde.21 Het oor-
spronkelijke plan voor twaalf korte kleurenfilms zou nooit worden uitgevoerd,
maar vergeten deed Van Mook zijn idee niet.

Er is rond deze tijd nog een bijna anderhalf uur durende kleurenfilm over Neder-
lands-Indië opgenomen waarin Van Mook zelf ook te zien is. De film zit in de collec-
tie van het Amerikaanse Prelinger archief, dat er weinig achtergrondgegevens bij
geeft. De titel is The Coveted East Indies, als maker wordt Deane Dickason opgegeven.
De film is stom, maar zou oorspronkelijk wel van geluid zijn voorzien.22 Dickason
was een Amerikaanse reisjournalist en radiocommentator, die in de jaren dertig ver-
schillende reisfilms over Azië had gemaakt, waaronder een film over Bali. Het is mo-
gelijk dat Van Mook hem heeft benaderd als kandidaat voor de twaalf korte films,
maar het lijkt mij twijfelachtig dat daarover uiteindelijk harde afspraken zijn ge-
maakt.23 Er moet wel sprake zijn geweest van een goede verstandhouding tussen
Dickason en het gouvernement want de gouverneur-generaal en zijn vrouw komen
in de Coveted East Indies uitgebreid in beeld. Van Mook zelf poseert met zijn collega
Van Hoogstraten voor het departementsgebouw van Economische Zaken en de acti-
viteiten van verschillende onderdelen van de Indische defensie zijn eveneens vast-
gelegd. Tegelijk is The Coveted East Indies een journalistieke reisfilm; het is ondenk-
baar dat Van Mook zou hebben ingestemd met opnames van ronduit haveloos
ogende Indonesische havenarbeiders of mannen die bijna bezwijken onder de
vracht van hun zware pikolans.
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12 augustus 1939, ochtendblad en door het Katholiek Filmfront, 2de jrg., no. 9, 16 september
1939.

21 nl-hana, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3889, nota departement ez, 27
december 1939.

22 The Coveted East Indies is via You Tube te bekijken. De film wordt bewaard in de National
Archives in Washington, dat in 2002 het hele Prelinger archief in zijn bezit kreeg. Gezien de
beelden van voorbereidingen op een mogelijke oorlog (affiches, schuilkelders, oefeningen
met gewonden) is de film waarschijnlijk in 1940 opgenomen.

23 Van den Berge, H.J. van Mook, p. 137, schrijft dat The Coveted East Indies voortvloeide uit het
plan voor twaalf korte kleurenfilms, maar daarvoor is in de archieven geen aanwijzing te
vinden.



Een antikoloniale bondgenoot

Oorspronkelijk was de serie kleurenfilms over Nederlands-Indië bedoeld voor ver-
toning op de Wereldtentoonstelling van 1939 in de Verenigde Staten, maar dat lukte
dus niet. Het evenement werd zowel aan de Amerikaanse west- als oostkust georga-
niseerd, al werd de zogenaamde Golden Gate International Exposition in San Fran-
cisco, die eind februari 1939 opende, niet erkend door het Internationale Tentoon-
stellingen Bureau in Parijs dat daarover besliste.24 De New Yorkse tentoonstelling,
die als motto ‘de wereld van morgen’ had, kreeg die erkenning wel en werd op 30 april
geopend. In de voorgaande jaren had de Amerikaanse overheid bij andere landen
flink aangedrongen op deelname aan beide exposities.25 De voorganger van Van
Mook als directeur van het departement van Economische Zaken, G.H.C. Hart, had
behoorlijke twijfels over het nut, hij ging er van uit dat de producten van Neder-
lands-Indië al genoeg bekendheid hadden bij handel en industrie in de Verenigde
Staten. Tenslotte was de export naar dat land flink gestegen, van bijna 30 miljoen dol-
lar in 1932 naar bijna 70 miljoen in 1936.26 Van Mook zag in eerste instantie ook meer
heil in alleen New York, omdat daar het aantal bezoekers veel groter zou zijn.27 Maar
de Nederlandse regering besloot uiteindelijk dat Nederland en de koloniën samen
in New York zouden worden vertegenwoordigd en dat Nederlands-Indië als zelf-
standige eenheid op kleinere schaal in San Franscisco zou deelnemen. Vermoedelijk
wilde men de Amerikaanse regering tegemoet komen.28 En zo kopte de San Francisco
Examiner op 26 februari 1939 ‘Half Million Dollar Java Pavillion’ en stak de krant de
loftrompet over het indrukwekkende diorama, het batik en zilverwerk, alsmede het
voortreffelijke Engels van mevrouw Christine Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
die vanuit Batavia via een rechtstreekse radioverbinding het paviljoen opende.29
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24 nl-hana, gezantschap Washington, 2.05.13, inv.nr. 1018. De conventie waarin was gere-
geld dat dit Bureau de autoriteit bezat om een Wereldtentoonstelling toe te kennen was wel
door Nederland, maar niet door Nederlands-Indië ondertekend.

25 idem, bijvoorbeeld de brief van uitvoerend comité van de Golden Gate International Expo-
sition aan de Nederlandse gezant in Washington, 21 mei 1937. Deze bevat prachtige volzin-
nen als ‘The romance of the developments of these East Indian islands and the wonderful
results achieved by the Dutch people are a never failing source of interest to Americans…’

26 idem, brieven directeur ez aan gouverneur-generaal, 23 april 1937 en 2 augustus 1937.
27 idem, brief consul-generaal te San Francisco aan gezant, 24 september 1937.
28 idem, ministerie Buitenlandse Zaken aan zaakgelastigde Washington, 20 augustus 1937.
29 nl-hana, Koloniën/ Geheim archief, 2.10.36.51, inv.nr. 5109, krantenknipsels en nl-hana,

gezantschap Washington, 2.05.13, inv.nr. 1019. Het Engels van mevrouw Tjarda was zo
voortreffelijk omdat het haar moedertaal was; haar vader was voor de oorlog onder meer
Amerikaans vertegenwoordiger in Brussel geweest.



In de ambtelijke correspondentie over het al of niet mee doen aan de Wereldten-
toonstelling valt nergens te lezen dat het gezien de verslechterende verhoudingen in
Europa en Azië wel eens van groot belang kon zijn voor Nederland én Nederlands-
Indië om de sympathie van de Amerikanen te winnen en dat deze Wereldtentoon-
stelling een uitgelezen mogelijkheid bood om niet al te nadrukkelijk propaganda te
voeren voor een toekomstig bondgenootschap. Het valt te meer op omdat de Engel-
sen hun bijdrage aan de Wereldtentoonstelling wel in dat licht zagen.30 Het eerste
dat elke Amerikaan zag die het Britse paviljoen betrad was een muur met daarop
‘This pavillion is dedicated to lasting peace and friendship between the peoples of
the United States of America and the British Empire’. Om het belang van de goede
verhoudingen te benadrukken bracht het Engelse koningspaar in juni 1939 een be-
zoek aan de Wereldtentoonstelling. Bezwaren vanuit de hofhouding dat een bezoek
aan een dergelijke kermisachtige gelegenheid niet passend was, werden door de
Britse ambassadeur in Washington Sir Ronald Lindsay overtuigend bestreden.31 Een
groot succes in het Britse paviljoen was ook de vertoning van een kleurenfilm over
de kroningsplechtigheid in Londen van George vi. Het was niet de enige film die er
draaide, er was elke week een nieuwe aflevering van een speciaal samengesteld bio-
scoopjournaal, British News geheten. Er waren lichtvoetige documentaires over het
dagelijkse leven in Engeland, waarbij de nadruk lag op ‘dignity and harmony’, in de
woorden van ambassadeur Lindsay. De keuze voor dit type film had in de voorberei-
dingsfase de woede opgewekt van de meest vooraanstaande documentairemaker
van het Verenigd Koninkrijk, John Grierson. Hij vond dat er zo een onwaarachtig
beeld van zijn land werd geschapen en vertrok in mei 1938 naar Canada om daar de
National Film Board of Canada te gaan leiden. In die hoedanigheid trok hij tijdens
de oorlog ook Nederlandse filmers als Ivens en Fernhout aan om te werken voor de
geallieerden. Grierson’s film uit 1936, Night Mail, werd ondanks zijn dwarse hou-
ding geslecteerd voor vertoning in het Britse paviljoen. Het was naast de kronings-
film een van de succesnummers.

De enige die liet doorschemeren dat deelname aan de Wereldtentoonstelling ook een
ander belang dan handel of toerisme kon dienen was de consul-generaal in San
Francisco, H.A. van Coenen Torchiana. In een weerwoord op de mening van Van
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30 Nicholas J. Cull, Ouverture to an Alliance: British Propaganda at the New York’s World Fair
1939-1940, in Journal of British Studies, vol. 36, nr. 3, juni 1997, p.325-354. Informatie over de
Britse bijdrage komt uit dit artikel.

31 Van Nederlandse kant lieten zowel de minister van Buitenlandse Zaken als die van Econo-
mische Zaken het ondanks eerdere toezeggingen afweten wegens ‘de politieke toestand in
Europa’. Zie nl-hana, ministerie Buitenlandse Zaken, Economische afdeling, 2,05.37,
inv.nr. 5108, Buitenlandse Zaken aan Washington, 12 april 1939.



Mook -die hij overigens ‘een oprecht en bekwaam man’ noemde- dat New York de
beste keuze was, schreef hij ‘San Francisco en de Westelijke afnemers zijn van veel
minder commercieel belang voor Indië, doch Indië en de Indische regeering staan
hier in veel grootere, diepere belangstelling. De Westersche Amerikanen begrijpen
het steeds dreigende gevaar van een zekere agressieve mogendheid die weer thans
doet zien dat zij voor niets terugdeinst. Zij begrijpen en gevoelen het gevaar voor al-
le landen die aan den Stillen Oceaan liggen. […] Onvoorziene omstandigheden daar-
gelaten, zal het van de sympathie van de Westersche staatsburgers afhangen of in ge-
val van een ernstig politiek gevaar, Amerikaansche steun verleend zal worden.’32 De
belangstelling voor Nederlands-Indië onder met name intellectuelen aan de west-
kust van de Verenigde Staten was al een aantal jaren groeiende. Sinds 1925 bestond
er een Institute for Pacific Relations (ipr), een informele denktank van vooral acade-
mici en zakenlieden met liberale denkbeelden en met veel aandacht voor bijvoor-
beeld arbeidsverhoudingen in Oost-Azië en voor opkomende nationale bewegin-
gen. Het ipr organiseerde elke drie jaar een conferentie en telkens was er onder
Nederlandse ambtenaren en wetenschappers die zich bezighielden met de kolonie
een discussie of de Nederlandse overheid wel of niet een officiële bijdrage zou leve-
ren aan de conferentie van deze in veel ogen te progressieve club.33

Ook in de aanloop naar het congres van 1939 waren er bezwaren van Nederlandse zij-
de, met name tegen de wens van het ipr om tot een gezamenlijk standpunt over de
Japans-Chinese oorlog te komen. Het organiserend comité dreigde daarop een bij-
drage op te nemen van de Franse hoogleraar G.H. Bousquet. Bousquet had een jaar
eerder een boek gepubliceerd over Nederlands-Indië. Volgens eigen zeggen was de
Fransman er vanuit gegaan dat het Nederlandse koloniale model beter was dan het
Franse, maar dat was hem na een reis door de archipel flink tegengevallen. Hij zag
slechts ‘un régime de réaction pure, sans envergure, sans idéal et à tout dire peu sym-
pathique.’34 Het ministerie van Koloniën reageerde als door een adder gebeten op
het boek.35 Een jaar na de publicatie van Bousquet verscheen een voor een veel gro-
ter publiek geschreven boek van de Amerikaanse journalist John Gunther, Inside Asia
en ook dat oordeelde negatief: ‘The record of the Dutch in education is miserable’.36
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32 nl-hana, gezantschap Washington, 2.05.13, inv.nr. 1018, brief consul-generaal te San
Francisco aan gezant, 24 september 1937.

33 De Graaff, Het ministerie van Koloniën, p.591-594.
34 idem. p. 595-596.
35 nl-hana, Koloniën / Geheim archief, 2.10.36.51, inv.nr. 576, ministerie van Koloniën aan

ministerie Buitenlandse Zaken, 16 februari 1940. In de brief is sprake van een ‘kleineerend
en onbehoorlijk’ stuk, dat in hoge mate ‘onjuist en misleidend’ is.

36 Cees Fasseur, De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen (Amsterdam: Bakker,
1995), p. 254.



Deze publicaties waren zeker niet gunstig voor het beeld dat de buitenwereld had
van Nederland als koloniale mogendheid, maar ze veroorzaakten geen scheuren in
het bijna onwankelbare zelfbeeld van de weldoener dat in het moederland be-
stond.37

Aandacht voor koloniaal bezit in een antikoloniaal land als de Verenigde Staten be-
tekende hoe dan ook op eieren lopen, voor Nederland net zo goed als voor de twee an-
dere imperiale mogendheden Engeland en Frankrijk. Wat betreft het congres van de
ipr kwam Nederland goed weg, vanwege het uitbreken van de oorlog zegden ver-
schillende landen af en kon Nederland volstaan met het sturen van een bijdrage ge-
titeld The Netherlands-Indies foreign relations. Het stuk blonk uit in nietszeggendheid
en handelde nauwelijks over buitenlandse betrekkingen.38 Waar het ging om de bij-
drage van Nederlands-Indië aan de Wereldtentoonstelling waren er voor zo ver be-
kend geen negatieve reacties. De Engelsen hadden voor de gelegenheid doelbewust
de nadruk gelegd op de sociale aspecten van hun koloniale beleid. Er werd ook een
koloniale expert het land ingestuurd die daarover lezingen hield. Daarbij bena-
drukte de man met succes dat de koloniën voor Groot-Brittannië vaker een last dan
een lust waren. Bij het Foreign Office was men zeer tevreden. ‘This is the sort of pro-
paganda we need’, aldus een ambtenaar.39 Frankrijk liet ook graag aan de buitenwe-
reld zien hoe voortreffelijk haar koloniale beleid was en produceerde een groots op-
gezette film, La France est un Empire… Er werden vooraanstaande cameramensen
gelijktijdig naar alle uithoeken van het Franse koloniale bezit gestuurd om opna-
mes te maken die het ultieme beeld van de kolonie moesten opleveren. De bedoel-
ding was de film op het festival in Cannes in première te laten gaan, in september
1939, maar het uitbreken van de oorlog leidde tot het aflasten van het festival. La
France est un Empire… draaide in 1940 nog kortstondig in Franse bioscopen. Uit de kri-
tieken viel op te maken dat de film benadrukte hoe de Franse Beschaving -met
hoofdletters- het welzijn van de inheemse bevolking bevorderde, ‘pourquoi l’in-
digène aime la France’, schreef het tijdschrift Cinémonde.40
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37 idem, p 255. Fasseur wijst op de verschijning in 1941 van het boek Daar werd iets grootsch ver-
richt, waar vele prominente wetenschappers een bijdrage aan leverden en waar geen spoor-
tje van twijfel te vinden is over de voortreffelijkheid van wat Nederland in de archipel had
bereikt en nog zou bereiken.

38 De Graaff, Het ministerie van Koloniën, p. 596 en *1798.
39 Cull, Ouverture to an Alliance, p. 344-345.
40 Leprohon, L’exotisme et le cinéma, p.228-229.



Europa in oorlog

Traditioneel was en is Koninginnedag, inmiddels Koningsdag, een officiële vrije dag
in Nederland. Maar in 1939 was het anders. Twee dagen voor de verjaardag van de ko-
ningin -toen op 31 augustus- werd in Nederland een algemene mobilisatie afgekon-
digd. Koninginnedag werd dat jaar een gewone werkdag voor rijksambtenaren.41 De
dag erna viel het Duitse leger Polen binnen. Twee dagen later, 3 september, ver-
klaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. In Nederlands-Indië werd
het nieuws uit het moederland op de voet gevolgd, maar ernstige zorgen kwamen
niet naar buiten. Het modehuis Nieuw-Engeland bleef adverteren met ‘flanellen
costuums voor Europa’, optredens van zangeres ‘Miss Ribout’ gingen gewoon door
en ‘lachschlagers’ bleven een succes in de bioscoop.42 Wat de lezers niet wisten was
dat het gouvernement de pers had verboden nog langer ongecontroleerd nieuws
met betrekking tot de defensie van Indië en het moederland te publiceren. De Ame-
rikaanse consul in Batavia liet in november 1939 aan Washington weten dat de oor-
log in Europa in Indië veel reacties opriep, ‘although little has appeared in the press
on the subject.’43 Lezers werden niettemin op de hoogte gehouden van ‘Duitsche
operaties in Polen’ of de ontruiming van scholen in Nederland ten behoeve van ge-
mobiliseerde militairen.44

Berichten over de oefeningen van de zogenaamde Nederlands-Indische Landstorm
die vanaf oktober 1939 werden gehouden kregen eveneens een plek in de krant.45 In
Nederlands-Indië bestond geen dienstplicht voor alle jongemannen zoals in het
moederland. Voor de verdediging van de archipel was er de voornamelijk door Euro-
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41 Berichten hierover staan in diverse kranten van 30 augustus 1939.
42 Dit is een willekeurige greep uit de advertenties in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-

Indië van 4 september 1939, avondblad. Dat het leven niet plotsklaps veranderde, viel ook
tijdgenoten op. Dezelfde krant publiceerde op 2 september een artikel waarin werd gefilo-
sofeerd over hoe onbegrijpelijk ‘de uiterlijke zorgeloosheid van het leven van den dag’ is.

43 Locher-Scholten, Moreel van de Europese burgerbevolking, p.16 en 18. Zij schrijft dat vanaf sep-
tember 1939 nieuws met betrekking tot defensie verboden werd. Dit is waarschijnlijk iets
te kort door de bocht. G.J. Knaap schrijft in dezelfde bundel Nederlands-Indie 1942. Illusie en
ontgoocheling in zijn bijdrage ‘Waakt dat gij niet beneden den maatstaf van de tijden zijt’,
p.35, dat vanaf 14 mei 1940 alleen nog berichten van militair belang konden worden gepu-
bliceerd die van het militair gezag dan wel het -door het gouvernement gecontroleerde-
persbureau Aneta uitgingen. Mogelijk gold dat al vanaf september 1939.

44 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, respectievelijk 2 en 4 september 1939, avond-
blad.

45 Zie bijvoorbeeld Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 25 en 31 oktober 1939.



peanen bemande vloot van de Koninklijke Marine en er was het knil, het Konink-
lijk Nederlands Indisch Leger. Dit door blanken geleide beroepsleger was in het ver-
leden feitelijk ingezet als een politiemacht die inheemse opstanden onderdrukte. In
de jaren voorafgaand aan de oorlog was meermalen in de Volksraad aan de orde ge-
komen dat het knil tegen een aanval van buiten niet opgewassen zou zijn. Er wa-
ren voorstellen gedaan voor een inheemse militie. Maar dat durfde het gouverne-
ment niet aan, zo ver reikte het vertrouwen in de loyaliteit van de onderdanen jegens
het koloniale bewind niet. Wat restte was een Europese militie, de Landstorm.46 Hoe
die er uit zag laat een bewaard gebleven 8 mm amateurfilmpje zien. Als het vaderland
roept, zoals de titel luidt, toont mannen met buikjes die zich met moeite in het mili-
taire uniform hijsen als ze zijn opgeroepen voor de Landstorm. Er zijn oefeningen
met gasmaskers en afweergeschut. Er wordt gemarcheerd. ‘Oude botten kraken’
meldt een tussentitel. De sfeer is tamelijk ongedwongen. De heren kwijten zich se-
rieus van hun taak, maar je krijgt niet het idee dat er dreiging in de lucht hangt.47

Veel openbare discussie over de verdediging van Nederlands-Indië was er na het uit-
breken van de oorlog in Europa niet meer, er lag vanaf september 1939 in feite een ta-
boe op twijfels aan de eigen kracht.48 Tegelijk werd er in het hele koninkrijk meer
dan ooit vastgehouden aan strikte neutraliteit. In Nederland ging dat zo ver dat de
filmkeuring een algemeen verbod wilde voor bioscoopjournaals die oorlogshande-
lingen lieten zien. Dit werd onderbouwd met de stelling dat elk oorlogvoerend land
per definitie propaganda verspreidde via de journaals, dat vertoning van zulke pro-
paganda een gevaar opleverde voor de eigen neutraliteit en dat de Nederlandse film-
keuring niet bij machte was het waarheidgehalte van journaalreportages te beoor-
delen.49 Propaganda voor de eigen zaak was natuurlijk een ander verhaal. In februari
1940 passeerde ’t Sal waerachtig wel gaen zonder problemen de Nederlandse filmkeu-
ring en die film was één grote lofzang op het werk van de Koninklijke Marine in Ne-
derlands-Indië. In de kolonie schreef een krant toen de film daar in september 1939
in première ging: ‘Een film die in deze bange dagen voor velen een hart onder de
riem zal zijn.’50
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46 Drooglever, Defensiedebat,p. 13 en 21.
47 Als het vaderland roept zit in de collectie van BenG, Taak id 119443.
48 Drooglever, Defensiedebat,p. 21; Locher-Scholten, Moreel van de Europese burgerbevolking, p. 16.
49 In het Nieuw weekblad voor de cinematografie, 18de jrg, nr. 1, 6 oktober 1939, motiveerde de

voorzitter van de Centrale Filmkeuring, D. van Staveren, uitgebreid het voorstel om jour-
naals te verbieden. Het kwam uiteindelijk niet tot een verbod, mede vanwege vele protes-
ten uit de filmwereld. Zie ook Katholiek Filmfront, 2de jrg., nrs. 10, 11 en 12.

50 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 9 september 1939, avondblad. In Nederland-
se vaktijdschriften was er ook enthousiasme voor de film. Zie Katholiek Filmfront, 2de jrg. 



’t Sal waerachtig wel gaen was het geesteskind van marineofficier H.V. Quispel. Hij ge-
noot in conservatieve kringen populariteit als spreker op zogenaamde ‘weerbaar-
heidsbetogingen’ die eind jaren dertig werden georganiseerd door de Vaderlandsche
Club en waarbij van de Indische regering werd geëist dat de defensie uitgaven ver-
der zouden worden opgevoerd.51 Dat gebeurde overigens al, na jarenlange bezuini-
gingen die het budget voor leger en marine in Nederlands-Indië hadden gehalveerd
werden er vanaf 1936 weer tanks besteld, bommenwerpers, zelfs nieuwe kruisers
kwamen ter sprake.52 Quispel was sinds 1936 verbonden aan het nieuwe Kantoor voor
Dienstplicht, Propaganda en Werving van de Koninklijke Marine in Nederlands-In-
dië. Twee jaar later kreeg hij daarover de leiding.53 Met name de middelste taak, de
propaganda, werd door hem vervolgens serieus ter hand genomen. Hij benaderde
filmer Mannus Franken die bezig was met zijn ‘kolonisatiefilm’ Tanah Sabrang/Land
aan de Overkant en haalde hem over om na de voltooiing van deze film te beginnen
aan een groots opgezette productie over de marine. Net als bij Tanah Sabrang zou Ani-
film de producent worden, dat was tenslotte het enige Nederlands-Indische filmbe-
drijf met een goed geoutilleerde filmstudio, hoeveel twijfels directeur Economische
Zaken Van Mook ook mocht hebben over de kwaliteit van de firma.

Mannus Franken werkte een aantal maanden aan de ‘marinefilm’, zoals ’t Sal waer-
achtig wel gaen in de wandelgangen heette. Hij gebruikte een dun verhaallijntje -
mooie jonge vrouw is uitgenodigd op een feestje in de marinesociëteit, haar begelei-
der is sceptisch over de verrichtingen van de dienst en wordt uitgenodigd de praktijk
te komen bekijken- om ongeveer alle vaartuigen waar de Koninklijke Marine in Ne-
derlands-Indië over beschikte ten tonele te voeren, van onderzeeboten via torpedo-
bootjagers naar mijnenvegers. Gaandeweg de film wordt de spanning opgevoerd, er
dreigt een aanval, er worden mobilisatieoproepen aangeplakt, al blijft de vijand van-
zelfsprekend ongenoemd. De titel ’t Sal waerachtig wel gaen blijkt een verwijzing naar
een uitspraak van Cornelis Tromp, adjudant van Michiel de Ruyter. De geschilderde
portretten van beide heren zijn in de film te zien, ze moeten het glorieuze Neder-
landse verleden oproepen, evenals de veelvuldig klinkende melodieën Merck toch hoe
sterk en de Zilvervloot. Tegen het eind horen we een stem op plechtige toon voordra-
gen: ‘Wordt nog eens in later dagen / Neerlands vlag ten strijd ontplooid / Stervend
zullen wij haar schragen / Maar die vlag verlaten – nooit!’54 Mannus Franken vertrok
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no 19, 16 februari 1940; Lichtbeeld en Geluid, maart 1940.
51 Drooglever, Defensiedebat, p.12.
52 idem, p. 7-8.
53 Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1936 en 1939.
54 ’t Sal waerachtig wel gaen zit in 9 aktes bij BenG, Taak id 51980; 51950; 51954; 52022; 51955;

51945; 51978; 119867; 51979.



eind 1939 naar Nederland om de film daar onder de aandacht te brengen. Hij zou pas
na de oorlog terugkeren en opnieuw met Quispel gaan samenwerken.

Waar ’t Sal waerachtig wel gaen een beeld van de marine gaf, kan een algemeen beeld
van de Nederlands-Indische defensie gedestilleerd worden uit een opmerkelijke
kleurenfilm die werd opgenomen op 30 april 1940, aan de vooravond van de Duitse
aanval op Nederland, tijdens een parade ter gelegenheid van de viering van het 
125-jarige bestaan van de Militaire Willemsorde. Alle hoogwaardigheidsbekleders
van Nederlands-Indië, waaronder de gouverneur-generaal, waren die dag aanwezig
op het vliegveld Andir bij Bandoeng. Tegen een decor van imposante bergen trekken
ruim twintig minuten lang eenheden van knil, luchtmacht en marine voorbij. In
kleuren die van het scherm afspatten want deze opnames zijn, net als de eerdere films
van de scheepvaartmaatschappijen, gemaakt op 16 mm Kodachrome.55 De film, met
als begintitel Ridderfeesten en Wapenschouw, heeft geen geluid en ontbeert de ronken-
de teksten die ’t Sal waerachtig wel gaen kenmerken. De bedoeling lijkt dezelfde. De
beelden moeten imponeren, duidelijk maken dat de Nederlands-Indische defensie
paraat is en over de modernste middelen beschikt. Juist vanwege het ontbreken van
geluid slaagt de film hier heel goed in, met fraai gekadreerde shots van voorbijtrek-
kende pantserwagens, luchtdoelgeschut en in formatie overvliegende bommenwer-
pers. Met enig cynisme kun je constateren dat de film hier de feestelijke verpakking
van een lege doos toont, want de omvang van de Nederlands-Indische defensie was
volstrekt ontoereikend voor de verdediging van de uitgestrekte archipel.

Er is bij Ridderfeesten en Wapenschouw ook een andere interpretatie mogelijk, waarbij
de film niet meer, maar ook niet minder wil zijn dan de herinnering aan een be-
langrijke gebeurtenis in het leven van een individu. De opdrachtgever van de film is
niet bekend. De enige informatie komt van een titel die meldt dat de opnames ge-
maakt zijn door Bongenaar Studio Bandoeng. Dit bedrijf was vooral bekend als foto-
studio, de plek waar mensen hun portret lieten maken.56 Het zou kunnen dat een
gefortuneerde drager van de Militaire Willemsorde als particulier de opdracht voor
de film heeft gegeven. Want naast al het militaire machtsvertoon is er ook relatief
veel aandacht voor de mensen op de tribune, van hoogwaardigheidsbekleders tot ge-
wone burgers. Dragers van de orde poseren voor de camera, merendeels gepensio-
neerde knil-militairen, zowel blank en inheems. Mogelijk heeft Studio Bongenaar
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55 De film Ridderfeesten en Wapenschouw zit bij BenG, Taak id 117885 en is volgens hun gege-
vens afkomstig van het Koninklijk Huis Archief. Hoe de film daar terechtkwam is onbe-
kend.

56 Het Tropenmuseum heeft verschillende familie-fotoalbums met portretten die gemaakt
zijn door Studio Bongenaar.



het er met de nog altijd experimentele kleurenfilm op gewaagd en voor de gelegen-
heid een ervaren cameraman ingehuurd. De film moest buiten Nederlands-Indië
worden ontwikkeld, maar gezien de montage hebben het bedrijf en de opdrachtge-
ver het resultaat mogelijk wel terug gezien. Openbare vertoning lijkt daarentegen
onwaarschijnlijk. In die zin is de film geen propaganda te noemen. Al komt het beeld
van uiterste paraatheid dat wordt opgeroepen natuurlijk wel overeen met de wens
van de meeste Nederlanders in Indië.

Niet onvermeld kan blijven dat het uitbreken van de oorlog in Europa op het werk
van één filmer in Nederlands-Indië een beslissende invloed had. Jan Mol onderbrak
in september 1939 zijn werk aan de kleurenfilm voor de Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd en vertrok naar Engeland om zijn daar ontwikkelde films zeker stellen en te-
gelijk te controleren of de tot dan opgenomen vierduizend meters geslaagd waren.57

In een klein berichtje in het maandblad voor smalfilmers Het Veerwerk viel te lezen
dat er verschillende kleurzwemen waren opgetreden, zoals blauw in de buurt van de
zee. Dat probleem wilde Mol gaan oplossen met behulp van filters. De oorlog weer-
hield hem niet van een terugkeer naar Nederlands-Indië, hij vertrok begin april
1940. Het Veerwerk wenste hem ‘mooi gelijkmatig licht en bovenal een behouden
thuiskomst’.58 Het zou even duren voor die laatste wens bewaarheid werd, want na
de Duitse inval kon Mol voorlopig niet terug. Hij maakte van de nood een deugd en
richtte met financiële steun van de Rotterdamsche Lloyd een Indisch filiaal van zijn
bedrijf op: Multifilm Batavia. Hij nam van het in feite failliete Anifilm de studio en
toebehoren over, geheel in lijn met de gedachtes die eerder waren geopperd door di-
recteur Economische Zaken Van Mook.59 Multifilm Batavia vestigde zich ook op
Meester Cornelis, de plek waar de eerste filmstudio van Nederlands-Indië was neer-
gezet door de voorganger van Anifilm, de A.N.I.F. Voor dat bedrijf had Mol ooit in
Nederland nog adviezen gegeven over hoe een moderne filmstudio moest worden
ingericht. Misschien herkende hij er iets van terug.
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57 Nieuw weekblad voor de cinematografie, 17de jrg. nr. 51, 22 september 1939.
58 Het Veerwerk, 9de jrg. april 1940. Een deel van de opgenomen kleurenfilms werd tijdens de

oorlog bij Multifilm Haarlem verwerkt in de driedelige film Bali van ruim een half uur. Zie
BenG Taak id 118846-118845-1188425. Wat in deze film opvalt is de bijna totale afwezigheid
van westerse invloeden. Er is ook geen blanke te bekennen. eye heeft een Indië reisfilm van
Jan Mol uit 1939, id 31507. Op grond van de summiere papieren beschrijving lijkt daarin
wel aandacht te zijn voor de Nederlandse aanwezigheid in Indië.

59 nl-hana, ministerie Buitenlandse Zaken te Londen, 2.05.80, inv.nr.5840; nl-hana, Kolo-
niën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3889, nota departement ez, 27 december 1939 en
Bert Hogenkamp en Paul Kusters, J.C. Mol. Een filmografisch en bibliografisch overzicht van zijn
Nederlandse werk (Hilversum, 2000), p xv.



Een draai van 180 graden

‘Overal lagen kaarten van Nederland uitgespreid, waren oude, dikwijls vergeten
schoolatlassen voor den dag gehaald en zocht men in spanning naar Mill, waar de
Duitschers waren teruggejaagd, naar Roermond, waar de spoorbrug in de lucht was
geblazen toen er juist een vijandelijke pantsertrein overheen reed.’60 Zo beschreef
H.V. Quispel in een terugblik de meidagen van 1940 in Nederlands-Indië. Fanatiek
werd er naar de radio geluisterd, tevergeefs gehoopt op geallieerde hulp nadat het
Duitse leger Nederland was binnengevallen. De gouverneur-generaal was direct na
het horen van de inval op de late ochtend van 10 mei van zijn paleis in Buitenzorg
naar de radiostudio van de nirom in Batavia gereden om persoonlijk de staat van
beleg af te kondigen en de niet meer zo vanzelfsprekende neutraliteit van Neder-
lands-Indië te benadrukken.61 Via dezelfde zender was even daarvoor al te horen ge-
weest ‘Dit is een officiële bekendmaking. Het codewoord is Berlijn, ik herhaal, het
codewoord is Berlijn’. Bestuursambtenaren in de hele archipel wisten nu dat ze alle
Duitsers in hun gebied moesten arresteren, nazi-aanhanger of niet.62 De interne-
ring van die Duitse burgers vormde in de maanden die volgden een dankbaar on-
derwerp voor de Duitse propaganda in met name de Verenigde Staten, zoals verder-
op nog ter sprake zal komen. De ingevoerde staat van beleg zorgde nog niet voor
drastische wijzigingen in het dagelijkse leven in Indië. Openbare politieke bijeen-
komsten werden wel verboden en ook kwam er censuur op al het post-, telefoon- en
telegraafverkeer, inclusief dat van particulieren. Het officiële berichtenverkeer met
het moederland was overigens direct na de Duitse inval korte tijd onmogelijk ge-
worden omdat de daarvoor gebruikte zender bij Kootwijk op de Veluwe door de Ne-
derlandse militaire autoriteiten was opgeblazen.63 Het was niet zo bedoeld, maar de
navelstreng tussen moederland en kolonie leek met het opblazen van de zender
symbolisch doorgesneden. Het herstel van de radioverbinding met Nederlands-In-
dië was dan ook een van de eerste zaken die de Nederlandse regering in ballingschap
regelde na haar aankomst op 13 mei 1940 in Londen. 64

116 m o d e r n  k o l o n i a l i s m e  1 9 1 2 - 1 9 4 2

60 H.V. Quispel, Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog (Londen: The Netherlands Pub-
lishing Company, 1945), p. 9.

61 Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië I, deel
11a (Den Haag: Staatsuitgeverij,1984), p. 446.

62 A. Visser, Van Jogjakarta naar Nias, in S.L. van der Wal, Besturen Overzee. Herinneringen van
oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië (Franeker: Uitgeverij T. Wever,
1977), p. 213-215.

63 Jan van de Ven, De Regeringsvoorlichtingsdienst in Londen 1940-1945 (doctoraalscriptie kun,
1988), p. 1.

64 Staatkundig gezien ontstond er door de Duitse bezetting van Nederland voor de koloniën



Veelzeggend was dat in die eerste dagen in Londen een nieuwe Regeringsvoorlich-
tingsdienst (rvd) werd opgezet die in eerste instantie viel onder het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het personeel van de oude Regeringspersdienst was in Den
Haag achtergelaten omdat het niet in staat werd geacht naar behoren te functione-
ren in de nieuwe omstandigheden. Over deze stap was van tevoren nagedacht, want
de man die aan het hoofd kwam te staan van de rvd, Adriaan Pelt, werkzaam bij de
afdeling voorlichting van de Volkenbond in Genève, was al in maart 1940 gepolst
door minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens of hij een overstap wilde
maken voor het geval Nederland bij de oorlog zou worden betrokken. Bij het minis-
terie van Buitenlandse Zaken was men zich zeer bewust van de gevolgen van het
noodgedwongen verlaten van de aloude neutraliteitspolitiek, er was in feite een
draai van 180 graden nodig en de voorlichting zou veel uitgesprokener moeten wor-
den. Adriaan Pelt moest daarbij beginnen vanaf nul, er was nauwelijks ervaren per-
soneel beschikbaar. Pelt richtte een nieuwsagentschap (anep) op, een radio-omroep
(Radio Oranje), een foto-afdeling en ook een aparte filmafdeling.65 De filmafdeling
kwam te staan onder leiding van de heren Meyer Sluyser en Jo Paerl en moest in de
toekomst zowel journaals als documentaires en speelfilms gaan produceren. In de
eerste maanden was er bij de filmafdeling weinig activiteit, de meeste energie ging
naar de radio. Filmer Max de Haas, die Nederland in de meidagen per vissersboot
was ontvlucht, werd doorgestuurd naar Nederlands-Indië. Daar zou hij volgens de
rvd van meer nut kunnen zijn.66

Naast het opzetten van de eigen organisatie werd de aandacht van de rvd in de eer-
ste plaats gericht op de Verenigde Staten, want met het afleggen van de eigen neu-
traliteit werd het een eerste prioriteit om het neutrale Amerika als bondgenoot in de
oorlog tegen Duitsland te betrekken. Er viel op dat gebied veel te leren van de colle-
ga’s van het Britse Ministery of Information. Zij voerden al langer een verdekte cam-
pagne tegen de Amerikaanse neutraliteit, wat zich onder meer uitte in het bena-
drukken van de vriendschapsband tussen beide Angelsaksische naties tijdens de

117‘ d e  o n m i s b a r e  u i t r u s t i n g ’  1 9 3 8 - 1 9 4 2

een merkwaardige situatie. Ze waren niet in oorlog, maar de grondwettelijk vereiste goed-
keuring van hun begrotingen door het Nederlandse parlement was onmogelijk geworden.

65 Bert van der Zwan, De Regerings Voorlichtingsdienst (rvd) te Londen 1940-1945, in Bert
van der Zwan, Albert Kersten, Ton van Zeeland (red), Het Londens Archief. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam: Boom, 2003), p. 37-39. Zie voor Ra-
dio Oranje: Onno Sinke, Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio Oranje (Amster-
dam: Uitgeverij Augustus, 2009).

66 Eric van ’t Groenewout en Bert Hogenkamp, Max de Haas (1898-1983) Weerbaar, werkzaam
en waakzaam in Indië, in Jaarboek Mediageschiedenis 6 (Amsterdam:Stichting Mediageschie-
denis, 1995), p. 169.



hierboven beschreven Wereldtentoonstelling van 1939. Na het daadwerkelijk uit-
breken van de oorlog was de eerste film die het Ministery of Information uitbracht
The First Days, een in het najaar van 1939 op particulier initiatief gemaakte film van
onder andere Humphrey Jennings. The First Days laat zien hoe Londen zich, kalm
maar vastbesloten, voorbereidt op te verwachten Duitse bombardementen. Vanaf
januari 1940 gaf het Ministery of Information ook opdrachten voor het maken van
‘propaganda-shorts’. Het grootste probleem was de distributie van de films op gro-
te schaal in de Verenigde Staten. Om dat te bereiken werd John Grierson ingescha-
keld, de Brit die in 1938 naar Canada was vertrokken om daar hoofd van de National
Film Board te worden. Grierson legde zoveel mogelijk contacten met de grote film-
studio’s in Hollywood. Daar bestond in deze periode nog veel huiver voor films die
maar in de verte konden lijken op propaganda. In een land waar isolationisten pos-
ters verspreidden met de tekst ‘Beware the British Serpent’, was dat niet zo vreemd.67

Toch lukte het om de tweede film van Jennings, London can take it, in november 1940
via Warner Bros in meer dan 600 Amerikaanse bioscopen in première te laten gaan.
Na een paar maanden hadden naar schatting 60 miljoen Amerikanen ‘the most 
famous British documentary of life during the Blitz.’ gezien.68 Het was een succes
waar de Nederlandse rvd niet eens van durfde te dromen.

Sinds de zomer van 1939 was er in Washington wel een voor Nederlandse begrippen
zeer actieve gezant werkzaam, Alexander Loudon. Hij had op het gezantschap een
aparte persafdeling opgezet en tevens een Amerikaans public-relationsbureau inge-
schakeld om een gunstig beeld van Nederland in de Verenigde Staten te bewerkstel-
ligen.69 Loudon had al bij zijn aantreden gemerkt dat zoiets nodig was, getuige zijn
toespraak ter gelegenheid van Koninginnedag op de Wereldtentoonstelling in New
York. Daarin bestreed hij de opvatting van enkele Amerikaanse kranten over de ge-
ringe defensie inspanningen van Nederlands-Indië. Dat was in de visie van Loudon
onjuist, de kolonie bezat de ‘kracht van muskieten, welke door hun voortdurend ste-
ken een indringer kunnen wegdrijven’.70 Na de Duitse inval van mei 1940 leek de
stemming in Amerika ronduit negatief. Loudon berichtte dat de koningin in de bio-
scoop werd uitgefloten toen daar de beelden van het vertrek naar Engeland werden
vertoond en hij vroeg het ministerie geld vrij te maken voor extra voorlichting. Mi-
nister Van Kleffens zegde een bedrag toe, maar werkte gelijktijdig aan de oprichting
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67 Nicholas John Cull, Selling War. The British propaganda campaign against American “Neutrali-
ty” in World War II. (New York [etc]: Oxford University Press, 1995), p. 35 en 47-48.

68 idem, p. 107-108.
69 Van de Ven, Regeringsvoorlichtingsdienst, p. 28.
70 nl-hana, ministerie Buitenlandse Zaken / Economische Zaken, 2.05.37, inv.nr. 5108, ge-

zant Washington aan ministerie Buitenlandse Zaken, 8 september 1939.



van een aparte dienst in de Verenigde Staten die nauw verbonden zou zijn met de
rvd in Londen.71 De voorbereiding daartoe werd opgedragen aan een journalist, een
van de zonen van de bekende historicus Johan Huizinga, die enkele jaren in Ameri-
ka had gestudeerd en in 1940 de Londense correspondent van de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant was, J.H. Huizinga. Hij was ook de auteur van het eerste succesje van de
rvd op publiciteitsgebied in de Verenigde Staten: een groot, positief stuk over Ne-
derland in het Amerikaanse blad Life dat met 19 miljoen lezers een flink bereik had.72

Life was onderdeel van het Time/Life concern, eigendom van de Amerikaanse me-
diamagnaat Henry Luce. Luce was Nederland gunstig gezind, hij was ook onom-
wonden antifascistisch en steunde vanaf het begin de geallieerde zaak terwijl veel
van zijn collega’s liever nog neutraal bleven, in de overtuiging dat de Amerikaanse
publieke opinie niets voelde voor de oorlog in Europa. Naast tijdschriften als Time,
Fortune en Life produceerde het concern ook radioprogramma’s en een bioscoopjour-
naal, March of Time geheten. Dat bracht in augustus 1940 een aflevering uit over Ne-
derlands-Indië onder de titel Spoils of Conquest. Na een algemene introductie met
commentaarteksten als ‘Long the envy of Adolf Hitler’s new Germany, the Dutch
East Indies are the most profitable and the best-managed colonies in the World’,
zien we een groep mannen -acteurs- zingend aan een ronde tafel vol bierpullen: de
Duitse gemeenschap in Nederlands-Indië. Het was die zomer een uiterst actueel ge-
geven. De Nederlands-Indische regering had alle Duitsers laten interneren en
Duitsland maakte van die maatregel dankbaar gebruik bij zijn propaganda in de
Verenigde Staten. March of Time leverde weerwerk door het opvoeren van een zoge-
naamde Duitse woordvoerder die met zwaar accent in het Engels dreigt: ‘German
generosity and patience are not endles. The maltreatment of nazi’s interned by the
Dutch in the East Indies will bring swift response. The führer has ordered the mili-
tary governor of the Netherlands to see that the Dutch under his authority are giv-
en some of their own medicine.’73

Het gebruik van acteurs was een kenmerk van March of Time, ‘Dramatization of
World’s Greatest News Events’ was de eerste reclameleuze die men hanteerde bij de
start in 1935.74 Andere bioscoopjournaals schroomden evenmin om gebeurtenissen
voor hun camera zo te organiseren dat ze het beste in beeld kwamen, maar March of
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Time huurde tevens acteurs in om de werkelijkheid beter te kunnen weergeven en
hun journaals, die vanaf 1938 ook maar één onderwerp behandelde met een lengte
van 20 minuten, kunnen beter beschouwd worden als korte docudrama’s dan bio-
scoopjournaals in de klassieke zin. Zo zag de Amerikaanse bioscoopbezoeker in de af-
levering Inside Nazi-Germany van januari 1938 een somber peinzende Adolf Hitler
voor een haardvuur – de scène was opgenomen in een studio in New York. Deze op-
names werden gecombineerd met beelden die wel ‘echt’ waren.75 De aanpak van
March of Time was een groot succes, de afleveringen werden tot eind jaren veertig
door miljoenen bioscoopbezoekers in Amerika en elders in de wereld bekeken.

March of Time werkte niet alleen met beroepsacteurs, in de aflevering Spoils of Con-
quest zien we Nederlanders in een sociëteit in Batavia, op tafel een jeneverkruik, men
is druk in gesprek en een van de stamgasten lijkt verdacht veel op de directeur van
het departement van Economische Zaken, Huib van Mook.76 De commentaartekst
meldt bij deze beelden: ‘First citizens in Dutch colonial life are its substantial
burgher – businessmen who in carrying on the commerce and government of their
empire, are equally concerned with maintaining the social tradition of a hearthy
and vivial people.’ Tegen het einde van de aflevering komt de defensie van Neder-
lands-Indië aan de orde. Er wordt hard aan gewerkt, maar erg optimistisch is March
of Time niet, getuige de slotzin van het commentaar: ‘Dutch colonials know that
against the full force of a Japanese assault they cannot hold out. Yet sober Indies
Dutchmen hope that so long as America still stand guard in the nearby Philippines
Japan will not dare strike the blow, by which she means to drive the white man for-
ever from the Orient.’

Op grond van deze slottekst werd Spoils of conquest in een artikel in het Amerikaanse
tijdschrift The Christian Century opgevoerd als een voorbeeld van propaganda om
Amerika in de oorlog te betrekken – de gevoeligheid van Amerikanen op dit vlak
bleef groot.77 In het Soerabaiasch Handelsblad viel echter te lezen dat de hoofdambte-
naar van het departement van ez, G.J. Schimmel, bij zijn bezoek aan de Verenigde
Staten had begrepen dat Spoils of Conquest applaus kreeg van het Amerikaanse pu-
bliek, in het bijzonder waar het in de film ging over samenwerking tussen alle be-
volkingsgroepen.78 Voor de rvd was deze March of Time een gratis cadeautje, al is het
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als zodanig niet in een archief terug te vinden. Adjunct-directeur D.J.F. de Man
kreeg begin oktober 1940 een uitnodiging van de vertegenwoordiger van Time/Life
om te komen kijken naar The Dutch East Indies zoals Spoils of Conquest voor de Engel-
se markt werd genoemd. De vertegenwoordiger liet daarbij weten dat Prins Bern-
hard de film een week eerder had gezien: ‘he has expressed his approval’.79 Een me-
dedeling die symbolisch lijkt voor het Amerikaanse begrip van een constitutionele
monarchie en mogelijk ook dat van de prins. Wat D.J.F. de Man vond van de film is
in het archief niet te achterhalen.

Zijn chef, hoofd van de rvd Adriaan Pelt was toen March of Time in Londen werd ver-
toond op weg naar Washington en zou vervolgens doorreizen naar Batavia om de
nieuwe propagandastrategie van het koninkrijk door te nemen. Pelt was van me-
ning dat elke vorm van publiciteit geoorloofd was bij het winnen van een oorlog, ook
het opzettelijk verdraaien van de feiten. Zo werd op zijn aandrang het aantal doden
bij het Duitse bombardement van Rotterdam naar buiten toe flink opgevoerd ter-
wijl de militaire betekenis van de stad werd ontkend.80 De draai van 180 graden, van
neutrale terughoudendheid naar totale propaganda, was bij Pelt in goede handen.
Hij wilde in New York, de mediahoofdstad van Amerika, een Netherlands Informa-
tion Bureau (nib) opzetten waarvan de kosten werden geraamd op 20.000 dollar per
maand, gelijkelijk te verdelen tussen de regering in Londen en het gouvernement in
Nederlands-Indië.81 Al eerder had gezant Loudon financiële steun gevraagd aan de
gouverneur-generaal, er op wijzend dat hij regelmatig via het ingehuurde Ameri-
kaanse pr-bureau persberichten liet uitgaan ten gunste van Nederlands-Indië.82

Dat bureau, The Independent Syndicate, was eigendom van J.J. Williams. Hij stuur-
de persberichten over Nederland rond op oranje gekleurd papier. Zo was er het be-
richt over een Nederlandse koninklijke onderscheiding voor de Amerikaanse dier-
kundige Richard Archbold. Die had verschillende expedities naar Nieuw-Guinea
gemaakt en daarbij onder meer de tot dan toe onbekende, maar dichtbevolkte Ba-
liemvallei ontdekt. Archbold kreeg zijn lintje opgespeld door de gezant die de gele-
genheid te baat nam om op klassieke wijze de loftrompet te steken over het Neder-
landse koloniale beleid. ‘We know that we can prove any time to any unprejudiced
critic or student that our rule overseas is not based on force, but on full collaboration
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with the indigenous population. We take their welfare, their progress and their hap-
piness to heart as our own, and in many cases against our own interest.’83 Nederland
was een onbaatzuchtige kolonisator, wiens aanwezigheid in de archipel op morele
gronden gerechtvaardigd was, aldus Loudon. Het kwam keurig in het persbericht
van The Independent Syndicate te staan. De gezant kreeg van de gouverneur-gene-
raal in de zomer van 1940 voor zijn activiteiten ruim 10.000 gulden toegezegd, een
bedrag dat overigens niet uit de staatskas kwam, maar door het Indische bedrijfsle-
ven beschikbaar was gesteld.84

In november 1940 was het plan voor het nib rond. Als hoofd werd Nico Slotemaker
de Bruïne aangetrokken, die directeur van het Nederlands-Indische persbureau
Aneta was geweest. Dat hij op deze post werd benoemd en niet een Nederlandse
krantenman, tekende het belang van Nederlands-Indië in de voorlichting van dat
moment. Adjunct-directeur werd de man die de voorbereidende werkzaamheden
had gedaan, de eerder genoemde J.H. Huizinga. Het nib werd ondergebracht in het
al bestaande Holland House, een kantoor in hartje New York op 10, Rockefeller Pla-
za. Het pand was het jaar daarvoor gezamenlijk gehuurd door de Netherlands
Chamber of Commerce New York, het verkeersbureau Netherlands Railways, The
Netherland America Foundation, het consulaat, de klm, Lindetevis Stokvis en een
bloembollenhandel. Het centrale trappenhuis kreeg daarbij een muurschildering
van Peter Stuyvesant, ontworpen door glazenier Joep Nicolas. De etalage werd ge-
bruikt om Nederland aan te prijzen.85 ‘Het lag prachtig, zo midden in New York,
met uitzicht op het gebouw van Time/Life’, aldus J.L. Heldring over zijn kamer op de
2de verdieping in het Holland House. Heldring leidde het nib begin jaren vijftig en
voor zover hij zich kon herinneren was er sinds de beginjaren weinig veranderd aan
het uiterlijk van het kantoor. De mooiste kamer, op de hoek met uitzicht op het ijs-
baantje beneden op de Plaza, was toen al niet meer in gebruik bij het nib, maar was
wel het domein van de eerste directeur.86 Slotemaker de Bruïne liet voor de entree
van het nib een grote wandkaart maken. Daarop waren de Verenigde Staten te zien
met daaroverheen getekend de contouren van Nederlands-Indië. Zo werd in een
oogopslag duidelijk hoe groot het gebied was: Amerika paste binnen de grenzen van
Nederlands-Indië.87 Het kantoor opende op 11 juni 1941 officieel de deuren,88 maar
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het nib was toen al volop in bedrijf. Het had de werkzaamheden van de persafdeling
van het gezantschap grotendeels overgenomen, waaronder het sturen van mailings
naar zo’n 20.000 Amerikanen met interesse in de Nederlandse zaak.89

De kolonie verfilmd

Formeel beschouwde de Nederlands-Indische overheid zich in mei 1940 nog als niet
in oorlog en dus neutraal, propaganda was daarbij formeel niet gewenst. Maar na
het oprichten van de rvd in Londen werd ook in Batavia in de zomer van 1940 een
nieuwe dienst opgericht, de Regeeringspubliciteitsdienst (rpd). Discussie in Ne-
derlands-Indië over een aparte dienst voor propaganda binnen het gouvernement
was er al langer, maar de oorlog zorgde voor een stroomversnelling. Hoofd van de
rpd werd J.H. Ritman, tot dan hoofdredacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad. De
rpd zou in tegenstelling tot de rvd geen voorlichting aan het buitenland gaan ge-
ven, het neutraliteitsprobleem werd zo omzeild en het was ook conform de vooroor-
logse situatie waarbij het moederland de buitenlandse betrekkingen bepaalde, al
hield een man als Van Mook zich daar niet al te strikt aan. De rpd werd officieel op-
gericht om voorlichting te geven over het regeringsbeleid aan alle bevolkingsgroe-
pen in Indië en om dat goed te kunnen doen zag de dienst het als een belangrijke
taak zelf zicht te houden op de stemming in de archipel.90 Daarnaast werd de rpd

geacht nauw contact te onderhouden met het nib in New York en dat bureau infor-
matie te geven waarmee de sympathie van de Amerikanen kon worden verkregen.

Of de rpd zich al direct na haar oprichting bezighield met film is niet te achterha-
len. Het ligt voor de hand dat de dienst zich heeft bemoeid met de viering van de eer-
ste Koninginnedag na de Duitse inval, 31 augustus 1940. Dat was natuurlijk dé gele-
genheid voor een eerbetoon aan het bezette moederland. Op de titelrol van de film
die is gemaakt over de feestelijkheden van die dag in Batavia staat de rpd echter niet
vermeld. Deze Oranjefilm van Nederlandsch-Indië, ruim 15 minuten in zwart-wit, is
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opvallend genoeg afkomstig van een inheemse filmproducent, Java Industrial Film.
Dit bedrijf was van de Chinese broeders The, ze hadden het in 1935 opgericht en pro-
duceerden met redelijk succes speelfilms voor de inheemse markt.91 Hun Oranjefilm
laat onvervalst patriottisme zien, het eerste beeld is een geschilderd portret van ko-
ningin Wilhelmina en we horen het Wilhelmus. Na een staatsieportret van de gou-
verneur-generaal begint de film met beelden van een kerkdienst in Batavia aan de
vooravond van Koninginnedag. De commentaarstem meldt dat er in kerken en mos-
keeën speciale diensten werden gehouden. De stem heeft een vaag, maar onmisken-
baar Indo-accent, wat bij films van Nederlandse makers ondenkbaar zou zijn ge-
weest. Na de kerk gaan we naar de dag zelf en dan vooral naar ‘het grootse militaire
schouwspel’ dat plaatsvindt en waarbij ‘het stemde tot dankbaarheid en zelfver-
trouwen dat ons fiere rood-wit-blauw en oranje hier nog frank en vrij [kan] wappe-
ren.’ Er zijn ook beelden van het algemene defilé voor het paleis van de gouverneur-
generaal, ‘waarin alle bevolkingsgroepen waren vertegenwoordigd, getuigenis
afleggend van trouw en aanhankelijkheid aan vorstin en vaderland.’92 Het bena-
drukken van deelname van alle groepen in de bevolking aan de feestelijkheden ge-
beurt meerdere malen. Dit thema kwam ook terug in de film die een jaar later bij de-
zelfde gelegenheid werd gemaakt, Koninginnedag 1941 Batavia.93 Deze productie was
vervaardigd door Multifilm Batavia, het nieuwe bedrijf van Jan Mol dat verderop
nog ter sprake zal komen, het was een opdracht van de rpd. De dienst had inmid-
dels behoorlijke aandacht gekregen voor het medium, getuige een in mei 1941 ver-
schenen rapport over de samenwerking tussen rpd en nib. 94

Onder de titel ‘film- en foto-propaganda’ ging dit rpd rapport uitgebreid in op ve-
le technische en organisatorische zaken, over inhoud en doel van de propaganda
werd in het geheel niet geschreven. Er valt uit op te maken dat wat betreft het pro-
duceren van film de rpd met een aantal bedrijven en particulieren samenwerkte. Er
was ten eerste Java Photo Studios, eigendom van de heren Zindler en Van der Kolk.
Daarnaast was er het nieuwe bedrijf van Jan Mol, Multifilm Batavia. En er waren
particulieren als Jack. H. Herrebrugh, ‘een verdienstelijk amateur smalfilmer’ aldus
de rpd, en Erik de Vries, bij wie werd aangetekend ‘Moet nog laten zien wat hij kan’.
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Uit deze opsomming kan worden opgemaakt dat de rpd vooralsnog geen behoefte
had een eigen filmbedrijf op te zetten en liever aparte opdrachten gaf aan zelfstan-
dige filmers. Daarbij is de naam van Erik de Vries opvallend. De Vries is bekend ge-
worden als de grondlegger van de Nederlandse televisie. Hij experimenteerde al voor
de oorlog met dat medium bij het NatLab van Philips in Eindhoven. Op het moment
van de Duitse inval zat De Vries in Boedapest. Pogingen om naar Engeland te komen
mislukten, er bleef weinig anders over dan oostwaarts te gaan, naar het nog vrije Ne-
derlands-Indië. Hij kwam daar aan in september 1940 en vond al snel werk als om-
roeper bij de nirom.95 Dat De Vries op de rpd-lijst kwam te staan had hij te danken
aan Max de Haas, de filmer die door de rvd in Londen naar Nederlands-Indië was
doorgestuurd en een maand eerder, in augustus 1940, was aangekomen in Batavia.
Zijn hoop was gevestigd op opdrachten van de rpd, maar die kwamen niet. Wel kon
hij gaan werken aan een serie films voor de Commissie Weerbaarheidspropaganda
van het knil. De Haas vroeg vervolgens De Vries, die hij vermoedelijk nog uit Ne-
derland kende, of die als cameraman mee wilde werken. De Vries had alleen ervaring
met amateurfilm, maar dat was blijkbaar geen bezwaar. Het verklaart wel de aante-
kening van de rpd, ‘Moet nog laten zien wat hij kan’. De Vries herinnerde zich twee
camera’s waarmee hij moest werken, een 16mm Paillard en een 35mm Debrie came-
ra. Van dat laatste type kunnen er niet veel geweest zijn in Nederlands-Indië. Het
roept de -niet meer te beantwoorden- vraag op of ook Multifilm Batavia betrokken
was bij de productie van deze films.96 Het geeft tegelijk aan dat de rpd niet de enige
overheidsdienst was die filmopdrachten verleende. In hoeverre de dienst, als cen-
traal orgaan binnen het gouvernement, geraadpleegd of op de hoogte gehouden
werd van andere filmproducties is niet te achterhalen.

Over de films die Max de Haas maakte voor het knil is veel onduidelijkheid. Er is
voor zover bekend niets van bewaard gebleven. Eric van ’t Groenewout en Bert Ho-
genkamp hebben tevergeefs geprobeerd hun aantal te achterhalen op grond van pu-
blicaties en bioscoopannonces in Indische kranten.97 De Vries herinnerde zich drie
films waar hij als cameraman aan had meegewerkt, ze gingen volgens hem uitslui-
tend over de situatie in Europa. Er werden decors gebouwd, zoals een Hollands huis
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dat vervolgens door een bommenwerper werd vernietigd, er werden vlaggen met
hakenkruisen gehesen, er werden -met heel veel moeite- blanken bereid gevonden
om de rol van Duitser op zich te nemen.98 Het is onbekend waarom de Commissie
Weerbaarheidspropaganda van het knil films zou willen hebben over de situatie in
Europa. Mogelijk speelde de officiële Nederlands-Indische neutraliteit een rol, Ja-
pan mocht niet als vijand worden afgeschilderd en Duitsland was dat dankzij de in-
val in Nederland inmiddels wel. Tekenend in dit verband is dat Spoils of Conquest, de
aflevering van March of Time over Nederlands-Indië, pas na de Japanse aanval op
Pearl Harbor, 8 december 1941, in de bioscopen in Batavia vertoond kon worden, bij-
na anderhalf jaar na de Amerikaanse première.99 In december 1941 gingen ook ver-
schillende films van De Haas in roulatie, maar kranten schonken er slechts summier
aandacht aan.100 De Haas heeft na de oorlog gezegd dat zijn laatste productie, geti-
teld Agressors zien u aan, een sterk anti-Japans karakter had en in de eerste maanden
van 1942 met groot succes in de bioscopen draaide. Hij zou de originele negatieffilm
op het laatste moment, enkele dagen voor de capitulatie van Nederlands-Indië, zelf
vernietigd hebben.101 Het heeft hem niet geholpen, hij werd door de Japanners geïn-
terneerd, net als De Vries.

De ‘verdienstelijke amateur smalfilmer’ zoals Jack H. Herrebrugh in het rapport van
de rpd werd genoemd, draaide voor de dienst verschillende nieuwsonderwerpen.102

Zo filmde hij in september 1940 de aankomst van de Japanse handelsdelegatie die op
de kade van Tandjong Priok door Van Mook werd begroet en maakte hij opnames van
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het bezoek van de ministers Welter en Van Kleffens aan Indië in april 1941. Hij film-
de ook het vertrek van een volgende Japanse handelsdelegatie in juni 1941. Waarom
deze opdrachten naar Herrebrugh gingen is onduidelijk, mogelijk was het meer voor
de hand liggende Multifilm Batavia tijdens de eerste twee gebeurtenissen nog niet
bedrijfsklaar. De nieuwsbeelden van Herrebrugh zijn keurig, maar niet bijzonder,
ze laten zien wat nodig is, zoals het samenzijn van beide Nederlandse ministers met
de gouverneur-generaal. De drie heren converseren buiten in de paleistuin rond een
rotan tafeltje, twee bedienden komen aanlopen, knielen en reiken gevulde limona-
deglazen aan. In één shot is te zien dat er naast Herrebrugh nog twee andere came-
ramensen en enkele fotografen aanwezig zijn bij dit ‘ongedwongen overleg’.103

De nieuwsreportages van Herrebrugh werden door de rpd naar het nib in New
York gestuurd en gingen daarna door naar Londen. De bedoeling is niet duidelijk. De
rvd had in januari 1941 een contract afgesloten met British Paramount, maker van
een wekelijks en wereldwijd gedistribueerd bioscoopjournaal, waarin was overeen-
gekomen dat met enige regelmaat nieuws over de Nederlandse oorlogsinspannin-
gen in het journaal zou worden opgenomen. De rvd betaalde daar wekelijks 55 En-
gelse ponden voor en had er toe besloten in navolging van de strategie van de Film
Unit van het Britse Ministry of Information. Die leverden zelf beelden aan Ameri-
kaanse bioscoopjournaals met het idee dat hoe meer berichten over Engeland, hoe
groter de sympathie van de Amerikanen voor de geallieerde zaak zou worden. De
rvd was nog niet voldoende toegerust voor eigen filmproducties en probeerde het
dus via de omweg van de British Paramount journaals.104 Het materiaal van Herre-
brugh haalde het Paramount journaal echter niet, vermoedelijk omdat het op 16
mm was opgenomen en het bioscoopjournaal louter op het kwalitatief betere 35 mm
werd vertoond. Voor zover na te gaan zijn er nooit opnames uit Nederlands-Indië in
deze British Paramount journaals terechtgekomen. Wel bewaard gebleven is een in
Londen gefilmde verklaring van minister van Koloniën Welter na zijn terugkomst
uit Indië waarin de minister vooral de eenheid van het koninkrijk benadrukte.105
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103 Het verslag van het bezoek is onder de titel Nederlandsche ministers op Indischen bodem te vin-
den bij BenG Taak id 119810. De beelden van aankomst en vertrek van de Japanse delega-
ties zijn vermoedelijk nooit doorgestuurd en niet als zodanig bewaard gebleven. Het be-
zoek van de ministers en het vertrek van de Japanner Yoshizawa zijn te zien in de hieronder
nog te beschrijven film Islands of Courage, dit zijn overigens andere shots dan die van Her-
reburgh.

104 Van de Ven, Regeringsvoorlichtingsdienst, p. 54 en Eric van ’t Groenewout, ‘We made a small
profit on the deal’. De smalle marges van de Nederlandse filmpolitiek gedurende de Twee-
de Wereldoorlog, in Jaarboek Mediageschiedenis 2 (Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis,
1990), p. 66.



In het rpd rapport ‘film- en foto-propaganda’ was uitdrukkelijk ook sprake van
16mm kleurenfilms. Dit materiaal zou ontwikkeld, maar ongemonteerd verzonden
worden naar het nib en hiermee werd inhoud gegeven aan de afspraak dat de rpd

informatie zou leveren die kon worden ingezet om de sympathie van de Amerikanen
te winnen. Het is niet duidelijk of de kleurenfilms in Indië zelf konden worden ont-
wikkeld, maar waarschijnlijk is dat niet want in een terzijde in het rapport stond dat
het in Melbourne (Australië) ontwikkelde Kodachrome op den duur blauwer werd,
dus het is heel goed mogelijk dat het opgenomen materiaal daar werd ontwikkeld,
vervolgens terugkwam naar Batavia en dan naar New York werd verzonden. Het was
dan wel ‘verknipt’ meldde de rpd, want een deel van het kleurenmateriaal werd in
Indië achtergehouden om films voor de eigen markt te maken. Het kopiëren van
kleurenfilms was tot dan alleen in de Verenigde Staten mogelijk. Elk shot werd in
Indië daarom als het kon dubbel opgenomen. In de bewaard gebleven papieren ar-
chieven is niets meer te achterhalen over concrete opdrachten van de rpd op dit ter-
rein, maar films zijn er wel bewaard, zowel ongemonteerd materiaal als volledige
documentaires. Daarnaast is er de verslaggeving uit de Indische kranten.

Onder de kop ‘Indische propagandafilm voor Amerika’ berichtte het Bataviaasch
Nieuwsblad op 7 augustus 1941 over een filmavond georganiseerd door de lokale club
voor amateurfotografen en cineasten.106 Er was een inleiding verzorgd door het
hoofd van de rpd Ritman die vertelde ‘hoe president Roosevelt vooral na de gebeur-
tenissen welke zich thans in Nederland afspelen en de zoo krachtige houding van
Indië sterk in zich het Nederlandsche bloed voelde spreken, dat ook hem in de ade-
ren vloeide, en den wensch uitte, om een goede film van Nederlandsch-Indië te mo-
gen zien.’ Waarna een serie 16mm kleurenopnames van cineast Jaap Zindler werd
vertoond, waarbij Ritman benadrukte dat het hier ging om ongemonteerde film
waarbij veelvuldig dezelfde beelden voorbij kwamen. Het was allemaal bestemd
voor verzending naar Amerika, waar het zou worden gemonteerd en voorzien van
muziek en ‘deskundige explicatie’. De toeschouwers in de bomvolle zaal kregen de
‘tweede helft’ van de films te zien, een eerste helft was al naar de Verenigde Staten
verstuurd. Ritman voegde er nog aan toe dat het hier niet ging om een ‘cultuurfilm’,
geen kunstzinnige documentaire dus. Het was bestemd voor een publiek dat weinig
van Nederlands-Indië wist en een algemene indruk moest krijgen van het land en
zijn bewoners. Opvallend is dat Ritman in zijn praatje de Amerikaanse president op-

128 m o d e r n  k o l o n i a l i s m e  1 9 1 2 - 1 9 4 2

105 Te vinden bij BenG, Taak id 114811. Dat er geen beelden uit Nederlands-Indië in deze zo-
genaamde Britsh Olympic Newsreels zitten baseer ik op de journaals die bij BenG bewaard
zijn gebleven en die afkomstig zijn van de rvd collectie.

106 Bataviaasch Nieuwsblad, 7 augustus 1941, p.3. Zie ook De Indische Courant, 8 augustus 1941, 
p. 1.



voerde als reden om de film te maken, blijkbaar was het nog steeds ongemakkelijk
om er rond voor uit te komen dat Nederlands-Indië propaganda in de Verenigde Sta-
ten moest voeren om haar toekomst veilig te stellen.

De kleurenopnames die op deze avond werden vertoond waren gemaakt door Jaap
Zindler, in het rapport van de rpd genoemd als een van de twee eigenaren van Java
Photo Studios. Over dat bedrijf is weinig bekend. De andere eigenaar, J.B. van der
Kolk, staat als cameraman op de titelrol van ’t Sal waerachtig wel gaen. J.H. Zindler
werkte al langer in het filmvak. Hij was als fotograaf begonnen in de stad Djocja, ex-
perimenteerde met 16mm film en legde bijvoorbeeld in oktober 1933 het bezoek van
gouverneur-generaal De Jonge aan de lokale vorst, ofwel de soesoehoenan van Solo
vast.107 In 1937 werkte hij als ‘correspondent midden-Java’ voor het A.N.I.F.108 Er is
van zijn hand een hele serie ongemonteerde zwart-wit 16 mm film bewaard geble-
ven, gedraaid op Java en Sumatra, waarschijnlijk in 1939.109 De films zijn gecatalogi-
seerd als ‘stockshots’, ofwel beelden die los verkocht kunnen worden voor gebruik in
andere films. Het was een nieuw opkomende bedrijfstak binnen de film. Mogelijk
heeft Zindler ze op eigen kosten gemaakt, met de bedoeling een archief op te zetten
waar anderen tegen betaling uit konden putten. Zijn films laten een enorm scala
aan onderwerpen zien, van de verbouwing van tabak en thee tot en met inheemse
architectuur en moderne Europese gebouwen. Er is ruim aandacht voor inheemse
gebruiken, maar die verschijnen eerder in beeld als onderdeel van het algemene cul-
turele leven dan als specifiek etnografisch onderwerp.

Het is mogelijk dat Zindler na zijn zwart-wit films met hetzelfde doel wilde begin-
nen aan kleurenopnames. Kleurenfilm was veel duurder, dus de kans is groot dat hij
zich daarvoor eerst wilde verzekeren van een afnemer. Dat werd dus de rpd, die, al
of niet gestimuleerd door een wens van president Roosevelt, graag kleurenopnames
wilde hebben. In hoeverre het oude plan van het departement van Economische Za-
ken om kleurenfilms te laten maken nog een rol speelde is onduidelijk, net zomin
als duidelijk is wie bepaalde wat er gefilmd werd. Het ongemonteerde materiaal van
Zindler dat in het archief bewaard is gebleven, heeft qua onderwerpskeuze veel weg
van de eerdere zwart-wit films en vormt een grabbelton met van alles en nog wat,
van economische activiteit tot lokale zang en dans.110 Opvallende afwezige is de oor-
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107 Deze film bevindt zich bij BenG in twee aktes, Taak id 119519; 119516.
108 De Haan, Polygoon, p. 145.
109 BenG heeft in totaal 16 films van elk rond de 25 minuten, onder de titel Nederlands-Indië voor

1942. Taak id 119684 – 119670 en 119667.
110 Er worden bij BenG een drietal kleurenfilms van Zindler bewaard onder de titel Nederlands-

Indië 1941, Taak id 119862; 119861; 119858. Deze films zijn door Zindler geschonken aan het



log, alleen wie goed oplet ziet dat enkele markante gebouwen in Batavia, zoals het
station, al donkergrijs zijn geschilderd volgens de voorschriften van de luchtbe-
schermingsdienst. Er is ook een legerparade te zien, waarschijnlijk die van augustus
1941, Koninginnedag. Zonder geluid of titels hebben deze beelden geen diepere be-
tekenis. Die kregen ze pas toen ze na de val van Nederlands-Indië in 1942 in ver-
schillende korte films werden verwerkt, in opdracht van het nib in New York. Toen
ontstonden eindelijk de ‘kleurenfilms met geluid’ die Van Mook al vanaf 1937 voor
ogen had gehad.

Oorlogsvoorbereiding op film

Er werden in de aanloop naar de oorlog in Nederlands-Indië door zowel de rpd als
door het knil en de Koninklijke Marine nog verschillende filmopdrachten gegeven
die waarschijnlijk vooral voor de eigen markt waren bedoeld. Van Herrebrugh zijn
enkele reportages bewaard gebleven die hij voor de rpd maakte over onder meer de
Stadwacht in Batavia, een vrijwillige militie te vergelijken met de eerder genoemde
Landstorm.111 Er is de tweetalige stomme zwart-wit film Het nieuwe leger Het KNIL

1941 – Bala ten jang baharoe KNIL 1941 die laat zien en via titelkaarten uitlegt wat de
verschillende onderdelen van het knil doen, waarbij de luchtmacht nog een eigen
film kreeg, met Engelse titels: The Netherlands Indian Airforce.112 De luchtmacht van
het knil en die van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië waren vanaf het
ontstaan concurrenten, de laatste kon dus na The Netherlands Indian Airforce niet ach-
terblijven en kwam met een korte film over haar eigen luchtmacht: De marine
vliegt.113 Die film is te beschouwen als een nagekomen deel van de grote marinefilm
’t Sal waerachtig wel gaen, de hand van de opdrachtgever, H.V. Quispel, inmiddels
hoofd van de Marinevoorlichtingsdienst, is er duidelijk in herkenbaar. Quispel zet-
te enkele maanden voor de oorlog uitbrak nog een opmerkelijk filmproject in gang
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toenmalige rvd-archief. Opvallend is dat een deel van de kleurenshots van Zindler in
zwart-wit zijn verwerkt in de film Isles of Courage. Het gaat met name om economische ac-
tiviteit als werk op de theeplantage.

111 Deze reportage is onderdeel van een compilatie die bij BenG wordt bewaard onder de titel
Bataviaasch Tweede Leger, Taak id 119819.

112 Deze 16mm films worden bij BenG bewaard onder respectievelijk Taak id 119664 en Taak
id 119652. Er is ook nog de stomme film op 35mm Indië Waakzaam, over de verdediging van
de Javaanse kust door het knil, zie BenG, Taak id 51030. Vanwege het professionele for-
maat is dit mogelijk een productie van Multifilm.

113 De marine vliegt wordt bewaard bij BenG, Taak id 48673; 48670. Voor de concurrentie tussen
knil en Marine zie zie G. Teitler, Het knil en de Indische defensie, in Teitler, Val van 
Nederlands-Indië,p. 42-58.



dat duidelijk bedoeld was voor internationale roulatie en hij ging daarvoor een sa-
menwerking aan met een Australisch filmbedrijf geleid door Frederick Daniell, een
samenwerking die nog verstrekkende gevolgen zou krijgen.

Frederick Daniell was in de Australische mediawereld een bekende naam. Vanaf be-
gin jaren dertig produceerde hij radioprogramma’s, maakte korte films als Wings in
the Air uit 1934 over de aankomst in Melbourne van vliegers Scott en Campbell Black
als winnaars van de Londen-Melbourne race en was in 1936 nauw betrokken bij een
bekende Australische speelfilm The Flying Doctors (waar veel later ook de succesvolle
televisieserie op werd gebaseerd). Daarnaast was hij een pleitbezorger voor de edu-
catieve rol van film.114 Daniell vatte begin jaren veertig het plan op voor een docu-
mentaire serie onder de titel This Changing World. Het zou een ‘screen digest’ moeten
worden met een lengte van twintig minuten, zeg maar een actualiteitenrubriek
voor de bioscoop, een format dat door March of Time populair was geworden. The
National Film Board in Canada produceerde vanaf 1941 World in Action, een verge-
lijkbaar concept, al werden er geen acteurs ingezet. De eerste aflevering van die
reeks, Churchill’s Island, kreeg tevens de eerste Oscar die er in het documentaire gen-
re werd uitgereikt.115 This Changing World duidde zeker op ambitie bij Daniell en het
strookte met de ambitie die ook Quispel bezat. De eerste aflevering van This Chan-
ging World werd een verhaal over Nederlands-Indië en kreeg als titel Isles of Courage.
Nergens is te zien dat deze productie door de Nederlands-Indische overheid moge-
lijk is gemaakt.116 Maar toon en inhoud wijzen daar wel heel sterk op. Toen de film
in het voorjaar van 1942 bij het nib in New York ter sprake kwam werd er bij ver-
meld ‘owned by us’, wat weinig anders kon betekenen dat dat de Nederlands over-
heid de eigenaar van de film was.117
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114 Zie de site van de nfsa, National Film & Sound Archive van Australië; Eric Reade, History
and Heartburn: the saga of Australian Film 1896-1978 (Rutherford: Fairleigh Dickinson Uni-
versity Press, 1979), p. 106; Sydney Morning Herald, 2 maart 1933, p. 8. Wizards of the air is te zien
via de site van British Pathé.

115 Churchill’s Island was oorspronkelijk gemaakt voor de documentaire serie Canada carries 
On die in 1940 van start ging. World in Action was de internationale versie van deze serie. De
Oscar voor documentaires werd in 1941 voor het eerst uitgereikt, daarvoor bestonden er 
Academy Awards in de categorie ‘one-reeler’ en ‘two-reeler’ -ofwel ca 10 en 20 minuten
films- waarbij niet werd gekeken naar de inhoud, het kon zowel om tekenfilm als fictie en
nonfictie gaan. Zie ook Cull, Selling War, p. 140-141.

116 De film is (nog) niet in een Nederlands filmarchief aanwezig, maar zal na publicatie van dit
proefschrift bij BenG terechtkomen. Volgens de eindtitel is Southern Seas Productions de
producent. Het was de bedoeling dat de tweede aflevering van This Changing World over 
Malakka zou gaan, zie Sydney Morning Herald, 19 augustus 1941, p. 8.



Isles of Courage vertelt het verhaal van de voorbereidingen die Nederlands-Indië treft
met het oog op een mogelijke oorlog. Het is tevens een lofzang op het Nederlandse
koloniale beleid. Na een introductie waar de Duitse inval van Nederland ter sprake
komt en een korte schets wordt gegeven van omvang en bevolking van de archipel,
krijgen we van de commentaarstem te horen: ‘The enlightened government of such
a vast number of people by a handful of peace loving Dutch is mainly due to the
Dutchmen’s freedom from racial prejudice and his genius for colonial administra-
tion. This has brought to the people of all the islands a sense of physical and eco-
nomic security.’ Symbolisch is een shot van een hoog stenen bruggetje waarover een
man op ons af komt fietsen. Hij draagt een smetteloos wit pak dat fraai afsteekt bij
zijn degelijke zwarte rijwiel. Op zijn hoofd een topi, het traditionele Indonesische
mannenhoedje. Dat is wat dit beeld bijzonder maakt. Niet het bruggetje, daarvan
zijn er nog duizenden te vinden in Indonesische steden. Niet de fiets, want die was
een begeerd, maar geen uitzonderlijk bezit van Nederlanders in Indië. En het witte
pak, dat was voor die groep bijna een verplicht uniform. Nee, het is de topi. Meer nog
dan zijn huidskleur geeft dat hoofddeksel aan dat de man een Indonesiër is, een ‘mo-
derne’ Indonesiër, iemand die zich op z’n minst de uiterlijkheden van de westerse
cultuur heeft toegeëigend en daarmee in de film staat voor wat er in het commen-
taar wordt gezegd, ‘with the Dutch came peace and plenty’.

De gebeurtenissen die Isles of Courage laat zien, komen ook in al eerder genoemde
films voor. Het bezoek van de ministers Welten en Van Kleffens, het vertrek van de
Japanse afgezant Yoshizawa, de viering van Koninginnedag. Toch zijn de shots geen
kopieën uit deze films, het kader is net anders. Ze zijn speciaal voor deze film ge-
maakt en vermoedelijk was er exclusiviteit bedongen, want de rpd kon niet over de-
ze shots beschikken. De montage was in het late najaar van 1941 gereed. Als bevel-
hebber van het knil wordt namelijk H. ter Poorten genoemd. Hij was de opvolger
van de op 13 oktober verongelukte legercommandant G. Berenschot. Beelden van mi-
litaire oefeningen beslaan zo’n 40 procent van de totale film. Niet alle shots zijn ter-
zake. Hier speelt meer dan louter het vertellen van een filmverhaal. Met de ijdelhe-
den van diverse bevelhebbers is duidelijk rekening gehouden. De heren komen zelf
ook in beeld. Ter Poorten wordt gevolgd door admiraal C. Helfrich en majoor L.van
Oijen van de luchtmacht. Het commentaar benadrukt bij de oefeningen de toepas-
sing van de nieuwste technologie, de beelden laten die ook zien. Maar traditie wordt
niet opzij gezet. Vliegveldjes worden omringd door stroken land met vlijmscherpe
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117nl-hana, ministerie Buitenlandse Zaken te Londen, 2.05.80, inv.nr. 5829, Slotemaker de
Bruïne aan De Man, 8 mei 1942. Uit deze correspondentie valt op te maken dat de film in zo-
wel 35mm als 16mm beschikbaar was, wat betekent dat het origineel vermoedelijk op het
professionele 35 mm is gedraaid.



bamboestaken waar vijandelijke parachutisten niet graag zullen landen. Er is bij de
strijdkrachten een variëteit aan mensentypes te zien, al voeren blanke mannen de
boventoon. Bevelvoerende officieren zijn uitsluitend blank, conform de werkelijk-
heid. Toch bevestigen bijvoorbeeld close-ups van fiere Indonesiërs op een tank het
idee dat Nederlands-Indië door al zijn bewoners met hand en tand zal worden ver-
dedigd. Dat komt ook ter sprake bij de beelden van de nieuwe munitiefabrieken van
Nederlands-Indië. Voor de camera werken blank en bruin zij aan zij. ‘Thousands of
Javanese have given up agriculture and village occupations for the engineering shop.
In no way has the traditionally unchanging East changed so greatly as in putting
aside the arts of peace for those of war in order to defend the security of its people.’

De boodschap van Isles of Courage is onmiskenbaar: Nederland staat paraat om zijn
ideale kolonie te verdedigen. De overvloed aan militaire oefeningen verzwakt het
verhaal, maar het is voorstelbaar dat een man als Quispel niet snel genoeg kreeg van
krijgshaftigheid. Het roept tegelijk de vraag op voor wie de film eigenlijk bedoeld
was. Gezien het Engelse commentaar -met Australisch accent- ligt het voor de hand
dat de film zich richtte op geallieerde bondgenoten. Daar wijst ook de slotzin op: ‘In
this changing world queen Wilhelmina knows that the power and the might of the
British Commonwealth and America will fight to protect these Isles of Courage.’ De-
ze bijnaam voor de archipel en daarmee de titel van de film is vermoedelijk ontleend
aan een Amerikaans boek dat in 1941 verscheen, Japan Unmasked. Ook dat wijst op
het zoeken van aansluiting bij de Angelsaksische wereld. Het was bovendien het eer-
ste deel van een Engelstalige serie, zoals de titel nadrukkelijk aangeeft. Op papier is
er niets bewaard, maar het lijkt veilig te concluderen dat de anonieme opdrachtge-
ver van Isles of Courage aan een Australisch, Amerikaans en Engels bioscooppubliek
wilde laten zien dat Nederlands-Indië een goede bondgenoot was en bovendien als
gebied de moeite waard om voor te vechten. De film bereikte dat doel niet, maar dat
kan gezien de omstandigheden nauwelijks een verwijt zijn.

Bij het nib in New York was men vlak voor het uitbreken van de oorlog in de Pacific
ook druk doende films over Nederlands-Indië op de Amerikaanse markt te krijgen,
daarbij aangemoedigd door Brand D. Ochse, de directeur van Polygoon die vanwege
de Duitse bezetting gestrand was in de Verenigde Staten. Ochse had zich in San
Francisco gevestigd en was begonnen daar zowel de Nederlandse handelsbelangen
als het nib te vertegenwoordigen.118 Hij hield bij wat de Amerikaanse pers publi-
ceerde over Nederland en de koloniën en gaf regelmatig zijn mening over de propa-
ganda die Nederland in zijn visie moest voeren. Zo was hij vol lof over Van Mook en
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118 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 24993, divers corres-
pondentie met Ochse.



wilde hij een aantal goede foto’s van hem hebben. Beeld was belangrijk, benadrukte
Ochse: ‘Ik ken geen land waar de publieke opinie zo’n groote rol speelt als in de Ver-
enigde Staten. En ik ken ook geen land waar de publieke opinie zoo gemakkelijk te
beïnvloeden is, waar zoveel kinderlijke en sentimenteele gevoelens de boventoon
voeren, als in diezelfde Vereenigde Staten. Zie en hoor de reclame-campagnes! Hit-
ler, Goering en Goebbels hebben geen van drie -volgens Amerikaansche opvattin-
gen- hun kop mee. Indien deze gangsters, glamour-boys geweest waren, zou de pu-
blieke opinie in dit land er heel anders uitzien.’119 Het nib stuurde Ochse een kopie
van de door Multifilm Batavia geproduceerde Koninginnedag 1941 Batavia met de
vraag of dit de Nederlandse zaak kon dienen. De film sloot in deze versie af met een
in Engeland opgenomen scène waarin koningin Wilhelmina in gezelschap van pre-
mier Gerbrandy en een aantal koopvaardij-officieren ‘Leve het vaderland’ roept.
Ochse meende dat hij de film wel kon vertonen, maar wilde liever een meer han-
teerbare 16mm kopie in plaats van de 35mm die het nib hem had gestuurd, daarmee
aangevend dat de film vooral geschikt was voor kleinere gezelschappen en niet voor
roulatie in de bioscoop.120

Ochse speelde ook een rol bij het verzamelen van zoveel mogelijk filmmateriaal over
Nederland. De rvd in Londen had laten weren dat daar grote behoefte aan was,
want door de gehaaste vlucht van de overheid uit Nederland beschikte ze over niets.
De eerste stap was een inventarisatie van oude Polygoonjournaals die zich in de an-
dere delen van het koninkrijk bevonden. Formeel moesten die na roulatie worden
teruggezonden, maar dat gebeurde niet altijd. Pelt benaderde Batavia, waarop de
chef van de rpd, Ritman, hem een lijst van in Indië beschikbare Polygoonjournaals
toestuurde. In oktober 1941 stuurde Pelt op basis van deze lijst een opzet door aan
Ritman voor de montage van vijf films van elk twintig minuten. Ze waren min of
meer per thema gegroepeerd, zoals technische vooruitgang, onderwijs en sociale
wetgeving, sneeuw- en ijspret en het koningshuis. Het liefst zag de rvd dat deze
films in Indië werden gemonteerd, de Engelse commentaartekst zou er dan later in
Londen bijgezet worden.121 Wat er met het verzoek van Pelt is gebeurd, is onbekend
en achteraf moet worden geconcludeerd dat hij er beter aan had gedaan de montage
niet in Nederlands-Indië te laten doen, maar de Polygoonjournaals direct naar En-
geland (of de Verenigde Staten) te halen. Anderhalve maand na zijn verzoek viel Ja-
pan Pearl Harbor aan en was de oorlog voor Nederlands-Indië een feit. Wat voor de
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rvd in Londen overbleef was Curaçao. Daar lagen ook nog Polygoonjournaals, zo
wist Ochse zich te herinneren. Die werden uiteindelijk via de Verenigde Staten naar
Canada gestuurd, waar ze werden verwerkt in films als The Dutch Tradition.122

Oorlog in Nederlands-Indië

Met de aanval van de Japanse luchtmacht op de Amerikaanse marinebasis in Hawaï,
Pearl Harbour, op 7 december 1941 kwam er een einde aan de neutraliteit van Ne-
derlands-Indië in Azië. Het Nederlands-Indische gouvernement en de Nederlandse
regering verklaarden de oorlog aan Japan. Het keizerrijk kon nu zonder problemen
als vijand worden afgeschilderd en dat gebeurde ook. De Commissie Weerbaar-
heidspropaganda startte een advertentiecampagne waarin werd opgeroepen tot een
‘positieve’ houding. Jan Pietersz. Coen werd van stal gehaald met ‘ook wij burgers
zullen niet dispereeren.’ Er kwamen grote advertenties met bijvoorbeeld een teke-
ning van een dame met aan elke arm een gevulde boodschappentas en daarbij de
tekst ‘Zoo mevrouw – in dienst van Japan?’ – onderdeel van de poging het hamste-
ren de kop in te drukken.123 De dagbladen hadden weinig aansporing nodig om
vooralsnog de moed er in te houden. Het Soerabaiaisch Handelsblad stelde in het
hoofdredactioneel van 8 december: ‘Laten wij Nederlanders, eendrachtig samen-
werkend met de Indonesische intelectueelen, en met de intellectueelen der andere
bevolkingsgroepen, terdege beseffen dat thans zeventig millioen menschen naar
ons opzien. Dit geldt gelijkelijk voor mannen en vrouwen. Onze rust en vastbera-
denheid zullen afstralen op een millioenenbevolking en haar sterken, onze nervosi-
teit zou zich verveelvoudigen in de massa. Leiderschap legt verplichtingen op: wij
hebben die nu te dragen, en wij zijn er ten volle toe in staat.’124

De rpd was zich van dit ‘leiderschap’ ook zeer bewust. Het gaf opdracht films te ma-
ken die de inheemse bevolking ervan van moesten overtuigen dat men geen angst
behoefde te hebben zolang het Nederlandse gezag over de archipel waakte. De op-
dracht ging naar het bedrijf van de gebroeders The, Java Industrial Film. Dat had
met de Oranjefilm van Nederlandsch-Indië laten zien dat het aan de goede kant stond
en werd daar nu voor beloond. In de archieven zijn twee van deze films bewaard, Ki-
tal Bakal Menang (Wij zullen overwinnen) en Mas Soemo Bojong (Meneer Soemo Bo-
jong).125 Beiden zijn kleine speelfilmpjes van rond de 10 minuten waarin de oorlog
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een duidelijke rol speelt. In Kital Bakal Menang zit een familie in een huiskamer met
afgeplakte ramen, de heer des huizes voert discussie over de prijs van een aan te leg-
gen schuilkelder. Er is ook een jonge Indonesiër met het uniform van de lbd, de
luchtbeschermingsdienst, aanwezig. En er is een onderwijzer die aan het slot van de
film vertelt dat de oorlog niet alleen een strijd van het leger is, maar van het hele
volk. In Mas Soemo Bojong raakt de hoofdpersoon in de ban van het gerucht dat de Ja-
panners binnen een paar dagen zullen komen. Tenslotte komt het lokale hoofd hem
en de andere bewoners uitleggen dat ze niet alles moeten geloven en dat ze vooral
niet zomaar naar hun geboortedorp moeten vluchten, want daar zijn geen voorzie-
ningen. Als er moet worden geëvacueerd, dan zal de regering dat in goede banen lei-
den. Hij legt uit welke voorzorgen de bewoners alvast kunnen nemen.

De films maken duidelijk dat de rpd er alles aan gelegen was om chaos te voorko-
men. Dat werd steeds lastiger naarmate de tijd verstreek en de Japanners oprukten
in Zuidoost Azië. Er was eerst nog geloof in de bescherming door de geallieerde
bondgenoten, met name de Britten. Toen twee belangrijke Engelse oorlogsbodems
op 10 december voor de kust van Maleisië door Japan tot zinken werden gebracht,
was dat een flinke klap. De eerste slachtoffers in Nederlands-Indië vielen op 19 de-
cember, bij een Japans bombardement op Pontianak, Borneo. Aan het einde van het
jaar waren de meeste grote steden van dat eiland verlaten, de inwoners waren ver-
trokken naar het binnenland. Het was voor het gouvernement in de zogenaamde
buitengewesten steeds moeilijker om mensen op hun post te houden en dat gold zo-
wel voor Nederlanders als voor de andere bevolkingsgroepen. Op Java bleef men lan-
ger vasthouden aan geloof in de eigen onoverwinnelijkheid.126 Er is een korte film
van Multifilm Batavia, Batavia in oorlogskleed, mogelijk met de rpd als opdrachtge-
ver, waarin wordt getoond dat de hoofdstad op alles is voorbereid.127 Vele gebouwen
zijn donkergrijs geschilderd -het schitterende koloniale wit zou een al te makkelijk
doelwit zijn bij bombardementen- en her en der worden zandzakken opgestapeld,
etalageruiten afgeschermd met houten planken, ergens is de leuze gekalkt ‘Naar To-
kio’, een blanke winkelier geeft een V-teken naar de camera. De film eindigt met de
aanleg van schuilloopgraven. De nirom zond met grote regelmaat toespraken uit
van velerlei autoriteiten onder wie de gouverneur-generaal en de per 1 januari 1942
nieuw aangestelde luitenant gouverneur-generaal, H.J. Van Mook. Van Mook was
anderhalve maand eerder ook al benoemd als minister van Koloniën in het Londen-
se kabinet Gerbrandy, maar bleef volgens afspraak nog in Indië. Hij hield zich in de-
ze oorlogsmaanden vooral bezig met het loskrijgen van vliegtuigen en ander mili-
tair materieel in de Verenigde Staten. Dat was besteld en betaald, maar de
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Amerikaanse prioriteit lag niet bij Nederlands-Indië, hoe zeer Van Mook daar ook
voor pleitte.128

Op 1 maart 1942 vielen de Japanse strijdkrachten op verschillende plaatsen Java bin-
nen. Twee dagen eerder, op 27 februari, was de geallieerde vloot jammerlijk ten 
onder gegaan bij de slag in de Javazee. Het gouvernement was al eerder uit de on-
verdedigbaar geachte hoofdstad vertrokken, vanaf 22 februari zat men in het hoger
gelegen Bandoeng. Er was en is nog altijd discussie over de laatste dagen van Ne -
derlands-Indië, over de rol van leger en vloot, over de houding van de Nederlandse
burger en die van de inheemse bevolking.129 Van belang voor het beleid ten aanzien
van latere propagandafilms is dat de Indische regering vanaf het moment van de 
capitulatie op 8 maart definitief en bijna volledig werd afgesloten van de verdere
ontwikkelingen in de archipel. Bij veel Nederlanders bleef het beeld hangen van een
vooroorlogse ‘paradijs’, een plek met ‘vredelievende Nederlanders die geen rassen-
vooroordelen kennen en het perfecte koloniaal bestuur uitoefenen’ om de film 
Islands of Courage te parafraseren. Dat beeld zou de komende jaren in verschillende
films naar buiten worden gebracht, terwijl de werkelijkheid in Indonesië een weg
insloeg waarin voor Nederlanders geen beslissende rol meer was weggelegd.

Conclusie

Hoewel de Nederlandse overheid na de Eerste Wereldoorlog inzag dat het nodig
werd het koloniale beleid in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen, was er op
filmgebied in het interbellum nog nauwelijks sprake van een doelgericht beleid. Be-
drijfsleven, missie en later ook de zending lieten films maken over Nederlands-In-
dië met een dusdanig positieve boodschap, dat de overheid weinig noodzaak zag zelf
opdrachten te geven aan filmers, hoewel daar met enige regelmaat op werd aange-
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drongen. Rond 1938 ging er op dit vlak een nieuwe wind waaien, met name door het
aantreden van een progressieve directeur op het departement van Economische Za-
ken, Huib van Mook. Hij zag film als het ideale middel om Nederlands-Indië, het
land waar hij van hield en waar hij geboren was, een plek te laten veroveren in de
harten van vooral de Amerikanen. Hij noemde de archipel een van de slechts gead-
verteerde landen ter wereld en wist zijn collega’s en de Volksraad te overtuigen dat
er budget moest worden vrijgemaakt voor het produceren van een aantal kleuren-
films. Van Mook’s plannen werden niet direct verwezenlijkt, wat er op duidt dat
film voor de overheid als geheel nog steeds geen hoge prioriteit had. De ideeën van
Van Mook over ‘zijn’ films stemden wel overeen met de keuzes die werden gemaakt
in andere films die in deze periode tot stand kwamen. Waar natuurschoon en in-
heemse tradities in de films uit de jaren tien, twintig en begin dertig fenomenen wa-
ren met een eigen waarde, werden ze in films die de jaren voorafgaand aan de Twee-
de Wereldoorlog werden uitgebracht vooral middelen om het toerisme of de export
te bevorderen. De in 1935 op de markt gebrachte kleurenfilm was bij uitstek geschikt
om reclame te maken voor een romantische reis naar het exotische Bali of de ge-
neugten van delicate thee uit de Preanger aan te prijzen.

Aandacht krijgen in de Verenigde Staten diende niet alleen een economisch doel,
naarmate Nazi-Duitsland openlijker expansionistische doelen nastreefde, werd het
voor een aantal Europese landen van belang zich te verzekeren van Amerikaanse po-
litieke en militaire steun. Dat was niet eenvoudig, er heerste bij veel Amerikanen
sinds de Eerste Wereldoorlog diep wantrouwen jegens een Europa dat in hun ogen
niets anders deed dan onderling ruzie zoeken, ruzies waar zij niet in betrokken wil-
den worden. Waar het gaat om Nederlands-Indië kwam daar nog bij dat de Verenig-
de Staten van oudsher tegen het kolonialisme waren gekant en zeker geen militaire
bijdrage zouden leveren aan het in stand houden van een kolonie. Dat speelde ook in
de relatie van Amerika met Engeland en Frankrijk een rol, maar anders dan Neder-
land hadden deze twee landen een traditie in het voeren van propaganda en met na-
me Engeland probeerde op vele manieren de sympathie van de Amerikanen te krij-
gen in de periode voorafgaand aan het daadwerkelijke uitbreken van de oorlog met
Duitsland in augustus 1939.

Toen met de Duitse inval in mei 1940 een einde werd gemaakt aan een eeuw Neder-
landse neutraliteit, omarmde ook hier de overheid zonder verdere aarzeling het in-
strument van de propaganda. Er moest veel worden geleerd, maar de regering in bal-
lingschap in Londen had in het Britse Ministery of Information een ervaren
leermeester. Het hoofd van de nieuw opgerichte rvd, de regeringsvoorlichtings-
dienst, was van mening dat waarheid betrekkelijk was in een oorlog, het Neder-
landse belang ging boven alles. De rvd kreeg in Londen een eigen filmafdeling,
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maar dat betekende in aanvang weinig of niets want er was bij de overheid nauwe-
lijks ervaring op dit gebied, de film bleef marginaal in vergelijking met bijvoorbeeld
de radio. Waar het ging om Indië, werd in de eerste plaats gekeken naar de Verenig-
de Staten, naar mediahoofdstad New York, waar een Netherlands Information Bu-
reau werd opgericht. Dit nib had als taak om niet alleen het belang van Nederland,
maar ook dat van Nederlands-Indië te behartigen. Tegelijk werd in Batavia een rpd

opgezet, een regeringspubliciteitsdienst, en nib en rpd gingen in de loop van 1941
nauw samenwerken op het terrein van film. Vanuit Batavia werden vele rollen kleu-
renfilm naar New York verzonden die uiteindelijk, zoals in het volgende hoofdstuk
ter sprake zal komen, werden verwerkt tot gelikte propagandafilms die het econo-
mische belang van Nederlands-Indië voor de westerse wereld benadrukten en lieten
zien hoe goed het de bevolking verging onder voogdijschap van Nederland.

Een nieuw thema in de koloniale film was de militaire verdediging van Nederlands-
Indië, niet eerder had de Indische overheid de noodzaak gevoeld op beeld te laten
zien waartoe knil en Koninklijke Marine in staat waren. De meesten van de films
met dit thema zijn gemaakt in opdracht van knil of Marine en waren waarschijn-
lijk bestemd voor vertoning in eigen kring, maar enkele films van de Koninklijke
Marine hadden de ambitie een groot publiek te bereiken en waren gemaakt door be-
kende regisseurs. De film’t Sal waerachtig wel gaen die uitvoerig liet zien hoe voor-
treffelijk de Koninklijke Marine haar taak verrichtte in de Indische wateren was ge-
regisseerd door Mannus Franken en werd in Nederlandse bioscopen uitgebracht.
Geestelijk vader van deze film was H.V. Quispel, een officier met een grote liefde voor
film. Hij was ook de initiator van een productie bestemd voor de internationale
markt: Isles of Courage, volgens de aftiteling gemaakt door het Australische Southern
Seas Productions, maar de meeste beelden zijn te herleiden naar films van de mari-
ne of de rpd. Isles of Courage liet niet alleen zien dat Nederlands-Indië zijn defensie
op orde had, het was ook een lofzang op het Nederlandse koloniale beleid dat voor el-
ke bewoner van de archipel een goed leven in petto had. De film is een goede illu -
stratie van het eerste woord van de ondertitel van een eerder genoemde bundel over
Nederlands-Indië in 1942: illusie en ontgoocheling. Het tweede woord, ontgooche-
ling, moet voor een man als Quispel zijn gekomen toen hij vlak voor de capitulatie
in een van de laatste Nederlandse vliegtuigen stapte die in de nacht van 6 op 7 maart
1942 vanuit Bandoeng opstegen. Ook Huib van Mook vertrok die nacht uit Neder-
lands-Indië en volgens de overlevering leek hij ‘verdoofd en enigszins afwezig’.130

Beide mannen waren echter niet van het type dat de moed snel opgaf, ze deelden de
liefde voor de film en zouden elk op hun eigen wijze er voor zorgen dat in de oorlog
een nieuw gouvernementsfilmbedrijf werd geboren.
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h o o f d s t u k  4

Het einde van de traditionele kolonie
1942 – 1944

Verlegenheid, dat was het overheersende gevoel van de Japanse cameraman Takaba
Takashi bij zijn eerste ontmoeting met de Nederlandse filmer Jan Mol. Het komt
niet aan de orde in zijn later op schrift gestelde herinnering, maar misschien maak-
te de Japanner zelfs een beleefde buiging, ook al was Mol niet meer dan een onbete-
kenende vertegenwoordiger van een verslagen vijand. De ‘technicus’, zoals de Ja-
panse propagandadienst Mol betitelde, werd niettemin van huis gehaald om voor de
Japanners de dagelijkse gang van zaken te begeleiden in de filmstudio die hij zelf
vlak voor de oorlog had opgezet en die hij had ingericht met de modernste appara-
tuur. Vandaar dat cameraman Takaba zich ongemakkelijk voelde met de ouderwet-
se Eyemo- en Parbo-camera’s waarmee hij en zijn collega’s de Japanse inval in Ne-
derlands-Indië in de weken daarvoor hadden vastgelegd.1 In dit hoofdstuk wordt
eerst gekeken hoe Takaba en zijn Japanse collega’s films voor de Indonesiërs gingen
maken, waarbij natuurlijk de vraag opkomt in hoeverre deze films afweken van wat
er eerder in Nederlands-Indië was geproduceerd. Daarna wordt gekeken naar de Ne-
derlandse filmproductie in deze oorlogsjaren, zoals die in eerste instantie werd ge-
leid vanuit de Verenigde Staten en later vanuit Australië. Is er in de Nederlandse
films en het daarachter liggende beleid een ommekeer te zien nadat Nederland door
Japan was verslagen? Of bleven koloniale sentimenten de boventoon voeren? Dui-
delijk zal worden dat beide vragen bevestigend beantwoord kunnen worden, hoe te-
genstrijdig dat ook mag lijken. Onderlinge onenigheid kenmerkte na de capitulatie
van Indië het Nederlandse koloniale beleid.

Het kantelende beeld in Indonesië

Een kleine week voor de landing van de Japanners op de noordkust van Java, op 
1 maart 1942, was de apparatuur van de Multifilm Batavia studio overgebracht van
de hoofdstad naar het hoger gelegen Bandoeng, dat naar men hoopte beter te verde-
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digen was. Ook de radiostudio werd verplaatst en in feite het hele regeringsapparaat
van Nederlands-Indië. Het is onbekend of nog een poging is gedaan in Bandoeng een
nieuwe filmstudio te starten en of het Indonesische personeel mee is gegaan. De ra-
diouitzendingen werden in ieder geval voorgezet, getuige het verslag dat omroeper
Bert Garthoff vlak na de oorlog gaf in een klankbeeld over de capitulatie van Neder-
lands-Indië. Toen de Japanners op 8 maart 1942 Bandoeng binnentrokken, zette hij
voor de laatste keer zijn microfoon open en zei: ‘Hier is de nirom te Bandoeng – wij
gaan nu sluiten luisteraars, vaarwel, tot betere tijden. Leve het vaderland, leve de ko-
ningin.’ Het was een pakkende tekst die het begin inluidde van jaren van ‘volledige
duisternis’, zoals het klankbeeld de Japanse bezetting betitelde.2 Maar zoals altijd
was de werkelijkheid niet plotsklaps inktzwart. De nirom bleef op Japans bevel nog
maandenlang uitzendingen in het Nederlands verzorgen, al waren die vanzelfspre-
kend zwaar gecensureerd. In de eerste weken werd zelfs nog dagelijks afgesloten met
het Wilhelmus – het duurde even voor de Japanse leiding begreep welke betekenis
dat lied had.3

Bij binnenkomst in Batavia legde de propagandadienst van het Japanse leger contact
met een Indonesische cameraman die bij Multifilm had gewerkt, Raden Mas Start.
En zo gingen de camera’s, de ontwikkelmachines, de lampen, kortom alles wat bij de
filmstudio hoorde, weer in rap tempo terug naar Meester Cornelis, de buitenwijk
van Batavia waar de gebouwen van de filmstudio nog ongedeerd stonden.4 Jan Mol
werd er bij gehaald, samen met zijn Wit-Russische assistent Iwan Vladimir Fjedo-
rov. Op hun aanwijzingen werd de studio opnieuw opgebouwd en Mol bleef daarna
voor de Japanners werken. In de herinnering van cameraman Takaba speelde hij bij-
voorbeeld een grote rol bij de geluidsopnames voor de Japanse poppenfilm Oshaberi
Pak Kromo, met in de hoofdrol een dommige Indonesische man die voortdurend bab-
belt over alles wat hij ziet en zo de vijand wijzer maakt dan noodzakelijk. De muziek
bij deze film werd uitgevoerd door het orkest van de nirom. Mol werkte volgens
Takaba ook mee aan de films Song of Labour en Song of Volunteers. Deze films zijn op-
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geleverd in januari 1944.5 Mol zelf vertelde na de oorlog dat hij door de Japanners was
gedwongen om in zijn eigen filmstudio te werken, maar dat hij al snel naar het
krijgsgevangenkamp werd gestuurd omdat hij zich niet wenste te voegen naar de ei-
sen van de Japanse bazen.6 Wat zich precies heeft afgespeeld is niet meer te achter-
halen, maar cameraman Takabe koesterde jaren later een positief beeld van Mol en
zijn filmstudio: ‘I remember the Multifilm Studio surrounded by palm trees, the
beautiful melodian sounds of the Bungawan Solo backstreets, the smell of the acety-
lene torch and palm-oil and the remarkable gentleman Mr J.C. Mol.’7

De Japanse propagandadienst, de Sendenbu, maakte dankbaar gebruik van de goed
geoutilleerde filmstudio. Film was voor de Sendenbu een belangrijk medium om de
Indonesische bevolking te winnen voor de gedachte van een Groot-Azië onder Ja-
panse leiding. Met het geschreven woord viel de stedelijke elite te bereiken, maar
voor de grote massa op het platteland was film veel beter geschikt. Er werden mo-
biele bioscopen ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken, de voorstellingen
waren gratis. In de stedelijke bioscooptheaters kostte het goedkoopste kaartje min-
der dan in de Nederlandse tijd.8 Het filmbeleid van de Japanse overheid in eigen land
viel op door de nadruk die het legde op het produceren van nieuws en documentai-
res, of ‘cultuurfilms’, zoals het genre toen vaak genoemd werd.9 In Indonesië was het
niet anders, daar begonnen de Japanners al in de zomer van 1942 met het maken van
reportages voor een regulier bioscoopjournaal voor de lokale bevolking. Tot maart
1943 heette dit journaal Djawa Baharoe (Nieuw Java), vervolgens Berita Film di Djawa
(Filmnieuws uit Java) en tenslotte vanaf januari 1944 Nampo Hodo (Bericht uit het
zuidelijk gebied).10 Af en toe bevatten deze journaals onderwerpen uit Japan, maar
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voor Tentara Pembela, BenG, Taak id 52214.
6 Hogenkamp en Kusters, J.C. Mol, p. xvi-xvii; De Jong, Koninkrijk, deel 11b, p. 637-638. De

Jong schrijft dat Mol 21⁄™ jaar voor de Japanners werkte.
7 Geciteerd in Nieuwenhof, Japanese Film Propaganda, p. 174.
8 Kurasawa, Propaganda Media on Java, p. 77. De Jong meldt dat Nederlanders en Indische Ne-

derlanders alleen nog maar een kaartje voor de laagste rang mochten kopen, voor die plek
dus die voor de oorlog was voorbestemd voor de inheemse bevolking. De animo was niet
groot, voegt hij er aan toe. Zie Koninkrijk, deel 11b, p. 332.

9 Kurasawa, Propaganda Media on Java, p. 67. Zie ook Abé Mark Nornes, Japanese documentary
film. The Meiji era through Hiroshima (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003).

10 De naamswisselingen komen voort uit veranderingen in de organisatiestructuur van de
filmproductie op Java. Die werden in Japan bedacht en hadden geen verband met de lokale
situatie. Na de oorlog is een aantal van de bioscoopjournaals naar Nederland gestuurd als
‘oorlogsbuit’. Ze worden bewaard bij BenG en zijn uitgebreid beschreven in de publicatie
Japanese Propaganda Films in the Nederlands Audiovisueel Archief (Hilversum: naa, 1988).



het merendeel was op Java gefilmd. Begeleidende teksten waren in het Indonesisch.
Treffend is de reportage van het omver trekken van het standbeeld van Jan Pieters-
zoon Coen, in maart 1943, een jaar na de Nederlandse overgave. Het bijbehorende
commentaar zet vet aan: ‘Heel het Indonesische volk weet van het beeld van Jan Pie-
terszoon Coen, omdat dit beeld een symbool vormt voor de welvaart van de Neder-
landers en hij de eerste gouverneur-generaal van Indonesië was. Maar voor de Indo-
nesiërs is het een symbool van slavernij.’11

De bioscoopjournaals waren in de eerste plaats een instrument voor Japanse propa-
ganda. De term ‘journaal’ is in zekere zin misleidend. Er was geen aandacht voor
klassieke ingrediënten van het westerse bioscoopjournaal als branden, ongelukken
en modeshows. Wel waren er reportages over het belang van persoonlijke hygiëne
(een klassiek Japanse obsessie), het nut van sparen of hoe zelf groente te verbou-
wen.12 Passender bij wat wij verstaan onder ‘journaal’ waren verslagen van sport-
wedstrijden en politieke bijeenkomsten, waar vaak Soekarno, als leider van de Indo-
nesische nationalisten, een toespraak hield. Soekarno was een begaafd redenaar die
demagogie niet schuwde. Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de aanval op
Pearl Harbor, 8 december 1942, herinnerde hij zijn publiek er fijntjes aan dat het Ja-
panse leger geen acht jaar nodig had gehad om Java te veroveren, geen acht maan-
den, nee zelfs geen acht weken. Het was in acht dagen voltooid.13 Soekarno zette zijn
verbale gave ook in voor het werven van arbeidskrachten voor de Japanners, de zo-
genaamde romusha’s.14 Meer nog dan zijn pleidooien tegen de geallieerden en voor
een samenwerking met Japan, was voor Nederlanders na de oorlog het optreden van
Soekarno in deze wervingscampagnes het ultieme bewijs dat hij een collaborateur
was, de Mussert van Indonesië, een verrader van zijn eigen volk. Van de miljoenen
geronselde romusha’s kwamen velen nooit meer terug van hun werk aan bijvoor-
beeld de Birma-spoorlijn.

Samenwerking met de Japanners was een punt van discussie binnen de Indonesi-
sche nationalistische beweging. Er was grote vreugde over het verdwijnen van de
koloniale heerschappij van de Nederlanders, maar het werd ook snel duidelijk dat
Japan de nieuwe heerser was. De leuze ‘Azië voor de Aziaten’ klonk fraai, maar een
onafhankelijk Indonesië zat er nog niet in. Of dat ideaal in samenwerking met Japan
bereikt kon worden bleef onduidelijk voor de nationalisten.15 Soekarno meende van
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11 Deze reportage is te vinden in Djawa Baharoe no. 7, bewaard bij BenG, Taak id 50217.
12 Zie respectievelijk Kesehatan Badan, BenG Taak id 119685; Djawa Baharoe no. 7, BenG, Taak

id 50217; Nampo Hodo no. 37, BenG Taak id 119603.
13 Zie Djawa Baharoe no. 4, BenG Taak id 48071.
14 Zie Nampo Hodo no. 20, BenG Taak id 119633.



wel en hij bewees bij elke openbare gelegenheid trouw aan de Japanse machtheb-
bers. Tegelijk bleef hij aandringen op onafhankelijkheid. Tot september 1944 ver-
bood Japan de symbolen van onafhankelijkheid, de rood-witte vlag en het volkslied
Indonesia Raya. Maar Soekarno refereerde in bijna al zijn toespraken aan ‘ons ideaal’
en zijn Indonesische publiek wist heel goed wat hij daarmee bedoelde. Dankzij het
bioscoopjournaal -en de radio- bereikte die boodschap tallozen.

Een aantal van de bioscoopjournaals die in de oorlogsjaren op Java waren vertoond,
werd na de oorlog naar Nederland gestuurd. Ze konden mogelijk dienen als bewijs-
materiaal tegen Japan, zo was de gedachte. Uit het verslag van een Nederlandse on-
derzoeker die ze toen bekeek, A.G. Vromans, blijkt dat ook. Hij keek ‘letterlijk’: wat
is er te zien aan bewapening bijvoorbeeld.16 De bioscoopjournaals kunnen ook op
een andere manier bekeken worden: ze laten bijvoorbeeld de groeiende zelfstandig-
heid van de Indonesiërs zien. De journaals die eerder in de Nederlandse periode wer-
den geproduceerd richtten zich uitsluitend op een Nederlands en Nederlands-In-
disch publiek. Er werd Nederlands in gesproken, de taal van de elite. Het
Indonesisch in de onder Japans bewind geproduceerde journaals werd weliswaar
ook niet veel gebezigd in Indonesische huishoudens (dat was meestal een lokale
taal), maar het was toch de lingua franca van de archipel. Beelden van Indonesiërs
aan het werk in banken en kantoren, plekken die tot voorheen door blanken gedo-
mineerd werden, kunnen niet anders dan hebben bijgedragen aan het zelfbewust-
zijn van de bevolking.17 Reportages over bijeenkomsten van opeenvolgende advies-
raden en comités, vaak in het gebouw van de voormalige Volksraad, wekten de
indruk dat Indonesiërs een stem hadden gekregen in het bestuur van het land.18 Dat
de zeggenschap van de verschillende organen weinig voorstelde, maakte niet uit
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15 In Japan zelf was verdeeldheid over de mogelijke onafhankelijkheid van geheel Indonesië
of een deel daarvan.. Premier Tojo was bijvoorbeeld voorstander van een onafhankelijk 
Java. Tegen zijn zin werd in mei 1943 in Tokio besloten dat heel Indonesië na de oorlog bij
Japan zou worden ingelijfd. Dit besluit werd voor de buitenwereld bewust geheim gehou-
den. Zie Burgers, De Garoeda en de Ooievaar, p. 308-309.

16 niod, Indische collectie, nr.1348. Kapitein-ter-zee A.G. Vromans kwam in mei 1946 werken
voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Zie Michel Gruythuysen, In de tussen-
ruimte. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de erfenis van het Indisch verleden
(Amsterdam: niod, 2009). De journaals zijn uiteindelijk niet als bewijsmateriaal bij het
Tokio tribunaal ingezet, zie hoofdstuk 6.

17 Zie bijvoorbeeld Berita Film di Djawa no. 18, BenG Taak id 49904.
18 Er zijn diverse reportages van dit soort bijeenkomsten, zie onder meer Berita Film di Djawa

nr. 14, uit oktober 1943, BenG Taak id 4858460, of Nampo Hodo nr. 26, van november 1944,
BenG Taak id 119587.



voor het idee dat deze beelden overbrachten: de Indonesiërs bepalen voortaan zelf de
toekomst van hun land.19

In de hele archipel verdwenen blanke Nederlanders letterlijk uit het beeld, de mees-
ten van hen werden geïnterneerd in kampen. In het begin van de Japanse bezetting
waren die nog niet geheel afgesloten van de rest van de samenleving. Maar gaande-
weg werden er afscheidingen van bamboematten neergezet, kwam er meer bewa-
king, werden de ruilhandeltjes met Indonesiërs verboden. Mannen die konden wer-
ken werden veelal elders in Azië ingezet, van kolenmijnen in Japan tot de beruchte
spoorweg in Birma. Contact met familie was onmogelijk. De Nederlandse overheid
kreeg ook geen enkele informatie meer over wat er in de kolonie gebeurde. Wat er aan
spionagenetwerken werd opgezet faalde.20 Uit de speciaal op de geallieerden gerich-
te uitzendingen van ‘Radio Djakarta’ viel evenmin iets op te maken. Deze zender was
opgezet door de Japanners en gericht op Australië en de westkust van Amerika. Uit-
zendingen waren in het Engels en werden onder Japanse supervisie opgesteld door
onder andere die Nederlanders die net als filmer Mol waren gedwongen voor de Ja-
panners te werken. Onder hen J.H. Ritman, het hoofd van de voormalige Regerings-
publiciteitsdienst. Een collega, Japanoloog L.F. Jansen, hield een dagboek bij en no-
teerde op 29 juli 1942: ‘De kwestie is, dat we ’t allemaal prettiger vinden om uit de
gevangenis te blijven. Dit leven, al is het dan vol onrust en innerlijke strijd, is nog al-
tijd te verkiezen boven Struyswijk [de gevangenis]. We zijn vies van onszelf (dat gaf
ook Ritman toe) en zijn niet gerust op latere consequenties.’21 Jansen werd vlak voor
de capitulatie van Japan gearresteerd wegen illegale contacten met nationalisten en
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19 Nederlanders bleven een diep wantrouwen koesteren tegen de onder Japanse censuur
staande films en andere media, zoals kranten. Tekenend is de visie van Jan Bouwer, die in
1940 als journalist voor Aneta naar Batavia kwam. Hij zat tijdens de Japanse bezetting on-
dergedoken, maar bleef goed op de hoogte van alles wat er gebeurde en hield daarover een
dagboek bij. Op 7 augustus 1945 noteerde hij: ‘Het marionetten-theater ‘Soekarno&Co’ kan
beginnen. De theater-direktie – de Japanners- heeft de Indonesische artiesten toestem-
ming gegeven om tegen het midden van deze maand een commissie samen te stellen, die
de vorming van een ‘onafhankelijke Indonesische regering zal voorbereiden’. Zie Jan Bou-
wer, Het vermoorde land (Franeker: Van Wijnen, 1988), p. 367.

20 Zie Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië III,
deel 11c (Den Haag: Staatsuitgeverij,1986), p. 63. De Jong beschrijft diverse mislukte infiltra-
tiepogingen en citeert admiraal Helfrich, de Nederlandse bevelhebber van de overgebleven
strijdmacht, die naar aanleiding van een mislukking opmerkt dat het ‘nutteloze spelde-
prikken’ zijn.

21 L.F. Jansen, In deze halve gevangenis. Dagboek van mr dr L.F. Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945
(Franeker: Van Wijnen, 1988), p. 24.



overleed aan de gevolgen van zijn mishandeling. Ritman viel onder een algemene
amnestie die in mei 1947 werd afgekondigd voor de zogenaamde ‘Nippon-werkers’,
hij speelde daarna opnieuw een rol bij de overheidsvoorlichting.22

Een bijgesteld beeld in Amerika

Medio februari 1942 -de strijd in Nederlands-Indië was gaande, maar de Japanners
hadden Java nog niet bereikt- ging Huib van Mook langs bij het nib, het Nether-
lands Information Bureau in New York. Van Mook was al enkele maanden luite-
nant-gouverneur-generaal en in naam minister van Koloniën, hij reisde door de
Verenigde Staten in de hoop nog zoveel mogelijk militaire leveranties los te praten
voor de te verwachten Japanse aanval op Java. Van de medewerkers van het nib ver-
wachtte hij dat ze een belangrijke rol zouden gaan spelen in het verkrijgen van Ame-
rikaanse steun voor het toekomstige Nederlandse beleid ten aanzien van Indië. Over
dat beleid had de minister zo zijn eigen ideeën, al waren die bij de regering in Lon-
den nog geen gemeengoed.23 Erg tevreden met wat hij aantrof bij het nib was hij
niet: ‘Het Nederlandsch Informatiebureau is inwendig onvoldoende streng georga-
niseerd; de staf werkt nog te individualistisch en hoewel dat uit den journalistieken
aard van de menschen kan worden verklaard, is het toch geen aanvaardbare toe-
stand.’24 Het leek van Mook het beste als de ambassadeur in Washington een oogje
in het zeil hield, die hoefde zich na Pearl Harbor niet meer in te houden waar het
ging om vijandigheid jegens Japan en had een redelijk idee van de traditioneel anti-
koloniale stemming in de Verenigde Staten, meer dan de rvd in Londen die formeel
het toezicht had over het nib. Van Mook werd tijdens zijn rondreis zelf ook gecon-
fronteerd met de Amerikaanse afkeer van alles wat leek op kolonialisme. In San Fran-
cisco hoorde hij bijvoorbeeld uitzendingen van een radiostation van het Ameri-
kaanse Office of War Information waar ‘een extreme pro-Aziatische richting den
boventoon voerde, die bepaald anti-Britisch en ook wel anti-Nederlandsch kon wor-
den genoemd.’25 Van Mook hamerde verder op het onderhouden van goede contac-
ten met Amerikaanse journalisten. Die vormden in zijn ogen de belangrijkste scha-
kel in het bijstellen van het beeld van Nederland als koloniale uitbuiter.
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22 De Jong, Koninkrijk, deel 11b, p. 642. De term ‘Nippon-werkers’ is van De Jong. In het dage-
lijks spraakgebruik in Nederlands-Indië tijdens de bezetting werd er gesproken over de
‘ballenjongens’, naar de verplichte band om de bovenarm, wit met een rode bol, ofwel de Ja-
panse vlag. Zie p. 355.

23 Van den Berge, H.J. van Mook, p. 169.
24 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25533, Van Mook’s re-

port on visit to U.S.A., opgesteld maart 1942.
25 idem.



Vlak na het vertrek van Van Mook, die terugging naar het nog niet door de Japanners
bezette Java, verschenen er in de New York Times twee stukken over de toekomst van
Nederlands-Indië. Daarin viel onder meer te lezen: ‘The wind is blowing. Dr. van 
Kleffens, foreign minister of the Netherlands, announces that his government pro-
poses to give home rule to the Dutch East Indies in everything except foreign policy
and military affairs when the war is over. This is not the beginning but the end of 
a process. The last of the empires are dissolving into federations of selfgoverning 
dominions under our eyes only because the hammer blows of Japan speed up a
movement long in process.’ Een officiële verklaring had Van Kleffens, die op zijn
beurt zojuist was aangekomen in de Verenigde Staten, nog helemaal niet gegeven.
Slotemaker de Bruïne stuurde de artikelen naar de ambassade in Washington met de
vermelding dat hij zou uitzoeken wie dan wel de bron was voor deze informatie.26

Uitsluitsel daarover kwam er niet meer. Gezien de melding van ‘federations of self-
governing dominions’, zou het heel goed Van Mook kunnen zijn geweest, die alvast
informeel zijn toekomstplannen voor de kolonie aan enkele journalisten had ont-
vouwd, nog vóór er sprake was van capitulatie. Het paste in zijn tactiek om de Ame-
rikaanse media te voeden met progressief beleid en zo kritiek op het kolonialisme te
pareren.

Na de definitieve val van Nederlands-Indië zette Van Mook deze strategie voort. Ter-
wijl Japanse legereenheden Batavia binnentrokken, was hij was op aandringen van
gouverneur-generaal A.W.L. Tjarda van Starkenburgh Stachouwer op 6 maart 1942
vanuit Bandoeng per vliegtuig vetrokken naar Australië om daar verder leiding te
kunnen geven aan een koloniaal bestuur. De gouverneur-generaal zelf bleef in Ne-
derlands-Indië, doelbewust, om aan te geven dat Nederland haar kolonie niet opgaf.
Hij bracht de rest van de oorlog door in gevangenschap. Van Mook probeerde in Aus-
tralië met ‘schamele overschotten’27 provisorisch beleid te maken, in eerste instan-
tie in Melbourne, meer dan 5.000 kilometer van Batavia. Tegen zijn zin in wenste de
regering in Londen daar geen ‘gouvernement in ballingschap’ te installeren, ze ging
slechts akkoord met een ‘Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-
Zeeland’, wier taak vervolgens door Van Mook bewust vaag en in eerste instantie
ruim werd geformuleerd.28 Het eerste werk van de Commissie was gericht op het
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26 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25535, Slotemaker de
Bruïne aan ambassade Washington, 25 februari 1942. Het gaat om stukken in de New York
Times van 23 en 24 februari 1942.

27 Met de term ‘schamele overschotten’ opent De Jong opent zijn Koninkrijk, deel 11c, over het
werk van het Nederlands gezag buiten Nederlands-Indië tijdens de oorlog. Het is een 
variant op de titel obso, Onderbevelhebber Strijdkrachten Oosten, gevestigd in Australië.
Betrokkenen doopten obso al snel om tot Onderbevelhebber Schamele Overschotten.



omleiden en verhandelen van de vele bestelde goederen die als scheepslading nog
onderweg waren naar Nederlands-Indië. Van Mook zelf vertrok begin april met een
aantal hoge ambtenaren naar Londen om daar zijn verdere toekomstplannen te be-
spreken.

In Londen was er bij de Nederlandse regering in ballingschap reserve jegens Van
Mook. De ministers waren voor het merendeel van conservatieve huize en voelden
weinig voor een grotere zelfstandigheid van Nederlands-Indië. Van Mook was daar
wel een voorstander van en had er al vanaf de jaren dertig over geschreven, onder
meer in het progressieve blad De Stuw, dat hij mede had opgericht.29 Maar een onaf-
hankelijk Nederlands-Indië ging ook Van Mook te ver, hij kon in dat opzicht in no-
vember 1941 bij zijn voorlopige benoeming tot minister van Koloniën naar eer en ge-
weten verklaren dat hij het regeringsbeleid onderschreef. Bij aankomst van Van
Mook in Londen voerde premier Gerbrandy een gesprek met hem en liet hem op-
nieuw onderschrijven waar de regering voor stond: Indië is een deel van het konink-
rijk en kan niet op zichzelf staan. Van Mook beaamde het en werd op 21 mei 1942 de-
finitief beëdigd als minister van Koloniën.30 Vermoedelijk zagen zelfs de meeste
conservatieve leden van de regering op dat moment wel in dat voor de herovering
van Nederlands-Indië de militaire steun van de Verenigde Staten nodig was en dat
het op zijn minst praktisch kon zijn een minister te hebben die wist om te gaan met
de antikoloniale houding van deze bondgenoot.

Een teken aan de wand wat betreft de toekomst van de koloniale verhoudingen was
het Atlantic Charter van augustus 1941. Deze verklaring was nog voor de Japanse
aanval op Pearl Harbor opgesteld door Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt
en Engelse premier Winston Churchill en vatte de geallieerde doelstelling van de
oorlog in acht punten samen; het zelfbeschikkingrecht van elk volk hoorde daar uit-
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28 Menno Witteveen, Indië als doel op zich. De Nederlands-Indische regering in ballingschap,
1942-1945 (doctoraalscriptie Universiteit Leiden, 1981), p. 16-17. Later wordt de taak van de
Commissie weer ingeperkt, p. 19-20. Auteur vermeldt in zijn inleiding dat een Nederlands-
Indische regering als zodanig nooit heeft bestaan.

29 De Stuw was het Orgaan der vereeniging tot bevordering van de maatschappelijke en staatkundige
ontwikkeling van Nederlandsch-Indië. Deze vereniging bracht begin jaren dertig alle progres-
sieve krachten in de kolonie samen. Zij vertegenwoordigden bij uitstek een intellectuele
elite die geloofde in de ethische politiek. Zie Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten,
p.118-149; Van den Berge, Van Mook, p. 88-93.

30 De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 65-70. Van Mook’s bevestiging van het regeringbeleid bevat-
te een kleine kanttekening: het verband tussen de delen van het koninkrijk was het hoog-
ste belang en, zo voegde hij toe, dat gold voor elk deel, ook Nederland.



drukkelijk bij. Veelzeggend was overigens dat premier Churchill voor eigen publiek
een maand later verklaarde dat dit punt niet van toepassing was op het Britse kolo-
niale rijk.31 Het nib rapporteerde niettemin in september 1941, na het bijwonen van
een informele conferentie over de relatie tussen de Noord-Atlantische staten en hun
toekomst, aan de regering in Londen dat het Atlantic Charter het voor de Neder-
landse regering noodzakelijk maakte een duidelijk beleid te formuleren ten aanzien
van haar koloniën. Geen mening geven, de klassieke vooroorlogse strategie van de
ministeries van Koloniën en Buitenlandse Zaken, kon niet meer: ‘They only inter-
pret this as a consequence of our old neutrality policy, which has been abandoned,
but in their opinion is still in force and tends towards a “hands off” policy. They 
do not see any reason for “zelfstandigheidspolitiek” after the war. They only think
we are concerned with making no commitments to one side or the other, or else feel
we are just stupid and shortsighted.’, aldus het hoofd van het nib Slotemaker de
Bruïne.32

De vraag om duidelijk beleid diende zich opnieuw aan -en zou nog decennia lang te-
rugkeren- in de zomer van 1942. De aanleiding was een toespraak van de Ameri-
kaanse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Benjamin Sumner Welles, een ver-
trouweling van president Roosevelt. ‘The age of imperialism has ended’, stelde
Welles op 30 mei. ‘The principle of the Atlantic Charter must be guaranteed to the
world – in all oceans and continents’.33 Hoewel de Nederlandse ambassadeur in 
Washington, A. Loudon, nog sussend schreef dat Welles vooral Groot-Brittanië op
het oog had, adviseerde hij de regering toch dat het tijd werd voor concretere voor-
stellen dan de al in de zomer van 1941 aangekondigde ‘rijksconferentie’. Van Mook
wees daarnaast op het gevaar dat Amerika na de oorlog als vermoedelijke medebe-
vrijder van Indië eisen kon gaan stellen. Dan zou het zeker de kant op gaan van de 
Filippijnen, de Amerikaanse ‘kolonie’ die de toezegging voor onafhankelijkheid al in
haar zak had.34 In de Amerikaanse publieke opinie werd bovendien de snelle val van
de Engelse en Nederlandse koloniale bezittingen in Zuidoost Azië 35 afgezet tegen
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31 Allan M. Winkler, American Opposition to Imperialism during World War ii, in Rhodri Jef-
freys-Jones ed., Eagle against Empire: American Opposition against European Imperialism (Aix-
en-Provence: European Association for American Studies, 1983), p 85.

32 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25379, brief Slotemaker
de Bruïne aan Adriaan Pelt, 11 september 1941.

33 Wim van den Doel, Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Am-
sterdam, 2011), p. 324.

34 Fasseur, Paradijs, p.221
35 De Franse koloniale bezittingen vielen vanaf juni 1940 formeel onder bestuur van het Fran-

se Vichy-regime, dat vriendschappelijke betrekkingen met Japan onderhield en ook een-



dappere gevechten van gemengd Filippijns-Amerikaanse legereenheden tegen de
Japanners. Slotemaker de Bruïne verzuchtte in een memo: ‘Publiciteit voor het Ne-
derlandsche bewind, zooals dit tot nu toe is gevoerd, is bijna het eenige, dat op het
oogenblik gedaan kan worden. Maar zelfs algemeene bekendheid hiermede en er-
kenning hiervan voert in Amerika niet tot de gedachte, dat dit bewind gecontinu-
eerd moet worden. Daarvoor is er te veel in het Oosten gebeurd.’36

In juli en augustus 1942 ging het Nederlandse staatshoofd persoonlijk op bezoek in
het hol van de leeuw. Niemand verwachtte van koningin Wilhelmina progressieve
denkbeelden omtrent de kolonie. Ze had voor vertrek wel ingestemd met het voor-
bereiden van een nieuw standpunt, maar ze verbond zich nergens aan. Mogelijk
zorgden gesprekken met president Roosevelt er voor dat de vorstin overtuigd raakte
van de noodaak een stap vooruit te zetten.37 Op 6 augustus hield ze een toespraak
voor het Amerikaanse Congres. De nadruk lag op het dappere, kleine Nederland dat
vol overgave streed voor de geallieerde idealen. Groot applaus was haar deel. Over
Nederlands-Indië zei ze: ‘…after the war the place of the overseas territories in the
framework of the kingdom and the constitution of those territories will be the sub-
ject of a conference in which all parts of the kingdom are to be fully represented.’38

Het zelfbeschikkingsrecht uit het Atlantic Charter is hier wel heel goed verstopt in
‘fully represented’. Het zou nog een aantal maanden duren voor een officiële formu-
lering was gevonden die voor zowel de koningin als voor een man als Van Mook aan-
vaardbaar was. Dit werd de zogenaamde ‘7 december rede’ waarin de koningin voor
radio Oranje sprak van: ‘…een rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname
en Curaçao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwen-
dige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met een
wil elkander bij te staan zullen behartigen.’39

Om tot deze voor iedereen aanvaardbare toespraak te komen was een aantal ambte-
lijke nota’s geschreven. Daaronder die van ambtenaar W. Peekema, door historicus
Fasseur betitelt als ‘haast profetisch’.40 Peekema stelde dat na de oorlog ‘bijkans alle
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36 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25533, Memo on N.E.I

propaganda, 30 mei 1942.
37 De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p 82.
38 Geluidsopname toespraak koningin Wilhelmina voor het Amerikaanse congres, 6 augus-

tus 1942, BenG, Taak id 560032.
39 Radiotoespraak koningin Wilhelmina, 6 december 1942, BenG, Taak id 560020. Dat de toe-

spraak de geschiedenis ingegaan is als de 7-december rede komt omdat het op het moment
van uitzending in Nederlands-Indië al 7 december was.



intellectueel ontwikkelde Indonesiërs bewust, en een nog veel groter aantal minder
ontwikkelden instinctmatig, slechts de onafhankelijkheid beschouwen als de te
aanvaarden positie […] en dat het deswegen aanbeveling verdient, beleid zeker-
heidshalve te baseren op het enige alternatief: nl. dat er na de oorlog zal zijn een In-
disch land en volk in het bezit van soevereiniteit en onafhankelijkheid’.41 Peekema
had een medestander in minister Soejono, een vooraanstaande Indonesiër die samen
met Van Mook vanuit Australië naar Londen was gekomen. Soejono was als minis-
ter zonder portefeuille in de regering opgenomen, ondanks verzet van de konin-
gin.42 Op de eerste kabinetsvergadering over de toekomst van de koloniën pleitte
Soejono voor erkenning van het zelfbeschikkingrecht van Indonesiërs. Hij kreeg di-
rect acht ministers tegen zich, onder wie de minister-president. Met hoeveel argu-
menten Soejono ook kwam -allemaal volmaakt redelijk in het licht van latere ge-
beurtenissen- hij kreeg niemand mee en hij moest zich neerleggen bij de weinig
verhelderende toespraak van de koningin.43

Minister van Koloniën Van Mook werd ook geacht zich neer te leggen bij wat de ko-
ningin zei, maar hij gaf er een eigen draai aan. Begin december was hij naar de Ver-
enigde Staten vertrokken en op 5 december, aan de vooravond van de radiouitzen-
ding met de rede van de koningin, gaf hij op de ambassade in Washington een diner
voor een dertigtal Amerikaanse journalisten. Zijn toespraak bevatte veelvuldig de
woorden ‘waarschijnlijk’ en ‘mogelijk’, maar was wel een uitwerking van de ko-
ninklijke rede en schetste een toekomst waarin ‘Nederland en Nederlands-Indië
min of meer gelijkwaardig’ zouden zijn. De aanwezige journalisten kregen het ver-
haal van Van Mook mee, op blanco papier, met als kop ‘Niet voor publicatie’. Daar
hielden de Amerikanen zich aan. Wat Van Mook zei was ook niet spectaculair, zeker
vergeleken met eerder in dit hoofdstuk genoemde berichten in de New York Times
waarin sprake was van ‘home rule’. Maar er was bij het diner ook een vertegenwoor-
diger van het persbureau Aneta aanwezig en die seinde de tekst door naar Londen.
De ‘toelichting’ van Van Mook kwam vervolgens op het bureau van premier Ger-
brandy die er woedend over was en Van Mook per direct de laan uit wilde sturen. Het
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41 Geciteerd bij De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p.83-84.
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Het bioscoopjournaal van British Paramount deed uitgebreid verslag van zijn begrafenis.
Vermoedelijk was het voor veel toeschouwers de eerste keer dat ze zagen dat er in de Ne-
derlandse regering ook een Indonesiër had gezeten. Het journaal bevestigde het beeld van
Nederland als grootmoedige koloniale mogendheid. Het is bewaard bij BenG, Taak id

51518.



hoofd van de rvd Adriaan Pelt en de minister van Buitenlandse Zaken Eelco van 
Kleffens wisten dat te verhinderen, Van Mook kreeg alleen een uitbrander, maar
voelde zich niet in het minst schuldig.44 Hij ging zijn eigen weg en zag een eigen toe-
komst voor Nederlands-Indië. Het was, in de woorden van De Jong, ‘een wensvoor-
stelling, waarbij Nederland geroepen was in Indië een in eerste instantie door 
Nederlanders geleid model-gemenebest te doen ontstaan dat op volledige rassenge-
lijkheid zou zijn gebaseerd.’45 Die wensvoorstelling doordrenkt de films die in deze
jaren zijn gemaakt.

Films over het ideale Nederlands-Indië

‘These men are soldiers on a battlefield, well within the range of a fierce enemies fire.
They fight for an idea, a simple good idea. The idea that freedom can be a real thing
today in the twentieth century. And for people whose skins are brown.’ Aldus de ope-
ningszinnen van de film Peoples of the Indies.46 Het is een van de twee films die is sa-
mengesteld uit de kleurenopnames die filmer Jaap Zindler in 1941 had gemaakt in
het nog niet bezette Nederlands-Indië en die dat najaar naar de Verenigde Staten
waren gestuurd. We zien bij deze tekst blanke militairen en hun geschut in een heu-
velachtig terrein, gevolgd door een kaart van Nederlands-Indië, die vervolgens
wordt gelegd over de kaart van de Verenigde Staten. Precies zoals de kaart in de hal
van het kantoor van het nib in New York.

Hoe het materiaal van Zindler naar de Verenigde Staten is gekomen, is op papier niet
gedetailleerd te achterhalen.47 Er zijn in de Nederlandse archieven in het algemeen
slechts summiere indicaties te vinden die aangeven dat het nib werkte aan films
over Nederland en Nederlands-Indië. Op 6 april 1942 bijvoorbeeld vroeg voormalig
Polygoon directeur Brand Ochse vanuit San Francisco aan het nib hoe het stond met
de commentaartekst van de in bewerking zijnde kleurenfilm van Zindler.48 Enige
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proefschrift via BenG beschikbaar komen. BenG heeft een drietal ongemonteerde films van
Zindler in de collectie (zie hoofdstuk 3, noot 110) en die bevatten bijna identieke shots als
People of the Indies en de tweede film High Stakes in the East.

47 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25369, brief aan het Of-
fice of War Information in Los Angeles van 21 oktober 1942 van het hoofd van de foto- en
filmdocumentatie van het nib, Leonard Greve, die meldde dat zij al voor 7 december 1941
(de aanval op Pearl Harbor) kleurenmateriaal uit Nederlands-Indië hadden gekregen en
daar vervolgens enkele films uit hadden samengesteld.



discussie over de inhoud van de films ontbreekt. Mogelijk is er bewust niets op pa-
pier gezet, wilde men geen slapende honden in Londen wakker maken. De films die
tussen 1942 en 1944 zijn gemaakt in opdracht van het nib waren in eerste instantie
bestemd voor een Amerikaans publiek.49 Alles wat maar zweemde naar kolonialisme
moest daarin worden vermeden. Als het al ging over de verhouding tussen Neder-
land en de koloniën, dan was er steevast sprake van een ‘commonwealth’ ofwel een
gemenebest. Dat begrip riep in conservatief koloniale kring wantrouwen op.50 Een
andere verklaring voor het ontbreken van een papieren administratie ligt mogelijk
in het gegeven dat de films zijn samengesteld door een man die al een behoorlijke
naam had opgebouwd in de filmwereld: John Fernhout. Hij was er de persoon niet
naar om zich te bekommeren om ambtelijke instructies of verantwoording af te leg-
gen voor wat hij deed.

Fernhout was zijn loopbaan begonnen als assistent van cineast Joris Ivens. In 1928
hielp hij als piepjong manusje-van-alles -hij was 15 jaar- bij Ivens’ film De Brug. Na
verdere scholing in Parijs en Berlijn werd Fernhout zelfstandig cameraman. In die
hoedanigheid ging hij met Ivens mee naar Spanje om daar de burgeroorlog vast te
leggen. In 1938 filmde hij samen met Robert Capa in China, voor de Ivens’ film The
400 million. Bij het uitbreken van de oorlog bevond Fernhout zich in de Verenigde
Staten. Hij werkte daar vervolgens aan een aantal documentaires en werd toen ge-
vraagd voor de net opgerichte National Film Board of Canada. In de herfst van 1941
benaderde het nib Fernhout met de vraag of hij hun filmafdeling wilde gaan lei-
den.51 Het nib had vanaf de oprichting een foto- en filmafdeling, maar die hield zich
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48 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25485, Ochse aan Slo -
temaker de Bruïne, 6 april 1942. Een andere indicatie voor het werken aan films zijn de 
zogenaamde ‘rating priorities’, afgegeven door de Netherlands Purchasing Commission 
en noodzakelijk om filmmateriaal bij de firma Eastman Kodak te kunnen kopen. Zie 
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49 Besproken films hebben allemaal de titelkaarten die duidelijk maken dat het om nib pro-
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50 De term ‘gemenebest’ werd vanaf het einde van de 19de eeuw in discussies in het Britse Rijk
over een Commonwealth of Nations gebruikt in de betekenis van ‘gebiedsdelen met gelij-
ke rechten’, zie M. Philippa e.a. Etymologisch Woordenboek van het Nederlands.

51 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 2440, Slotemaker de
Bruïne aan Registration Bureau, 19 december 1941, waarin uitstel van militaire dienst
wordt gevraagd voor Fernhout omdat hij onmisbaar is bij het monteren van films die uit
Nederlands-Indië zijn ontvangen. Een beknopte biografie van Fernhout is te vinden op de
website van BenG, onder het kopje biografieën. Voor de National Film Board of Canada zie
ook hoofdstuk 3, paragraaf Een antikoloniale bondgenoot.



tot dan toe alleen bezig met het verzamelen en distribueren van foto’s. Met de komst
van Fernhout kwam er een filmproductie afdeling, al bleef Fernhout formeel voor-
lopig ondergeschikt aan de man die de foto-afdeling leidde, Leonard de Greve. Dat
was op eigen verzoek, Fernhout wilde liever niet teveel bij de ambtelijke omgeving
van het nib betrokken raken.52 Hij regelde ook dat de filmafdeling voor faciliteiten
terecht kon bij de National Film Board of Canada, die toen gevestigd was in Ottawa.53

Zoals in hoofdstuk drie aan de orde kwam, was het 16mm kleurenmateriaal dat
Zindler in 1941 had opgenomen een potpourri van landschappen, mensen, cultuur
en economie in Nederlands-Indië. De eerste film die Fernhout hieruit samenstelde
lijkt sterk geïnspireerd te zijn door het voorstel dat de toenmalige directeur Econo-
mische Zaken Van Mook in 1938 schreef voor een twaalftal films die in het buiten-
land reclame zouden moeten maken voor Nederlands-Indië. Van Mook was in zijn
hoedanigheid van luitenant-gouverneur-generaal begin 1942 in de Verenigde Sta-
ten en aangezien hij zich vanaf het begin persoonlijk had bemoeid met het realise-
ren van films, is het voorstelbaar dat er direct contact is geweest tussen Van Mook en
Fernhout. Het resulteerde in een zogenaamde ‘short’ van 10 minuten, met de prach-
tige titel High Stakes in the East.54

Vermoedelijk capituleerde Nederlands-Indië terwijl Fernhout bezig was met de
montage van High Stakes in the East. Net als in de eerder ter sprake gekomen film Isles
of Courage, ligt er veel nadruk op het belang van Nederlands-Indië als grondstoffen-
producent voor de vrije westerse wereld. Isles of Courage concludeerde dat het de
moeite waard was voor de geallieerden om Nederlands-Indië te beschermen. In High
Stakes in the East was het daarvoor te laat. Die film opent met de tekst: ‘Brave men
fought against overwhelming odds, but not even with the help of their democratic
Allies could the Dutch and the people of the Indies long resist the ruthless onslaught
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52 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25440, Fernhout aan De
Greve, ca 28 mei 1943. Fernhout vraagt dan om een wijziging van zijn positie, hij vindt dat
het de filmafdeling van het nib niet meer ten goede komt dat hij naar buiten toe geen for-
mele titel heeft.

53 In de beschikbare literatuur over de Canadese nfb wordt geen aandacht besteedt aan pro-
ducties die in de oorlog in opdracht van andere landen zijn gemaakt. In hun gedrukte ca-
talogus is wel de film The Dutch Tradition opgenomen, maar daarbij blijft het. Deze film
komt verderop nog ter sprake.

54 BenG is in het bezit van twee kopieën van deze film: eentje in kleur met een begin zonder
titelkaarten en geluid dat geen staand begin heeft en eentje in zwart-wit met volledig ge-
luid. In 2014 is er een gerestaureerde kopie gemaakt waarin een en ander is gecombineerd,
die heeft Taak id 4544388.



of the forces of aggression.’ Om vervolgens hardop de vraag te stellen waarom er dan
wel zo hard is gevochten voor dit gebied. Het antwoord zit in de vele grondstoffen,
waarvan de productie een voor een de revue passeert. Het zijn vaak wonderschone
beelden, met een goed gekozen commentaar, gericht op het Amerikaanse publiek.
Dat is duidelijk uit zinnen als ‘forty percent of our rubber import’ of ‘Sugar and spice
and everything nice. A list of Java’s products follows the nursery rime almost word
for word.’ De inspreker is ook onmiskenbaar van Amerikaanse origine.

Blanken zijn afwezig in High Stakes in the East. Er is maar één keer een witte man te
zien, iemand die de jonge aanplant van rubberbomen inspecteert. Voor een film die
werd geproduceerd door het Netherlands Information Bureau, zoals de titel duide-
lijk meldt, is dat toch opvallend. Het lijkt een bewuste keuze. Het niet gemonteerde
Zindler-materiaal dat bewaard is gebleven laat evenmin veel blanken zien, maar ze
zijn er wel.55 Fernhout had bij de straatshots van Batavia de keuze tussen winkelen-
de blanke dames en Indonesische vrouwen. Hij koos voor het laatste. Dat had onge-
twijfeld te maken met de doelgroep: Amerikanen, met een afkeer van kolonialisme.
Met her en der een kleine aanpassing van de tekst kan High Stakes in the East bijna
doorgaan voor een propagandafilm voor de producten van een onafhankelijk Indo-
nesië. Bijna, want bij de winning van kolen en bauxiet steekt de Nederlandse inge-
nieurstrots toch de kop op: ‘Dutch engineers who reclaim thousands of acres of land
from the seas in Holland had little trouble in devising ways of handling the rich ore.
[…] Dutch plants, Dutch skills, Dutch energy developed the power, the great
smelters, the refining plants.’ Opvallend is dat in wat vermoedelijk een eerste versie
van de film was deze zinnen niet voorkomen. Daar wordt op deze plek gezegd: ‘Ev-
erything is on the islands: the ore, the power, the great smelters, the refining
plants.’56 Mogelijk wilde het nib dat toch ergens in de film de Nederlandse rol in In-
dië naar voren zou komen. Wel wijst het slotcommentaar op een duidelijk erken-
ning van een zelfstandige positie voor de kolonie: ‘In the Atlantic Charter, signed by
mister Roosevelt and mister Churchill, they promised to further the enjoyment by
all states, great or small, victor or vanquished, access on equal terms to the trade and
to the raw materials of the world. These words will surely apply to the treasures of
the islands of the Netherlands East Indies.’ Waarschijnlijk voelde niemand van de
betrokkenen bij de film er iets voor om dit soort teksten naar de regering in Londen
te sturen voor goedkeuring. Was dat wel gebeurd, dan was de film vermoedelijk
nooit uitgekomen.
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De tweede film die werd samengesteld uit het Zindler-materiaal, richtte zich veel
meer op sociale en culturele aspecten. Peoples of the Indies doet Nederlands-Indië in
een vogelvlucht van 10 minuten. Het vulkanische landschap komt voorbij, traditio-
nele ceremoniën en dansen, ambachten als batik en koperbewerking, rijstterrassen
en karbouwen, maar ook grootschalige landbouwproductie. Het koloniale gezag is
aanweziger dan in High Stakes of the East, maar wel op een specifieke manier. De vol-
ken van Indonesië hechten in de film sterk aan traditie en Nederlanders vertegen-
woordigen het moderne leven. Zij helpen de lokale bevolking om mee te komen in
een snel veranderende wereld. Nederland is de grootmoedige koloniale bestuurder:
‘The plantations hands are paid wages, but whenever possible the arrangement also
provides for enough time off to enable them to work their own lands. Thus the
change from the old to the new is a gradual one. It has not hurt the very people it is
supposed to help. Balance and moderation have been the key note of Dutch policy in
this great experiment involving sixty million lives.’ Tegen het einde van de film zien
we Nederlandse en Indonesische middelbare scholieren samen het schoolplein af-
komen, fietsen aan de hand. Goede scholing is de eerste stap op weg naar democra-
tie, meldt het commentaar. De vooroorlogse kritiek op het hevig in gebreke blijven
van Nederland waar het ging om onderwijs aan de lokale bevolking was blijkbaar
niet vergeten.57 Afsluitend zien we jonge piloten op weg naar hun vliegtuigen:
‘Hundreds of young Indonesians are flying with their Dutch, American and British
comrades in the plains seeking out the Jap invader. They are themselves products of
an idea they are willing to die for. Their fight and the sacrifices of their allies on the
oceans and in the jungles below, will keep that idea alive.’ Al zegt het commentaar
het wel, we zien onder de jonge piloten geen Indonesiërs. Vrijwel zeker had Fern-
hout daarvan geen shots in kleur.58 Er wordt in dit slot een ideaalbeeld opgeroepen
dat in de nuchtere werkelijkheid moeilijk te vinden was. Maar film, ook non-fictie
film, is goed in het oproepen van illusies

Zowel High Stakes in the East als Peoples of the Indies pasten naadloos in de hausse van
documentaires die kenmerkend was voor de periode 1940-1945. Voor de oorlog wa-
ren documentaires grotendeels nog experimenteel en gericht op sociale onderwer-
pen. Binnen de filmindustrie waren het speelfilms -de grote kassuccessen- die tel-
den. Documentaires werden veelal gezien als louter educatief, of -omgekeerd – als
louter propaganda, voor een ideologie dan wel voor een nieuw type wasmiddel. De
komst van de wereldoorlog maakte daar een einde aan. ‘In technical terms, World
War ii was probably the single greatest stimulus to the development and prolifera-
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mende film The Fighting Dutch.



tion of film making around the world’, aldus filmhistoricus Barsam.59 Alles in de
maatschappij kwam in dienst te staan van de strijd en dus ook de documentaire
film. Daar vielen simpele instructiefilms onder, maar ook indrukwekkende series
als Know your Allies – Know your Enemies en Why We Fight van speelfilmregisseur Frank
Capra. Veel van deze films waren compilaties van al bestaand materiaal. Die vorm
werd in deze oorlogsjaren ten volle gebruikt: met oude beelden werden nieuwe ver-
halen verteld. Al deze films hadden een overduidelijke politieke boodschap, maar
daar protesteerde niemand tegen.60

Kenmerkend voor de opwaardering van het genre was het besluit van de Academy of
Motion Picture Arts and Sciences om aparte Oscars te gaan uitreiken voor documen-
taires. Er waren in eerste instantie twee categoriën: Documentary Feature en Docu-
mentary Short. In februari 1942 werden de eerste prijzen vergeven voor films die het
jaar daarvoor waren gemaakt. In de categorie Short won een productie van de Cana-
dese National Film Board, Churchill’s Island, over de morele kracht van de Britse be-
volking tijdens de bombardementen in de zomer en herfst van 1940. Bij de Features
won Target for Tonight, geproduceerd door het Britse Ministry of Information. Die
film, over de piloten die bombardementen op Duitsland uitvoerden, had al met
groot succes in meer dan 12.000 bioscopen gedraaid.61 Dat beide winnende films wa-
ren gemaakt in opdracht van een nationale overheid wekte geen kritiek, de achter-
docht jegens films als propaganda, ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, leek
voor het moment vergeten. Onder de genomineerde shorts waren wel films van on-
afhankelijke producenten, zoals een aflevering van March of Time van het Time/Life
concern, maar het merendeel van de non-fictiefilms in de oorlog was afkomstig van
overheden.

High Stakes in the East werd in 1942 genomineerd voor de Oscar Best Documentary. Er
werd voor dat jaar geen onderscheid meer gemaakt in langere en korte films. En
moeilijk kiezen was het blijkbaar ook, want het beeldje werd begin maart 1943 ex ae-
quo uitgereikt aan maar liefst vier documentaires: Battle of Midway van John Ford in
opdracht van de Amerikaanse marine, Kokoda Front Line van het Australische News
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geeft onder meer als verklaring dat de Why we fight serie een tamelijk liberaal-socialistisch
standpunt innam en kritiek vanuit de progressieve hoek daarom uitbleef. Problemen wa-
ren er af en toe wel, al kwamen die niet in de openbaarheid. Zo zette Joris Ivens in de film
Know your Enemy-Japan, keizer Hirohito neer als een oorlogsmisdadiger. Dat spoorde niet
met het Amerikaanse beleid en werd, tegen de zin van Ivens in, aangepast.

61 Ed Carter, The Birth of the Documentary Oscars, op de website <oscars.org>.



and Information Bureau over de strijd op Nieuw-Guinea, Moscow Strikes Back uit de
Sovjet Unie en Prelude to War, een opdracht van het Amerikaanse leger. De lijst van
genomineerden was lang, mede omdat de president van de Academy Awards, pro-
ducent David Selznick, aan de zojuist opgerichte filmafdeling van de United Na-
tions Information Office had gevraagd om door bondgenoten geproduceerde docu-
mentaires op te sturen. Nederland was lid van dit unio en stuurde High Stakes in the
East in.62 De documentaire won dan wel geen beeldje, maar alleen al een Oscarno-
minatie geldt als een grote eer en kwaliteitskenmerk. Het is dus opvallend dat deze
nominatie lange tijd ontbrak in de annalen van de Nederlandse filmgeschiedenis,
pas heel recent is de film weer in het openbaar vertoond.63 Wie in de biografische ge-
gevens bij eye zoekt naar wat er bekend is over John Fernhout, komt niets tegen
over de film waarmee hij een Oscarnominatie verdiende. Ongetwijfeld heeft dit te
maken met het feit dat er in de papieren archieven weinig over terug te vinden is en
vooral dat er van deze, zomin als andere nib films over Nederlands-Indië, nauwe-
lijks kopieën in Nederland zijn bewaard.

Vermoedelijk vond men High Stakes in the East en ook Peoples in the Indies al tijdens de
oorlog achterhaald of niet meer terzake doende. In april 1943 vroeg Brand Ochse van-
uit Los Angeles aan het hoofd van de filmdocumentatie van het nib, Leo de Greve, of
er niet eens iets nieuws kon komen over Nederlands-Indië. Hij vertoonde High
Stakes in the East nog wel regelmatig en dan was er lof voor de ‘glamorous features’
van de film. Maar in het algemeen waren de reacties: ‘1) that there is no modern ma-
chinery in the Indies, and it had, therefore, a backward and undeveloped economic
and industrial program; 2) that the Indonesians were subservient and down-trod-
den peoples, as indicated by the “beast of burden” life of manuel labor pictured.’ Dat
is toch niet wat we willen overbrengen, zo klaagde Ochse. ‘Surely, we have some pic-
tures which show favorable Dutch influence in the Indies where the Dutch are not
pictured walking grandly around in white, gold-braided uniforms while the In-
donesians are laboring bare-footed in the fields.’ Die beelden zijn helemaal niet te
zien in High Stakes in the East64, maar Ochse was een man die met liefde overdreef om
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62 Formeel waren de Verenigde Naties nog niet opgericht, maar sommige werkzaamheden
begonnen al tijdens de oorlog. De unio was per 1 januari 1943 de opvolger van het iaic, het
Inter Allied Information Centre, waarin diverse Europese landen hun propaganda in de vs

op elkaar afstemden. Zie niod, toegang 243b, nib, inv.nr. 1237.
63 Die vertoning was in november 2013 tijdens het idfa, het International Documentary

Film Festival, in Amsterdam, waar BenG een aantal recent gerestaureerde Nederlandse Os-
carwinnaars en nominaties vertoonde.

64 Het is mogelijk dat de versies die bewaard zijn gebleven van High Stakes in the East latere va-
rianten zijn, waaruit al te koloniale beelden zijn verwijderd. Fernhout heeft in de zomer



zijn argumenten kracht bij te zetten. Volgens hem kon High Stakes in the East maar
beter uit de circulatie worden gehaald.65 In de zomer van datzelfde jaar vertrok hij
naar Londen om daar de filmafdeling van de rvd onder handen te nemen. Wat er in
Engeland nog circuleerde aan kopieën is daarom wellicht bij het oud vuil beland.
Het was de behoudzucht van de directeur van een bijkantoor van het nib in het
plaatsje Holland in de Amerikaanse staat Michigan die het mogelijk maakte de films
aan de vergetelheid te ontrukken.66

‘The Dutch Tradition’

Naast films specifiek over Nederlands-Indië, produceerde het nib ook een aantal
films over Nederland. De koloniën speelden daarin wel een aanzienlijke rol. Bij deze
filmproducties zou samenwerking met de rvd in Londen voor de hand hebben ge-
legen, maar daar kwam in de eerste oorlogsjaren weinig van. De filmafdeling in Lon-
den bleek bovendien geen gelukkige hand van werken te hebben. In het voorjaar van
1942 besloot men daar dat de tijd rijp was om zelf films te gaan produceren in plaats
van gebeurtenissen die voor Nederland van belang waren te laten vastleggen door
het Paramount News.67 Er werd gedacht aan een documentaire over de Prinses Irene
Brigade, aan kleinere gebeurtenissen als de aangifte van de geboorte van prinses
Margriet door Prins Bernhard en aan trainingsfilms voor de marine. Hoofddoel was
het documenteren van de activiteiten van de Nederlandse overheid in ballingschap.
Bij het maken van deze films werd gewerkt met beperkte middelen, personeel en
ruimtes moesten steeds opnieuw worden ingehuurd, er was weinig efficiency. Het
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van 1944 een nieuwe montage gemaakt ‘in which certain objectionable scenes were re-
placed and the commentary brought up-to-date’. Zie nl-hana, Buitenlandse Zaken / Co-
de-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25440, Slotemaker de Bruïne aan Pelt, 20 mei 1944 en
inv.nr. 25485, Greve aan Sanders, 25 augustus 1944 en Bij het ruwe Zindler materiaal dat be-
waard is gebleven zitten overigens geen blanken in opzichtig koloniaal uniform.

65 idem, brief Ochse aan Greve, 20 april 1943.
66 Auteur heeft de films ‘ontdekt’ in het depot van het lokale Holland Museum, zie het woord

vooraf. In de eerste naoorlogse catalogus van rvd films, uit 1949, staan zowel High Stakes in
the East als People of the Indies wel vermeld in de categorie ‘Land en Volkenkunde’, nl-hana,
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 13235. De films zijn bovendien
beide in oktober 1946 door Multifilm Haarlem bij de filmkeuring aangeboden. Wat er in de
navolgende jaren met de films is gebeurd blijft een raadsel. High Stakes in the East is nog wel
bij BenG terechtgekomen, maar People of the Indies niet.

67 Zie hoofdstuk 3, paragraaf Propaganda voor Nederlands-Indië, waarin de samenwerking
met British Paramount is gemeld en nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 5835, me-
mo en brief Sluijser aan Pelt, 23 mei en 12 augustus 1942.



hoofd van de filmafdeling, Meijer Sluijser, diende na aanhoudende kritiek in maart
1943 zijn ontslag in. Hij werd tijdelijk opgevolgd door Brand Ochse, de voormalige
directeur van Polygoon die in Californië een nib bijkantoor had bemand en zich had
bekommerd om de Nederlandse filmproductie. Ochse stelde een vernietigend rap-
port samen over de activiteiten van zijn voorganger: ‘De grote verwachtingen en
plannen die men met deze afdeling (filmpropaganda) had, konden door deze afde-
ling in de praktijk duidelijk niet worden waargemaakt. De oorzaken zijn bekend:
ondeskundigheid, amateurisme en administratieve wanorde.’ Er viel nauwelijks
iets anders te concluderen dan dat de rvd niet in staat was zelfstandig films te pro-
duceren.68 De conclusies van Ochse golden uitdrukkelijk niet voor het nib, dat haar
eigen gang ging en de rvd alleen het hoogstnoodzakelijke meldde, ook al stond ze
formeel onder het gezag van de voorlichtingsdienst in Londen.

Eind april 1942 liet het nib bijvoorbeeld aan Londen weten dat er contacten waren
met de National Film Board of Canada over een film die de Nederlandse oorlogsin-
spanningen wilde tonen. Er zou een vertegenwoordiger van de National Film Board
naar Londen komen om het daar beschikbare filmmateriaal te bekijken. De rvd

meldde dat er 45 bioscoopjournaals beschikbaar waren en dat de Nederlandse over-
heid de rechten voor het eigen grondgebied opeiste van de nog te maken film. Over
de inhoud werd niet gesproken.69 Deze bioscoopjournaals, samen met andere Poly-
goonjournaals die door Ochse uit Curaçao waren gehaald,70 de beelden die Joris
Ivens had gemaakt van de afsluiting van de Wieringermeer voor zijn film Nieuwe
Gronden en die hij aan het nib in bruikleen had gegeven,71 en de beschikbare films
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68 Eric van ’t Groenewout, Small Profit, p. 73-74 en Van de Ven, Regeringsvoorlichtingsdiens, p. 62.
69 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 5829, telegram Slotemaker de Bruïne 29 april

1942 en Sluijser aan Canadian nfb, 4 mei 1942. De 45 bioscoopjournaals betreffen de onder-
werpen die in de voorafgaande anderhalf jaar gemaakt waren door British Paramount in sa-
menwerking met de rvd.

70 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25485, Ochse aan nib,
2 mei en 16 juni1942. Ochse schrijft over dit materiaal: ‘Het is voor de hand liggend dat de
heer Fernhout geen groote bewondering heeft voor de vaak langdradige journaal monta-
ges van Polygoon of Profilti en derhalve reeds met de schaar gereed zal staan om een aanval
op deze films te starten.’ Hij adviseert eerst duplicaten te maken voor het materiaal naar
Fernhout gaat.

71 Ivens had in het voorjaar van 1942 in Los Angeles contact met Ochse, als vertegenwoordiger
van het nib. Een maand later kreeg het nib in New York geld om zijn Zuiderzeefilm te be-
werken voor de Amerikaanse markt. Zie nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief
45-54, 2.05.117, inv.nr. 25485, Greve aan Ochse, 23 april 1942 en nl-hana, BuZa, Londens Ar-
chief, 2.05.80, inv.nr. 5893, Min BuZa aan Min Financiën, 1 mei 1942. Eind juli 1942 was er



uit zowel Nederlands-Indië als West-Indië,72 vormden de ingrediënten voor een film
waaraan John Fernhout in het voorjaar van 1943 begon: The Dutch Tradition.73 Die
film begint met een ijzersterk beeld: de camera glijdt langs een jongeman in Volen-
damse klederdracht die met lange, beheerste slagen over een brede vaart schaatst.
Een Amerikaanse commentaarstem begeleidt de fiere schaatser: ‘Behind the fight-
ing power of any nation is its spirit. For centuries the people of the Netherlands have
been creating the tradition, that today inspires their fight for freedom. We all know
what the outward appearance is of that tradition. Tulips, windmills, and wooden
shoes. But what lies behind these services? What is the spirit that moves every
Dutchman in the world today?’. Waarna de film hoog opgeeft van onder meer
‘deugdzaamheid door vlijt’ en de beelden van Joris Ivens over de afsluiting van de
Wieringermeer vergezeld laat gaan van: ‘Needing more land, to support the grow-
ing population, they turned not against their neighbors. But against their tradi-
tional foe: the sea. They worked night and day for 20 years. So that they could farm
where once they had fished.’

In The Dutch Tradition roept het koloniale bezit geen beeld op van een volk dat uit is
op gewin, integendeel: ‘A study of Holland’s peace time record in these islands, of-
fers another clue of a Dutch tradition. The Indies represented wealth, untold wealth.
But in modern times the Dutch administrated policy, has been based on the princi-
pal of stewardship rather than ownership of that wealth. Exploitation of the is-
landers land was forbidden by law. Large sums were spent on a educational system,
that respected both local custom and the needs of modern life. The islands were de-
veloped, not milked. And for that very reason grew an importance in the economic
life of the Kingdom. Gradually a system of represented government was introduced.
First: 300 self ruling territories were established. The People’s Council provided the
means of popular expression on political and economical matters. And the same
democratic tradition shaped Dutch Administration in the West Indies. In Curaçao
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een Engelstalige versie van 24 minuten klaar onder de titel New Earth. Zie nl-hana, Bui-
tenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25485,, nib aan de Nederlandse con-
sul in Los Angeles, 27 juli 1942.

72 Het nib liet in de zomer van 1942 over Suriname en Curaçao de kleurenfilm Netherlands
America maken,. Die documentaire was uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op de Indische
kleurenfilms, de opnames waren in opdracht van het nib gemaakt door een Amerikaanse
cameraman. Netherlands America, dat evenmin in Nederland bewaard is gebleven, bena-
drukt onder meer het strategische belang van dit deel van het Nederlandse koloniale rijk.
Het lag tenslotte bij de zuidkust van de Verenigde Staten. De film zal na publicatie van dit
proefschrift worden ondergebracht bij BenG.

73 De film zit bij BenG, 3 aktes, Taak id 50369; 50370; 50330.



and Suriname freedom was nurtured.’ Het einde van de film sluit naadloos aan bij
deze opvatting over modern kolonialisme: ‘Surely this tradition, and no sense of
false hope, inspires their Queen to talk about a Netherlands Commonwealth, after a
war which is not yet been won on the battlefield. […] Territory by territory, with no
thought of color or class or creed. Old and young are winning tomorrow’s Com-
monwealth today.’

Via particuliere distributeurs en overheidsinstellingen werd The Dutch Tradition in
heel Amerika vertoond. De schaarse rapporten wijzen er op dat dit de meest popu-
laire was van alle films over Nederland en de koloniën. In het begin liet het nib de
verspreiding van zijn films voornamelijk aan particuliere distributeurs als Brandon
Film. Dat bedrijf rekende stevige verhuurprijzen en dat kwam het aantal vertonin-
gen niet ten goede.74 Vanaf 1944 begon men ook actief Amerikaanse overheidsin-
stanties te benaderen, zoals de Office of War Information, de Board of Education in
New York en het State War Council van de staat New York. Deze organisaties kregen
gratis kopieën en de twee laatsten beloofden in ruil daarvoor maandelijkse over-
zichten van de hoeveelheid toeschouwers bij te houden. Dat gebeurde niet altijd
even punctueel. Voor het najaar 1944 schommelen de getallen tussen de 2.000 en
5.000 toeschouwers in de staat New York. Het ging dan om bijvoorbeeld groepen
scholieren, padvinders en clubjes van volwassenen. Nog eind augustus 1945 liet het
State War Council van de staat New York weten dat ze graag nieuwe kopieën wilde
van The Dutch Tradition, omdat deze film zo populair was.75 Al eerder had het Office
of War Information laten weten dat ze The Dutch Tradition de beste documentaire
vonden uit de reeks nationale films die werden verspreid onder de titel Know Your Al-
lies. Er werd ook een speciale folder gemaakt om de film aan te prijzen. Die had als
kop ‘A Timely Film of Lasting Importance!’76 Het nib had het zelf vermoedelijk niet
durven verzinnen.

Fernhout monteerde ook een kortere versie van de film, onder de titel The Fighting
Dutch.77 Deze was bedoeld om opgenomen te worden als reportage in de serie World
in Action van het Canadese nfb en in de bioscoopjournaals die het Office of War In-
formation samenstelde.78 In The Fighting Dutch is uitgebreid aandacht voor de Ne-
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74 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25485, Greve aan Och-
se, 12 mei 1942 en Greve aan Lynch, 27 december 1943.

75 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25359.
76 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5839, Office of War Information aan Gre-

ve, 8 januari 1944 en Slotemaker de Bruïne aan Pelt, 14 januari 1944.
77 De film zit bij BenG, Taak id 118749.
78 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25485, Greve aan 



derlandse vliegers die op de Amerikaanse luchtmachtbasis Jackson in Mississippi
werden opgeleid. Onder hen zijn ook mannen van Indonesische komaf. Er is een
prachtige close-up van een donkere piloot in de cockpit van een Kitty Hawk.79 De
film laat ook een ‘inheemse’ maaltijd zien, ofwel een rijsttafel waarbij de vliegers on-
geschoeid op de grond aanzitten. Het slot van de film benadrukt opnieuw een ge-
menebest. We zien diverse close-ups van mannen en vrouwen in uniform, blank en
donker. Daarbij de tekst: ‘These are the people of the Netherlands. Members of a
democratic commonwealth of nations. Fighting and learning to fight. A peaceable
people whose only road home lies across a battlefield.’

Fernhout monteerde op basis van al het beschikbare filmmateriaal later ook nog 
een documentaire die bekend staat onder twee titels: Onder één Vlag dan wel Buiten de
Grenzen.80 Deze film was bedoeld om de -bevrijde- bevolking van Nederland te laten
zien wat er tijdens de oorlog in hun naam was gedaan. Een film als The Dutch Tradi-
tion werd daarvoor ongeschikt geacht. In contracten over distributie van die film
werd Nederland als gebied expliciet uitgesloten.81 En toen vlak na de oorlog het mi-
nisterie van Onderwijs vroeg om kopieën voor vertoning op Nederlandse scholen
kwam er een resolute weigering. Helaas zonder inhoudelijke opgave van reden.82 In
Buiten de Grenzen duiken shots op van het Zindler materiaal (nu in zwart-wit), als-
mede stukken uit de March of Time aflevering Spoils of Conquest. Opvallend is dat de
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Ochse, 1 maart 1943. Er is bij het Canadese nfb nog een film met de titel Fighting Dutch. De-
ze is eveneens gemaakt in 1943 en het nib is medeproducent. John Fernhout staat bij de cre-
dits vermeld als cameraman. Dit is een kort fictieverhaal over een Nederlander die via de ra-
dio clandestien contact houdt met de Britten en zo een raf squadron voorziet van de juiste
coördinaten voor een bombardement. En passant wordt een beeld van het vooroorlogse
Nederland gegeven.

79 Een noot in het rvd-dossier van de film meldt dat deze close-up niet van een leerling-vlie-
ger is, maar van een gewone soldaat. Een interpretatie van dit gegeven is verleidelijk, maar
niet op enig bewijs gestoeld. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat deze soldaat heel fotogeniek
bleek en dat voor filmer Fernhout van meer belang was dan zijn formele functie. En wel-
licht waren er te weinig Indonesische vliegers in Jackson.

80 De film zit onder de titel Buiten de Grenzen bij BenG, in 4 aktes, Taak id 47998; 47996;
47997;42778.3-1

81 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5839, Barnstijn aan De Man, 13 maart 1944
en Pelt aan Slotemaker de Bruïne, 14 maart 1944. Een inhoudelijke reden wordt in deze cor-
respondentie niet gegeven, er wordt alleen gesteld: ‘it is specifically intended for foreign
countries’.

82 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45. inv.nr. 5829, Barnstijn aan J. Boogert, Ministery of
Education, 14 september 1945.



lofzang op het Nederlandse koloniale beleid ontbreekt. Dat werd waarschijnlijk niet
nodig geacht voor eigen publiek. Wel wordt de dapperheid van een man als admiraal
Karel Doorman benadrukt: ‘De slag op de Javazee die toen werd geleverd was een
drama van onverschrokken verzet tegen een reusachtige overmacht, een drama dat
de bewondering van heel de geallieerde wereld wekte. Liever dan Java aan zijn lot
over te laten, offerde Doorman zijn vloot en ook zijn eigen leven op.’ Dat er geen
sprake was van geallieerde bewondering werd wijselijk verzwegen, de felle geal-
lieerde kritiek op de ondermaatse voorbereiding van de defensie van Nederlands-In-
dië paste niet in het beeld van een kleine, onverschrokken natie.83 Er is in de film ook
plaats voor ‘Indonesiërs’ (wat voor die tijd een behoorlijk moderne term is) die hel-
pen in munitiefabrieken. En er is aan het eind sprake van het ‘Het prachtige doel dat
Koningin Wilhelmina ons voor ogen heeft gesteld, een Nederlands Gemenebest, kan
alleen door eensgezindheid worden bereikt. Schouder aan schouder hebben we ge-
marcheerd. Hollanders, Indonesiërs, Surinamers en Curaçaoënaars. Schouder aan
schouder moeten we ook verder gaan, met onze landgenoten. Hier en overzee.’ Bui-
ten de Grenzen was eind 1944 klaar84, maar voor zover na te gaan draaide de film in het
openbaar vanaf mei 1946 alleen in de Amsterdamse nieuwsbioscoop Cineac.85

De films die het nib in 1942 en 1943 voor de Amerikaanse markt liet maken sluiten
naadloos aan bij de denkbeelden van de rechterhand van luitenant-gouverneur-ge-
neraal Van Mook, Charles van der Plas. Deze hoge bestuursambtenaar was geboren
en getogen in Nederlands-Indië, had indologie in Leiden gestudeerd, sprak naast
Arabisch een handvol lokale Indonesische talen en ging door als een groot kenner
van de Islam en inheemse culturen. Hij ging uit van gelijkwaardigheid, maar zijn
contacten waren in eerste instantie gericht op de lokale adel op Java en elders. Dat
ontnam hem tijdens de oorlog het zicht op de groeiende populariteit van Soekarno
en de zijnen.86 Van der Plas was gedurende de oorlog verantwoordelijk voor de pro-
paganda naar Nederlands-Indië. Hij bemoeide zich ook met de propaganda in de
Verenigde Staten en hield zelfs enige tijd kantoor bij het nib in New York. Daar
dreef hij de Amerikaanse secretaresses tot wanhoop met zijn spreekwoordelijke ‘on-
rustige veeleischendheid en slordigheid’.87 Ook onderdirecteur J. Huizinga kreeg er
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83 Bijvoorbeeld nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 24887. Dit
betreft een stuk in de Chicago Herald Tribune van 11 juni 1944, waarin het beleid van admi-
raal Helfrich flink wordt afgekraakt.

84 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5845, verslag van de activiteiten van de
filmafdeling van de rvd over de periode oktober ‘44-februari ‘45. Daarin wordt gemeld dat
de film is vrijgegeven voor vertoning door de Dutch Board of Film Censors.

85 zie <cinemacontext.nl>
86 De Jong, Koninkrijk deel 11c, p. 30.



van langs toen die in een nota schreef dat het werk wel erg moeilijk was zolang ‘we
are still officially committed to apply our propaganda-efforts to the promotion of a
policy whose advocacy can only create the maximum illwill: the restoration of the
status quo ante in the Indies. Our only way out of this dilemma has, of course, been
to try and avoid as much as possible any reference to policy.’88 Van der Plas vond dat
Huizinga een hoop Amerikaanse dommigheid had genoteerd en dat er toch echt
sprake was van nieuw beleid. Wat dat beleid dan was, dat meldde hij niet.89 Voor Van
der Plas telden de idealen, zoals hij in een ander memo over propaganda in de Ver-
enigde Staten noteerde. Dat waren ‘unity in diversity’ en ‘building a community in
which Indonesians, Dutch, Chinese and Arabs are equally at home, a community ri-
cher for it harmonious diversity, ready to fight for its ideals. A community which
may become a pattern for the world to copy’. Dat was de boodschap die het nib voor
het voetlicht moest brengen en wie daar niet in geloofde kon beter opstappen, aldus
Van der Plas.90

Er zijn bij de papieren van Van der Plas enkele kladblaadjes bewaard gebleven met
de aanzet voor een filmscenario over verzet in Nederlands-Indië.91 Veel meer dan
steekwoorden die sfeer aangeven, zoals ‘een klein petroleumlampje in de jungle, bij
een vliegveldje in het hart van Borneo’ is er niet uit op te maken. Het lijkt alsof Van
der Plas in een verloren moment heeft zitten mijmeren over een grootse speelfilm,
mogelijk in de wetenschap dat daar ook bij de rvd in Londen over werd nagedacht.
Daar had men onder meer de schrijver Johan Fabricius gevraagd een scenario te
schrijven. Als filmlocatie werd gedacht aan Suriname. Grote productiemaatschap-
pijen werden gepolst over het idee. Archers Film Production Ltd, waarmee in het ver-
leden al was samengewerkt, liet echter weten dat ‘we think it unlikely that you will
interest any production company with these purely tentative proposals.’92 Toch was
er wel degelijk interesse voor spannende verhalen uit de jungle. Begin 1943 kwam de
Amerikaanse regisseur Cecil B. de Mille met een plan om bij Paramount een film te
maken op basis van een boek van bestsellerauteur James Hilton, The Story of Dr. Was-
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87 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25533, vertrouwelijke
notitie Slotemaker de Bruïne, 28 november 1942.

88 idem, memorandum on N.E.I. in the U.S.A, oktober 1942, niet ondertekend, maar de inlei-
ding maakt duidelijk dat deze nota van de hand van Huizinga is.

89 idem, memo Van der Plas, 20 november 1942.
90 idem, memo Van der Plas, 15 november 1942.
91 nl-hana, Plas, van der, 2.21.266, inv.nr. 91, plot van Van der Plas voor een propagandafilm,

ca 1943.
92 Van ’t Groenewout, Small profit, p. 76-77 De samenwerking met Archers Film Productions

Ltd betrof onder meer de speelfilm One of our aircraft is missing, waarin een Engelse bom-



sell. Het is het waar gebeurde heldenverhaal van een Amerikaanse marine-arts tij-
dens de Japanse invasie van Java. Toen dit bericht verscheen in Netherlands News, een
uitgave van het nib, reageerde het hoofd van de rvd in Londen bezorgd. Via de am-
bassade in Washington liet hij aan het nib vragen of Brand Ochse niet eens voor-
zichtig naar het scenario kon informeren. Het was bij de Nederlandse marine na-
melijk bekend dat de bemanning van het Nederlandse motorschip Janssens zich
weinig heldhaftig had gedragen tijdens de avonturen van Dr. Wassell. Een paar we-
ken later kon ambassadeur Loudon de rvd gerust stellen. Cecil B. de Mille was op de
hoogte van het gedrag van de bemanning, maar zou daar geen aandacht aan schen-
ken.93 Het leverde De Mille een Koninklijke Onderscheiding op, aan hem uitgereikt
bij de première van de film in New York, begin juni 1944.94 De film, die onder de-
zelfde titel als het boek werd uitgebracht, was geen kassucces, maar kreeg wel een
Oscarnominatie voor de special effects.95

De weinige studies die er zijn gedaan naar de filmproductie van de Nederlandse
overheid tijdens de oorlog roepen een tamelijk negatief beeld op. Het al aangehaal-
de artikel van Eric van ’t Groenewout sluit af met: ‘Concluderend moet worden vast-
gesteld dat de Nederlandse filmpolitiek gedurende de Tweede Wereldoorlog in Eu-
ropa tot weinig concrete resultaten heeft geleid.’96 In zijn tweedelige geschiedenis
van de Nederlandse documentaire slaat filmhistoricus Bert Hogenkamp de periode
1940-1945 over, maar wat hij in het tweede deel schrijft over de rvd als opdrachtge-
ver van bevrijdingsfilms vanaf 1944 is nauwelijks positief te noemen.97 Het negatie-
ve oordeel is vooral ontstaan omdat de studies zijn gericht op wat er bij de rvd in
Londen gebeurde. Algemeen hoofd Adriaan Pelt was inderdaad niet erg geïnteres-
seerd in het medium film. Een commissie die het wanbeheer bij de filmafdeling on-
der leiding van Meijer Sluijser had onderzocht, concludeerde dat Pelt daar te weinig
toezicht op had gehouden.98 Filmer Gerard Rutten schrijft in zijn autobiografie dat
toen hij zich in Londen bij Pelt meldde in mei 1943, deze hem zei dat naar zijn me-
ning Nederlandse films weinig nut hadden. De belangstelling zou er te klein voor
zijn.99
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menwerper neerstort boven Nederland en de bemanning door het lokale verzet in veilig-
heid wordt gebracht.

93 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr.5843, Geheim Kleffens aan Washington,
van Pelt voor Slotemaker de Bruïne, 4 maart 1943. Antwoord van Loudon op 22 maart 1943.

94 idem, Loudon aan BuZa, 15 februari en 12 juni 1944.
95 zie <oscars.org>.
96 Van ’t Groenewout, Small Profit, p. 84.
97 Bert Hogenkamp, De documentaire film 1945-1965, p. 31-33.
98 Van de Ven, Regeringsvoorlichtingsdienst, p. 56.



Zijn collega in New York, hoofd van het nib Nico Slotemaker de Bruïne, was veel
minder somber over het medium en de mogelijke belangstelling van buitenstaan-
ders voor Nederland. Op een bijeenkomst eind juli 1944 meldde hij dat er van The
Dutch Tradition in de Verenigde Staten 381 kopieën in roulatie waren en elders in de
geallieerde wereld nog eens 332. In de voorbije 10 maanden waren er in Amerika op
725 plekken films van het nib vertoond. Opinieonderzoek dat het nib had laten ver-
richten gaf aan dat Nederland niet ongunstig bekend was bij de Amerikanen. Voor
de koloniën lag dat anders: ‘Nederlands plaats en waardeering is geen probleem voor
het Amerikaansche publiek, wel Nederlandsch-Indië. De lijn moet zijn, dat men
leert inzien, dat het Nederlandsche Rijk zelve deze zaken moet regelen, ook in de toe-
komst na den oorlog. Meer moet worden gedaan voor Indië dan voor Nederland.’
Dat was geen makkelijke taak, verzuchtte Slotemaker de Bruïne nog, mede omdat er
bij het nib maar weinig mensen werkten die Nederlands-Indië uit eigen ervaring
kenden.100

Medio 1944 verlegde de aandacht van de rvd en het nib zich meer naar Europa,
want daar leek de bevrijding van het moederland aanstaande. John Fernhout werd
gevraagd zich voor te bereiden om met de troepen mee te trekken. Fernhout stemde
in, op voorwaarde dat hij daarna naar Australië kon vertrekken om van daaruit de
bevrijding van Nederlands-Indië vast te leggen.101 Dat zou uiteindelijk niet gebeu-
ren., in plaats van Fernhout werd zijn oude leermeester en collega Joris Ivens in het
najaar van 1944 door Van der Plas benaderd om Film Commissioner of the Nether-
lands East Indies te worden. Het idealisme van Van der Plas en dat van Ivens pasten
wonderwel bij elkaar. Dat het uiteindelijk niet goed zou aflopen, kwam mede door
de filmdienst die al eerder in Australië op poten was gezet als onderdeel van de ni-

gis, de Netherlands Indies Government Information Service. Grote man achter de-
ze dienst was de flamboyante én conservatieve marineman H.V. Quispel. Hij had zo
zijn eigen plannen.

Een filmdienst in Australië

Melbourne, aan de zuidoostkust van Australië, huisvestte in 1942 een flink aantal
Australische overheidsdiensten en was het hoofdkwartier van de Australische troe-
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99 Rutten, Mijn papieren camera, p. 177.
100 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 204, verslag van een bijeenkomst te New York,

31 juli 1944.
101 Zie voor het werk van Fernhout als filmer van de bevrijding van Nederland: Bert Hogen-

kamp, Een artiest tussen ambtenaren. John Fernhout filmt de bevrijding van Nederland in
dienst van de rvd, in GBG Nieuws, nr. 28, voorjaar 1994, p. 4-18.



pen, Van Mook besloot daarom in die stad het Nederlands bestuursapparaat te ves-
tigen. Dat werd niet, zoals eerder gemeld, de door hem gewenste ‘regering in bal-
lingschap’, maar een ‘Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-
Zeeland’. Deze nam in Melbourne zijn intrek in het in Victoriaanse stijl opgetrokken
Menzies Hotel, een behoorlijk luxe onderkomen voor wat door de regering in Lon-
den bedoeld was als een ambtelijke dienst met beperkte taken.102 Vlak voor de de ca-
pitulatie van Nederlands-Indië waren al per koninklijk besluit een aantal taken van
het gouvernement overgeheveld naar de regering in Londen, onder meer naar de mi-
nisteries van Handel en van Marine. Bij de officiële installatie van de commissie, op
7 april 1942 in Melbourne, maakte Van Mook enkele zeer algemeen omschreven ta-
ken bekend: de commissie zou lopende financiële zaken afhandelen en het budget
van voorheen het Indische Gouvernement beheren -niet voor niets waren twee van
de drie leden waaruit de commissie bestond financiële experts, te weten J.E. van
Hoogstraten, tot voor kort directeur van het departement van Economische zaken
en R.E. Smits, directeur-secretaris van de Javasche Bank- en daarnaast moest de com-
missie zorgen voor ´De organisatie van de Nederlandsch-Indischen informatie-
dienst, zulks in samenwerking met in Australië verblijvende onderdeelen van de
K.N.M en het K.N.I.L.’ 103 Dit werd de nigis, de Netherlands Indies Government In-
formation Service, die een omvangrijk takenpakket kreeg, van het verzorgen van ra-
dio-uitzendingen naar Nederlands-Indië tot het sturen van spionnen naar door de
vijand bezet gebied, van het geven van informatie aan geallieerde strijdkrachten tot
het verzorgen van propaganda met het oog op een terugkeer naar de kolonie.

De nieuwe ‘informatiedienst’ viel onder verantwoordelijkheid van het derde com-
missielid, R.L. Djajadiningrat, eerder directeur van het departement van Onderwijs
en Eredienst. Djajadiningrat was geen sterk figuur, hij voelde zich totaal niet thuis
in Australië en bezat ook weinig kennis op het terrein van voorlichting. De dagelijk-
se gang van zaken leek in betere handen te zijn van de man die voor de oorlog de ma-
rinevoorlichting met zoveel verve had opgezet: H.V. Quispel. Hij zat in Colombo
(Ceylon), de plek waarnaar de Nederlandse marine was uitgeweken. Bij de rvd in
Londen waren er wel twijfels over de eigengereidheid en weinig diplomatieke hou-
ding van Quispel, mede omdat hij in het openbaar had geklaagd over de inzet van
andere geallieerden bij de Slag in de Javazee en zonder iemand te informeren een in-
terview had gegeven aan persbureau Reuters.104 Maar een betere kandidaat was niet
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102 Mans Spoor-Dijkema durfde destijds als jonge vrouw het Menzies hotel nauwelijks binnen
te gaan, dat was te chique. Zij werkte tijdens de oorlog in Australië voor de nigis, na te zijn
geëvacueerd uit Nieuw-Guinea. Gesprek met Mans Spoor-Dijkema, 12 augustus 2011.

103 Witteveen, Indië als doel op zich, p.16.
104 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 5741, De Man voor Pelt, 31 maart 1942.



voorhanden en dus werd Quispel gevraagd naar Melbourne te komen. Djajadanin -
grat, die volgens een intern memo van de rvd in Londen wel een goed inzicht had
in ‘delicate verhoudingen’ moest maar een oogje in het zeil houden, want ‘de heer
Quispel, die meer in het bijzonder voor het publiciteitswerk is bestemd, kan deze
ruimere taak niet vervullen, omdat hij daartoe het politieke inzicht en de kennis van
land en verhoudingen onvoldoende heeft.’105 Met de ‘ruimere taak’ werd gedoeld op
de voor de hand liggende samenwerking tussen nigis en het persbureau Aneta,
waar de rvd uiteindelijk journalist G.A. van Bovene voor aanstelde, wat nog tot ve-
le conflicten zou leiden.106

De rvd had graag gezien dat de nigis, net als het nib in New York, formeel onder
haar leiding zou komen te staan, maar daar stak Van Mook een stokje voor. De ni-

gis werd betaald uit de Indische begroting en bleef zelfstandig, tot onvrede van Ad-
riaan Pelt, die in de loop van 1942 en 1943 nog verschillende pogingen deed om de ni-

gis onder zijn hoede te krijgen.107 Los van de formele verantwoordelijkheid
verliepen de contacten met Australië moeizaam, al was het maar vanwege de logis-
tiek. De afstand Londen – Melbourne bleek domweg te groot om met enige efficiën-
tie te kunnen overleggen.108 Vermoedelijk nog sterker dan bij het nib speelde een rol
dat men in Australië niet echt zat te wachten op al of niet wijze adviezen uit Londen.
De Nederlands-Indische gemeenschap was er heilig van overtuigd dat, net als voor
de oorlog, ambtenaren in het verre moederland nauwelijks enig inzicht hadden in
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105 idem, memo 7 mei 1942.
106 De Jong, Koninkrijk deel 11c, p.148-150, besteedt maar liefst drie volle pagina’s aan dit con-

flict. Mogelijk voelde hij verwantschap met journalist én radio-omroeper Van Bovene, die
zich in Australië flink ergerde aan de luxe levensstijl van sommige Nederlandse ambtena-
ren en die ergernis niet onder stoelen of banken stak. In dit onderzoek naar film is als anek-
dote vermeldenswaardig dat het nib in december 1942 aan Brand Ochse meldde dat Van
Bovene een 35mm camera naar Australië had meegekregen om daar te gaan gebruiken.
Toen Ochse daar licht ongelovig op reageerde en grapte: ‘With such apparatus it won’t be
possible to catch Kangeroes or Kola bears.’, kreeg hij als antwoord dat er toch echt een ca-
mera was meegegaan, maar dat er van opnames nog niets bekend was. ‘So far nothing had
reached us except a rather unclear studio portrait of Mr. van Bovene himself in a Nether-
lands War Correspondent’s uniform.’ Zie correspondentie tussen De Greve (hoofd van de
filmdistributie afdeling nib) en Ochse, 10, 15 en 17 december 1942.

107 Van de Ven, Regeringsvoorlichtingsdienst, p.63-66. Vanaf 1943 werd de nigis voor de helft be-
taald uit het Indische budget en voor de helft uit de ’s Rijks kas, maar dat leverde de rvd

geen eindverantwoordelijkheid op.
108 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 5741, Koloniën aan Buitenlandse Zaken, 26 ju-

ni 1942; Witteveen, Indië als doel op zich, p.22.



gecompliceerde koloniale kwesties. ‘De Nederlanders uit Nederland en Nederlan-
ders uit Nederlands-Indië begrepen elkaar totaal niet’, aldus vatte mevrouw C.
Borgman Brouwer het meer dan een halve eeuw later bondig samen. Zij werkte als
secretaresse voor de Nederlands-Indische Commissie in Melbourne.109 Dat weder-
zijdse onbegrip speelde ook Van Mook parten bij zijn pogingen een nieuw beleid
voor de toekomst uit te stippelen.110

De nigis begon officieel op 27 april 1942. Er werd een eigen pand betrokken in de
buurt van het Menzies Hotel, in Collins Street. Van daar uit zette Quispel een dienst
op die zowel voor de Nederlands-Indische Commissie als voor de Marine en de knil

werkte. Aan het einde van de zomer werkten er dertig mensen.111 Makkelijk was het
niet geweest, zo schreef Quispel in een brief aan zijn eerdere baas admiraal Helf-
rich.112 Het werk bleek ‘méér omvattend dan ik ooit had kunnen denken toen ik uit
Colombo naar Australië vertrok.’ Het werd er ook niet makkelijker op door de be-
moeienis van Charles van der Plas, die net als eerder bij het nib in New York hoge ei-
sen stelde aan zijn ondergeschikten, zonder zelf enig oog voor een heldere organisa-
tie te hebben.113 Er werden door hem afspraken gemaakt waarover niets op papier
kwam te staan, zodat Quispel werd geconfronteerd met Australiërs en Amerikanen
die van hem zaken verwachten waar hij niets van wist. Maar Quispel droeg Van der
Plas een goed hart toe, ze hadden voor de oorlog prettig samengewerkt in de Com-
missie Weerbaarheispropaganda.114 Minder te spreken was Quispel over de grote
macht van de vakbonden in Australië, die het werken bij tijd en wijle erg lastig
maakten: ‘op Zaterdagmiddag is er geen oorlog omdat er dan paardenrennen zijn.’
Van ‘den rustigen heer Djajadiningrat’ merkte Quispel niet veel en hij nam zelf ook
geen initiatief tot overleg met de man die formeel zijn chef was. Een memo over sub-
versieve propaganda in Nederlands-Indië werd naar geallieerde collega’s gestuurd
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109 Borgman Brouwer groeide op in Nederlands-Indië en was in 1942 bezig met een opleiding
in Australië. Ze heeft vrijwel vanaf de oprichting als secretaresse gewerkt voor de Neder-
lands-Indische Commissie. Gesprek met C. Borgman Brouwer, 8-6-2010.

110 Van den Berge, Van Mook, p. 211-213.
111 De Jong, Koninkrijk deel 11c, p. 146.
112 nl-hana, Helfrich, 2.12.44, inv.nr. 7, Quispel aan Helfrich, 15 augustus 1942.
113 De Jong, Koninkrijk deel 11c, p. 37-38 en 101; informatie van mevrouw C. Borgman Brouwer.

Zij karakteriseert Van der Plas als veeleisend en haalt graag aan dat een van de voor de 
Nederlanders werkzame Indonesiërs hem ‘een slavendrijver’ noemde. Van der Plas kwam
begin december 1942 naar Australië om voorzitter te worden van de Nederlands-Indische
Commissie.

114 De Commissie Weerbaarheidspropaganda is ter sprake gekomen in hoofdstuk 3, paragraaf
Propaganda voor de kolonie.



zonder Djajadiningrat op de hoogte te stellen, wat weer tot gefrons van wenkbrau-
wen op het ministerie van Koloniën leidde.115

In zijn brief aan Helfrich van augustus 1942 somde Quispel de afdelingen op die de
nigis inmiddels telde, maar een filmafdeling staat daar niet bij. Toch was hij er al
wel over aan het nadenken, want in oktober 1942 produceerde hij een dikke nota -59
bladzijden- over de opzet van de nigis waar film wel in voorkomt.116 De meeste aan-
dacht ging naar activiteiten op het gebied van afluisteren van de radiozenders die Ja-
pan in Nederlands-Indië had staan en over het organiseren van subversieve propa-
ganda aldaar. Maar -op zich niet verrassend gezien zijn eerdere activiteit op dit vlak-
Quispel vond film ook van groot belang voor de oorlogsvoering. Niet alleen als alge-
meen propagandamiddel, maar ook als een manier om militairen vooraf te laten
kennismaken met het terrein waar ze zouden gaan vechten. Zijn dienst was daarom
begonnen in Australië zoveel mogelijk bestaand beeldmateriaal over de kolonie te
verzamelen. In de eerste plaats ging de aandacht uit naar foto’s. Er werden adver-
tenties in kranten gezet die particulieren opriepen hun foto’s van locaties in Neder-
lands-Indië uit te lenen.117 Deze foto’s waren vooral in trek bij nefis, de Nether-
lands East Indies Forces Intelligence Service. Bruikbare plaatjes van mogelijk
landingsplekken werden later op grote schaal vermenigvuldigd voor geallieerde
troepen. Er werden ook foto’s opgevraagd bij het nib in New York en zo beschikte de
dienst uiteindelijk over ruim 9000 foto’s van Nederlands-Indië. Het reproduceren
daarvan ging met eigen gebouwde apparaten en geheel in de geest van de oorlogs-
tijd waren die met houtje-touwtje middelen gefabriceerd, zo meldde Quispel niet
zonder enige trots.118

Vanaf 7 juni 1943 werden alle nigis activiteiten op gebied van foto en film onderge-
bracht bij een dienst met de prozaïsche naam fpu, Film and Photographic Unit.
Hoofd van deze fpu werd de Australiër Fred Daniell, eigenaar van Southern Seas
Productions. Dat bedrijf had, zoals vermeld in hoofdstuk drie, eerder met geld van
de Indische regering de film Islands of Courage geproduceerd. nigis huurde nu van
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115 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 206, Van der Plas aan Van Mook, 28 oktober
1942.

116 nl-hana, Plas, van der, 2.21.266, inv.nr. 78, Rapport over de opzet van de nigis, Melbour-
ne, 4 oktober 1942.

117 Mans Spoor-Dijkema, Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan generaal KNIL S.H. Spoor, le-
gercommandant in Nederlands-Indië, opgetekend door zijn weduwe (Amsterdam: De Bataafsche
Leeuw, 2004), p. 21.

118 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 5741, jaarverslag nigis april 1943-april 1944, 
p. 40-41.



Fred Daniell de noodzakelijke technische uitrusting om films te maken en nam een
deel van het personeel van Southern Seas Productions in overheidsdienst. Het ge-
bouw van de nigis zelf werd zodoende te klein, de fpu werd ondergebracht in een
pand waar ook de dienst zat die de geallieerde propaganda in de zuidwest hoek van
de Pacific organiseerde, op Toorak Road 104 in South Yarra, een buitenwijk van Mel-
bourne.119 Hoe Daniell zijn werk voor de overheid combineerde met zijn activiteiten
als eigenaar van een commercieel filmbedrijf is in de papieren niet terug te vinden.
Quispel wilde echter doelbewust in zee gaan met een particulier bedrijf. Uit de titels
van Islands of Courage was niet op te maken dat dit een productie van de Nederlands-
Indische overheid was en Quispel wilde dat graag zo houden. In de brief aan de rvd

in Londen waarin hij de komst van de eerste door de nigis geproduceerde film, de
hieronder te bespreken Indonesian Harmony, aankondigde, schreef Quispel: ‘Om tak-
tische redenen is de film uitgegeven onder den naam van de nauw met mijn Dienst
samenwerkende Australische Film-Maatschappij “Southern Seas Productions”.’120

Na de oorlog zou Quispel dezelfde constructie hanteren. Bij alle films geproduceerd
door het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia kwam alleen het laatste
deel van de naam op de titelrol van de film.

Een van de eerste filmplannen van de nigis betrof het monteren van een ‘instruc-
tiefilm’ voor militairen. De basis hiervoor zou Islands of Courage worden, die groten-
deel was opgenomen in Nederlands-Indië en waarvan Southern Sea Productions nog
al het oorspronkelijke materiaal in bezit had. Er werd een regeling getroffen met be-
trekking tot de rechten, maar daarmee was er nog niet direct een nieuwe film. Er was
in deze oorlogsjaren een algemeen tekort aan filmmateriaal en het Australische Mi-
nistery of Information dat dit schaarse goed verdeelde werkte niet erg vlot.121 Naast
het bestaande 35mm materiaal van Islands of Courage, beschikte de nigis ook over
een kort 8mm zwart-wit filmpje rond de val van Soerabaja. De door de Nederlanders
zelf in brand gestoken gebouwen en schepen in de grootste haven van Nederlands-
Indië waren vastgelegd door een marineman. Er werd geprobeerd dit materiaal over
te zetten naar het veel meer gangbare 16mm, waarna de nigis het naar Londen zou
sturen.122 Verder had Quispel na een tip van persbureau Aneta in Brisbane eind 1942
de hand weten te leggen op 16mm kleurenopnames uit Nederlands-Indië van men-
sen die hun films vermoedelijk vlak voor de capitulatie ter ontwikkeling naar Aus-
tralië had gestuurd en die daarna in een douaneloods waren achtergebleven.
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119 idem, p. 39.
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hoofd nigis aan Pelt, 25 juli 1944.
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122 De film werd overgezet naar 16 en 35 mm, gemonteerd onder de titel Destruction of Surabaya



Dit amateurmateriaal werd de basis van de eerste film die de nigis produceerde, In-
donesian Harmony. Het is een documentaire van ruim 18 minuten, in kleur en met
een Australische commentaarstem. Er is uitgebreid aandacht voor rijst- en suiker-
bouw op Java, er komt een festival voorbij, er is het dagelijkse leven van de Indone-
siër. Blanken komen niet in beeld, ook niet in het laatste deel dat uitgebreid de acti-
viteiten in een polikliniek van een groot ziekenhuis laat zien, de artsen daar zijn
inheems. De rol van de Nederlanders komt in het commentaar wel veelvuldig ter
sprake. Er is een klassieke tweedeling: de Indonesiërs zijn eenvoudig en zorgeloos,
tevreden met hun tradities. ‘Harmony and happiness are the keynote of Indonesian
life. Simple joy in simple labour.’ De Nederlanders staan voor vooruitgang en ont-
wikkeling – met respect voor de lokale gewoontes: ‘The wise Dutch government left
the tending of the rice fields in the hands of the native, undisturbed by mechanical
Western methods.’ Voor een exportartikel als suiker ligt dat anders, daar is sprake
van een ‘highly scientific cultural policy’, die -opnieuw- vooral werkt vanwege ‘the
willing co-operation of the Indonesians with the Dutch, by the efficiency and coura-
geous enterprise of Europeans.’ Indonesian Harmony sluit af met ‘The day will come
when Indonesians and Dutch, released from the terrible yolk of Nippon, will be free
to unite once again in building up this Island Commonwealth of prosperity, peace
and harmony.’123

Een fraaie productie is Indonesian Harmony niet te noemen. De film haalt het niet bij
High Stakes in the East of Peoples of the Indies, ook al gaat het om kleurenopnames 
van hetzelfde type. Waar cameraman Zindler een professioneel oog had voor het 
effect van licht, lijken de makers van de beelden uit Indonesian Harmony zich nau -
welijks bewust van het zompige effect dat een bedekte tropenhemel kan hebben op
het landschap. De montage is traag, de muziek voegt geen extra dimensie toe, de
commentaartekst vertelt herhaaldelijk wat de kijker al in beeld ziet. Toen de film in
september 1944 bij de rvd in Londen binnenkwam, waren er hoge verwachtin -
gen. Brand Ochse, toen de chef van de filmafdeling, en onderhoofd Hans Barnstijn
keken er nog dezelfde avond naar. En waren teleurgesteld, al probeerden ze het 
diplomatiek te verwoorden. Na te hebben verklaard hoeveel moeite er zichtbaar in
deze productie was gestoken, volgde kritiek op de kleuren en op het ontbreken van
een duidelijke lijn: ‘De samenstelling van deze film is niet geschied aan den hand
van een scenario. Als gevolg hiervan moest deze samenstelling door een commen -
tator aan elkaar gekletst worden.’ Al met al kon de film wel bij lezingen gebruikt
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en kwam in de zomer van 1944 in Londen aan. Voor zover bekend zijn er geen exemplaren
bewaard gebleven in Nederlandse archieven.

123 Indonesian Harmony wordt in Nederland bewaard in de collectie van Museum Bronbeek, nr.
1992/04/29-3.



worden, maar als op zichzelf staande propaganda had hij geen waarde, zo oordeelde
Ochse.124

Of Quispel zelf de kritiek op Indonesian Harmony te horen heeft gekregen is onbe-
kend. Uit zijn jaarverslag van de nigis over de periode 27 april 1943 – 27 april 1944
wordt wel duidelijk hoe zeer hij worstelde met commentaarteksten voor film. ‘Ten
behoeve van de vervaardiging van den commentaar, die het beeld moet begeleiden,
is het noodig dat de samensteller ervan niet alleen de noodige kennis van de film-
techniek bezit, doch tevens dat hij het onderwerp der film voldoende beheerscht. In
de eerste plaats is het t.a.v. films over Indië dus eisch, dat hij bekend is met Neder-
lands-Indië en met de bijzonderheden van land en volk.’ Er was bij de nigis nie-
mand die aan deze eisen voldeed, en dus, zo verzuchtte Quispel, moest er ‘voortdu-
rend gewacht worden tot het hoofd nigis een oogenblik beschikbaar heeft om aan
het samenstellen van het “geluid” van de gemonteerde filmbeelden te kunnen mee-
werken.’ En dat terwijl ‘het vervaardigen van film-commentaren den vollen tijd en
aandacht van den daarmee te belasten persoon eischt.’125 Het was een mogelijk van
tevoren niet onderkend nadeel van de samenwerking met een Australisch bedrijf
waar niemand de Nederlandse taal beheerste. Het voordeel dat Quispel in de sa-
menwerking zag werd wel bewerkstelligd: Indonesian Harmony wordt in de titels ge-
presenteerd als een film van Southern Seas Productions, de werkelijke afzender, de
Nederlands-Indische overheid, blijft buiten beeld.

Naast het verzamelen van bestaand materiaal over Nederlands-Indië, richtte de fpu

zich op het zelf filmen van gebeurtenissen. De eerste eigen gefilmde reportage die de
nigis uitbracht paste keurig bij de traditie van het bioscoopjournaal, met zijn voor-
keur voor officiële gebeurtenissen. Decorations for Timor Heroes betreft de uitreiking
van de Militaire Willemsorde aan de Nederlandse kolonel Van Straten, ‘ergens in
Australië’, zoals het commentaar meldt. 126 Blijkbaar kon de locatie om strategische
redenen niet worden genoemd. Uit het beeld valt het ook niet af te leiden, de ge-
beurtenissen spelen zich af op een non-descripte vlakte. De belangrijkste Neder-
landse autoriteiten zijn aanwezig: Van der Plas als voorzitter van de Nederlands-In-
dische Commissie, de Nederlandse ambassadeur in Australië, hoge militairen.
Naast Van Straten en enkele officieren, zijn er ook een aantal Indonesische knil sol-
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124 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5840, Ochse aan Pelt, 14 september 1944.
Van gebruik in het lezingencircuit komt niets terecht, omdat het de rvd in Londen niet
lukte om de muziekrechten van de film te regelen. De film werd in januari 1945 terug ge-
stuurd naar de nigis, De Man aan Schim van der Loeff, 30-1-1945.

125 nl-hana, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 5741, jaarverslag nigis, p. 43-44.
126 De reportage wordt bewaard bij BenG Taak id 48026.



daten die een onderscheiding opgespeld krijgen, het zogenaamde Timorkruis. Ze
glunderen trots en juist dit shot komt in diverse latere documentaires terug, telkens
weer ter onderstreping van het bestaan van een Nederlands ‘gemenebest’.127 Decora-
tions of Timor Heroes onderscheidt zich niet door mooie beelden. Net als bij Indonesian
Harmony vertelt het commentaar veelvuldig wat er in beeld te zien is. Het ontbrak
de filmafdeling van de nigis duidelijk aan het nodige inzicht hoe de aandacht van
de kijker vast te houden. Naast deze reportage kan voor de volledigheid nog ge-
noemd worden de nigis productie Merchant Navy men decorated (of Dutch Merchant
Seamen Decorated zoals de alternatieve titel luidt), een verslag dat niet in een Neder-
lands archief bewaard is gebleven. De films kwamen samen in juni 1944 bij de rvd

in Londen aan.128

Decorations of Timor Heroes werd met het andere filmmateriaal waarover de nigis be-
schikte onderdeel van een tweede grote documentaire: Indië Roept!129 In tegenstel-
ling tot de eerdere films in deze paragraaf, die op initiatief van Quispel zelf waren ge-
maakt, was dit een film waar het ministerie van Koloniën in Londen om had
gevraagd, bedoeld om straks in het bevrijde Nederland vrijwilligers te werven voor
de herovering van de kolonie. Er werd aan begonnen in het voorjaar van 1944.130 Uit
het script dat bewaard is gebleven valt af te leiden dat de montage door Engelstalig
personeel is gedaan. Beschrijvingen van de sequenties zijn in die taal. Het Neder-
landse commentaar is later toegevoegd.131 Bij de beelden komen wederom de shots
van cameraman Zindler voorbij, het verslag van het bezoek van de Japanse afgezant
Yoshizawa aan Batavia, een zitting van de Volksraad, maar ook de vernielingen in de
haven van Soerabaja. En er zijn nieuwe beelden: gevechten tegen de Japanners. Vol-
gens het commentaar gaat het om het laatste, hardnekkige Nederlands-Indisch ver-
zet op Timor, maar deze opnames zijn nagespeeld in de omgeving van Melbourne,
om precies te zijn bij Darley Camp.132 Het had ook de Veluwe kunnen zijn, al groei-
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127 Het zit onder meer in de films Indië Roept! en Buiten de Grenzen.
128 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5845, filmafdeling rvd, maandrapport

juni 1944.
129 De film zit in de collectie van eye, id 31508.
130 In het eerder genoemde jaarverslag van de nigis meldt Quispel dat de film wat betreft 

opnames en montage gereed is, maar dat commentaar en geluidseffecten nog ontbreken.
Op 9 september 1944 stuurt hij het uitgebreide script naar de rvd in Londen, zie [*1420] 
nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5840 en nl-hana, Koloniën / Londen,
2.10.45, inv.nr. 808, script Indië Roept!.

131 idem. De titel vermeldt Dock K. Sternberg als samensteller. Deze ervaren editor was tijdens
de oorlog via Engeland in Australië terechtgekomen, werkte eerst bij de nefis en vervol-
gens bij de fpu van de nigis. Na de oorlog werkte hij als regisseur aan Australische films.



en daar langs de zandpaden geen eucalyptusbomen. Erg tropisch oogt het in ieder
geval niet. Het is op zich ook merkwaardig dat er in een algemene film over de strijd
in Nederlands-Indië zoveel aandacht is voor een handjevol knil-militairen op Ti-
mor, hoe dapper die ook mogen zijn geweest.133 Maar zo sloot het verhaal tenminste
aan op wat er wel was vastgelegd: het uitreiken van onderscheidingen aan deze man-
nen. Beelden van de strijd op Java had de nigis domweg niet, evenmin als andere ge-
allieerde filmdiensten. Het commentaar geeft er ook een fraaie draai aan: de mannen
op Timor winnen tijd, tijd die de geallieerden nodig hebben om de tegenaanval voor
te bereiden. Die aanval is aan het einde van de film ook ingezet. We zien beelden uit
de jungle, we zijn op Nieuw-Guinea. Er is een Papoea die met een Nederlandse vlag
zwaait, collega’s van hem overleggen met Nederlandse militairen. Deze beelden zijn
‘echt’, ze komen ook terug in een latere film over de bevrijding van Nederlands-In-
dië, die begon met de herovering de belangrijkste Nederlandse stad op Nieuw-Gui-
nea, Hollandia, eind april 1944.

Indië Roept! arriveerde in november 1944 in Londen. Op het ministerie van Koloniën
was enthousiasme en de rvd kreeg opdracht zo snel mogelijk vertoningen voor de
film te gaan regelen in het bevrijde zuiden van Nederland. Vervolgens ontstond ein-
deloos geharrewar over de rechten van de beelden en met name de gebruikte mu-
ziek.134 Ondertussen bekeek het immer kritische hoofd van de filmafdeling Ochse de
film ook en hij was veel minder tevreden. Opnieuw meldde hij diplomatiek dat hij
heus de moeilijkheden van de makers begreep, gezien de geringe hoeveelheid be-
schikbaar materiaal over Nederlands-Indië. Daarom richtte hij zijn kritiek op een
punt dat wel anders had gekund: het commentaar. Dat gaf veel te veel informatie en
was veel te snel uitgesproken, zonder enig gevoel voor timing. Ochse stelde voor een
nieuwe geluidsband te maken, waarbij met name het einde veel nadrukkelijker een
oproep zou moeten zijn om zich aan te melden voor de strijd. Niet zonder cynisme
voegde hij er een “maar” aan toe: ‘Het is mij bekend, dat in het bevrijde deel van Ne-
derland honderden jongelui zich aanstonds hebben opgegeven om dienst te nemen
in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Het grootste gedeelte van deze aspirant
vrijwilligers heeft daarna niets meer van de wervingsbureaux vernomen en wacht
nu al maanden op een beslissing, die zij voor hun toekomst vitaal achten […] Er
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132 Informatie uit beknopte overzicht dat de zoon van Fred Daniell, John, achteraf heeft ge-
maakt over de werkzaamheden van de fpu. John werkte als assistent cameraman mee aan
deze re-enactment. Verslag in bezit van auteur.

133 De strijd op Timor maakte als enige deel uit van een gezamenlijke geallieerde strategie, zie
De Jong, Koninkrijk deel 11c, p. 278-286.

134 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5840 en nl-hana, Koloniën / Londen,
2.10.45, inv.nr. 808.



heerscht in sommige delen van bevrijd Nederland hierover grote ontstemming.’
Kortom: was het nog wel zinvol om een verbeterde versie van Indië Roept! te ma-
ken?135

Ondanks het cynisme van Ochse werd er in Londen een nieuwe geluidsband ver-
vaardigd voor Indië Roept! De verschillen in commentaartekst van het oorspronkelij-
ke script en de versie zoals die te horen is bij de bewaard gebleven film, bieden een
bescheiden kijkje op de cultuurverschillen tussen Nederlands-Indië en de Neder-
landse gemeenschap in Londen. Waar in de Indische variant het woord ‘Hollands’ te
horen was, werd dat in Londen vervangen door ‘Nederlands’, ongetwijfeld ook om-
dat de film in eerste instantie voor vertoning in het bevrijde zuiden van Nederland
was bedoeld.136 Overeenkomstig de suggestie van Ochse werd de tekst op een aantal
plaatsen flink ingekort, zonder in te boeten aan inhoudelijke betekenis. Er werd zo
wel -vermoedelijk onbewust- meer afstand gecreëerd. Een zin als ‘Door jarenlang sa-
mengaan hebben haar volkeren en wij elkaar leren kennen. Foute en goede eigen-
schappen leren begrijpen. Naar elkaar toegegroeid, met de wil om elkanders proble-
men op te lossen.’ werd vervangen door het veel kortere ‘Door jarenlange
samenwerking hebben Indiës volkeren en wij elkaar leren waarderen, elkaars foute
en goede eigenschappen leren begrijpen.’ Geografische aanduidingen werden op
een paar plekken verhelderd, ongetwijfeld in de terechte veronderstelling dat op 
Nederlandse lagere scholen Nederlands-Indië wel een vast onderdeel van de aard-
rijkskundeles was, maar dat de archipel toch niet heel vast in het hoofd van de ge-
middelde jongere zat. Zo kwamen de knil mannen uit Timor uiteindelijk niet ‘op
het vasteland van Australië’ terecht, maar ‘in het naburige Australië’. Opmerkelijk
is nog dat zowel in het oorspronkelijke script als in de uiteindelijke versie er sprake
is van ‘Indonesië’. De term ‘Nederlands-Indië’ valt nergens. Er is wel sprake van ‘In-
dië’, maar dan gaat het over het verleden. De toekomst is aan ‘Indonesië’. De spreek-
woordelijke uitzondering is hier natuurlijk de titel. Vermoedelijk is vanwege de her-
kenbaarheid daarbij toch gekozen voor ‘Indië’. Een mogelijke verklaring voor het
gebruik van ‘Indonesië’ is dat het ministerie van Koloniën in deze periode een nieu-
we naam kreeg. Vanaf 23 februari 1945 werd Koloniën vervangen door Overzeese Ge-
biedsdelen. Van Mook had bij zijn aantreden een kleine drie jaar eerder al aange-
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135 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5829, Ochse aan Barnstijn, 26 februari
1945.

136 Nog steeds is het zo dat mensen die zijn opgegroeid in Nederlands-Indië eerder spreken
van ‘Holland’ dan van ‘Nederland’, mogelijk een erfenis uit de voc-tijd toen Indië vooral
met de Staten van Holland te maken had. Maar het gebruik van ‘Holland’ geldt ook voor
veel Nederlanders die in de jaren veertig en vijftig zijn geëmigreerd. ‘Nederland’ was in het
dagelijks spraakgebruik destijds minder gemeengoed.



drongen op een naamswijziging, maar toen nul op het rekest gekregen.137 Hoe vaak
Indië Roept! is vertoond aan de doelgroep, potentiële oorlogsvrijwilligers, is onbe-
kend.

Voor zo ver valt na te gaan is bij Indië Roept! in Londen aan het beeld niets meer ge-
wijzigd. Hier is het aardig om te zien welke keuzes Fernhout maakte uit het kleu-
renmateriaal van Zindler voor High Stakes in the East en wat de keus was van de sa-
mensteller van Indië roept!, de Australiër Dock Sternberg. In de eerste film zitten vaak
close-ups van Indonesiërs, we zitten dicht op de mensen. En zoals gemeld, er is nau-
welijks een blanke te zien. Sternberg liet in de straatbeelden van Batavia wel blanken
zien, als is het niet heel nadrukkelijk. Hij koos in het algemeen niet voor close-ups
van mensen, ook niet bij bijvoorbeeld de theepluksters. In latere sequenties rond de
‘strijders van Timor’ komen we wel dichterbij, zowel bij de zogenaamde gevechten
als bij de medaille-uitreiking. Het kan zijn dat Sternberg in het eerste deel van Indië
Roept! vooral het brede geschiedenisverhaal wilde neerzetten en daarom weinig clo-
se-ups gebruikte. Het resultaat is een wat saaie opeenvolging van shots, die alleen
met elkaar verbonden worden door het commentaar. Dat getuigt, zowel in de oor-
spronkelijke als de uiteindelijke versie, van een conservatieve kijk op de Indonesi-
sche samenleving. Net als in het eerdere Indonesian Harmony leeft de inheemse be-
volking volgens eeuwenoude gewoontes en eerbiedwaardige tradities. De
Nederlanders brengen ‘westerse vooruitstrevendheid’ en welvaart, waarbij ‘het ou-
de en het nieuwe samengaat’. Over dit alles heerst een bestuur ‘samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen’. Het is met dit soort films in ge-
dachten wel te begrijpen dat Nederlanders uit Nederlands-Indië na afloop van de
oorlog hun eigen land nauwelijks meer terug kenden.

Conclusie

Met de komst van de Japanners ontstond vanaf de zomer van 1942 een tweedeling in
de films over Nederlands-Indië: er waren films gemaakt over en in Nederlands-In-
dië en er waren films over, maar gemaakt buiten Nederlands-Indië. Het ging stee-
vast om propaganda, maar in het eerste geval was het Japanse propaganda bedoeld
voor de Indonesische bevolking, bij de tweede categorie ging het om Nederlandse
propaganda die vooral gericht was op Amerika. De Japanse films bestonden voorna-
melijk uit bioscoopjournaals die bijvoorbeeld met enige regelmaat verslag deden
van politieke bijeenkomsten van de Indonesische nationalisten en hoewel sterk ge-
censureerd, toch een beeld opriepen van een Indonesië dat in de toekomst zelfstan-
dig zou kunnen zijn, een Indonesië waar blanken afwezig waren en geen macht
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137 Van den Berge, Van Mook, p. 193.



meer uitoefenden. De vertoning op grote schaal van deze bioscoopjournaals overal
in Indonesië heeft mogelijk bijgedragen aan een groeiend nationaal bewustzijn van
de Indonesische bevolking tijdens de Japanse bezetting.

Opvallend genoeg was in een belangrijke Nederlandse propagandafilm, High Stakes
in the East, ook nauwelijks een blanke te bekennen, al werd daarin het koloniale ver-
leden niet weggepoetst, maar voorgesteld als de basis van een nieuwe maatschappij.
Deze documentaire werd in 1942 gemaakt in opdracht van het nib, het Netherlands
Information Bureau, in New York en was samengesteld uit beelden die eerder in Ne-
derlands-Indië waren opgenomen. De opzet van de film is terug te voeren op de
voorstellen die Huib van Mook, de minister van Koloniën, in 1938 als directeur van
het departement van Economische Zaken had ingediend bij de Volksraad van Ne-
derlands-Indië. Het ging om het maken van een serie van 12 kleurenfilms met ge-
luid en de raad had daar enthousiast op gereageerd, in 1941 begon filmer Jaap Zind-
ler met een reeks kleurenopnames. De capitulatie van maart 1942 zorgde voor een
stroomversnelling in de uitvoering van de filmplannen. De snelle opmars van Japan
had overduidelijk gemaakt dat Nederland zonder hulp van bondgenoten nooit in
staat zou zijn de kolonie terug te veroveren. De films waren bedoeld om sympathie
op te roepen bij de machtigste bondgenoot, Amerika.

Bij het nib was men zich zeer bewust van de negatieve klank die het begrip ‘kolonie’
opriep bij de Amerikanen en zelfs in internationaal verband. Het Atlantic Charter
van 1941 erkende het recht van elk volk op zelfbeschikking en dat werd in de zomer
van 1942 nog eens onderstreept door de Amerikaanse staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken. Zowel het nib als de Nederlandse ambassadeur in Washington en de
minister van Koloniën benadrukten meermalen dat de regering in Londen een toe-
komstvisie op de koloniën moest ontwikkelen die internationaal aanvaardbaar zou
zijn. De zogenaamde 7-december rede van koningin Wilhelmina uit 1942 was be-
doeld als zo’n visie voor de toekomst, maar schoof een besluit over mogelijke zelfbe-
schikking ver voor zich uit. Dat was niet verbazingwekkend gezien de maandenlan-
ge ambtelijke onderhandelingen die aan de toespraak vooraf waren gegaan. In feite
was de Nederlandse regering diep verdeeld over de toekomst van Nederlands-Indië
en zou dat ook blijven, totdat het laatste koloniale bezit in Azië werd opgegeven. In
de films die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt, wordt die verdeeldheid
weerspiegeld: er zijn aan de ene kant films die een idealistisch beeld schetsen van een
gezamenlijk optrekken van Nederlanders en Indonesiërs, strijdend voor de vrijheid;
aan de andere kant zijn er films die vooral nostalgie oproepen, die terugblikken op
een harmonieuze vooroorlogse -en dus koloniale- samenleving, waarin de verschil-
lende bevolkingsgroepen elk hun eigen plaats innemen.
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Films van het eerste type werden met name geproduceerd door het nib, waarbij ci-
neast John Fernhout -begin 1942 aangesteld als hoofd van de filmafdeling- een be-
langrijke rol had als de man die de films samenstelde op basis van eerder opgenomen
materiaal. Hight Stakes in the East, Peoples of the Indies, The Dutch Tradition, The Fighting
Dutch: het zijn allemaal films waarin het woord kolonie nooit valt, maar sprake is
van een ‘gemenebest’ waarin, ook in beeld, de blanke Nederlanders niet per defini-
tie domineren. Deze films waren doordrenkt van de opvattingen van de minister
van Koloniën, Huib van Mook, die juist daarom ook werd gewantrouwd door veel
van zijn collega’s in Londen, die er van overtuigd waren dat deze ‘Indische jongen’ de
kolonie wilde losweken van het moederland. Dat was op lange termijn mogelijk het
ideaal van Van Mook, maar dat was nog niet hetzelfde als een erkenning van het zelf-
beschikkingsrecht van de Indonesiërs. Van Mook kan een verlicht paternalist wor-
den genoemd, een man die vernieuwing wilde, maar zich niet kon voorstellen dat
Indonesië zonder Nederlanders kon functioneren. Datzelfde gold voor zijn rechter-
hand, Charles van der Plas, die officieel de propaganda voor en over Nederlands-In-
dië onder zijn hoede had. Van der Plas droomde van ‘eenheid in verscheidenheid’,
maar ging kwesties over wie de uiteindelijke macht zou hebben uit de weg. De films
spreken zich daarover evenmin uit, ze vertegenwoordigen in feite het progressieve
koloniale standpunt van voor de oorlog.

De kwaliteit van de films die het nib produceerde was hoog, High Stakes in the East
kreeg een Oscarnominatie, van de The Dutch Tradition waren honderden kopieën in
roulatie in de Verenigde Staten en ook daarbuiten. In Nederland werden de films ook
na de bevrijding niet vertoond. De rvd in Londen, formeel de baas over het nib in
New York, werd slechts summier op de hoogte gehouden van het filmproductiepro-
ces, waarschijnlijk omdat men geen slapende honden wakker wilde maken. Termen
als ‘gemenebest’ waren in conservatief koloniale kringen zeker geen gemeengoed en
gezien alle discussie die er was geweest rondom het opstellen van de 7-december re-
de van de koningin, kan vermoed worden dat de commentaarteksten van de films
die het nib voor de Amerikaanse markt maakte, geen fiat zouden hebben gekregen
vanuit Londen. Daar had film als medium ook weinig aanzien, de activiteiten die de
filmafdeling van de rvd in Londen ondernam kenden in deze periode weinig succes
en het hoofd van de rvd, Adriaan Pelt, meende dat er weinig mee bereikt kon wor-
den. Dat veranderde toen de bevrijding van Nederland in zicht kwam en John Fern-
hout werd gevraagd als filmer mee te gaan met de oprukkende troepen, waarbij
Fernhout overigens regelmatig aanvaringen had met het ambtelijke apparaat waar
hij voor werkte. Met het nib in New York was dat niet het geval geweest.

Het zwaartepunt van de films over Nederlands-Indië verschoof in 1944 naar Austra-
lië, waar een Nederlands-Indische Commissie met geringe bevoegdheden vooral de
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lopende financiële zaken van de kolonie waarnam, maar waar daarnaast wel een 
uitgebreide ‘informatiedienst’ werd opgezet, de Netherlands Indies Government
Information Service, ofwel de nigis. De dagelijkse leiding van deze dienst was in
handen van marine-luitenant H.V. Quispel, de man die voor de oorlog al verant-
woordelijk was geweest voor het produceren van verschillende films. Hij richtte
binnen de nigis in 1943 een aparte foto- en filmafdeling op die een nauwe verbin-
tenis aanging met een commercieel bedrijf, Southern Seas Productions. Films van de
ngis konden zo onder de vlag van een particulier bedrijf worden uitgebracht, de af-
zender – Nederlands-Indische overheid- bleef voor de kijker verborgen. Onder lei-
ding van Quispel kwam een aantal films tot stand die vallen in de eerder genoemde
tweede categorie: films met een nadruk op een prachtige verleden waarin blank en
bruin harmonieus samenwerkten en ieder in zijn eigen gemeenschap gelukkig was,
de Indonesiër in een traditionele omgeving, de Nederlander in een meer dynami-
sche wereld. De kwaliteit van de producties van de nigis/Southern Seas Productions
haalt het niet bij de films die het nib voor de Verenigde Staten produceerde. Dat valt
mogelijk te verklaren uit het minder geavanceerde filmklimaat in Australië, hoewel
daar de Oscar winnende documentaire Kokoda Front Line was gemaakt. Een andere
verklaring kan liggen in de weinig tot samenwerking met andersdenkenden nei-
gende Quispel, die hard werkte, maar nauwelijks oog had voor de ontwikkelingen
buiten zijn eigen blikveld, zoals het Atlantic Charter of, dichter bij zijn huis, de toe-
nemende onrust onder de Indonesiërs in Australië.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Nederlandse overheid in feite drie film-
diensten: er was een weinig succesvolle filmdienst bij de rvd in Londen die over de
koloniën geen films produceerde, al was het maar omdat overeenstemming moeilijk
te bereiken was; er was een filmdienst in New York, onderdeel van het nib, die een
aantal zeer verdienstelijke documentaires produceerde waarin werd geprobeerd het
traditionele kolonialisme te herijken; en er was een filmdienst in Australië, ressor-
terend onder de nigis, waar de vooroorlogse koloniale blik overheerste en waar met
beperkte middelen traditionele films werden gemaakt. Dit zou, om Van der Plas te
citeren, eenheid in verscheidenheid kunnen worden genoemd, maar het lijkt toch
eerder symbolisch te zijn voor het gebrek aan visie en samenhang waar het gaat om
het beleid ten aanzien van Nederlands-Indië. Voor de oorlog bestonden er talloze en
diepgaande meningsverschillen over waar het met de kolonie naar toe moest in een
wereld die snel veranderde, maar er was toen nog een algemeen aanvaard gezag – dat
van de gouverneur-generaal, die op zijn beurt ondergeschikt was aan de regering
van het moederland. Met de Japanse bezetting viel dat gezag weg; de gouverneur-ge-
neraal werd krijgsgevangene terwijl zijn vervanger, de luitenant-gouverneur-gene-
raal, nooit het volledige vertrouwen van de Nederlandse regering kreeg; door de oor-
log waren de verbindingen tussen de diverse vestigingsplaatsen van Nederlandse
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overheidsdiensten moeizaam en ging ieder zijn eigen gang. Op het moment dat een
en ander weer samen moest komen, zoals bij het oprichten van één filmdienst voor
het toekomstige Indië, ging dat wringen, zoals in het volgende hoofdstuk zal blij-
ken.
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h o o f d s t u k  5

Terug naar een nieuwe toekomst
1944 – 1945

Op 22 april 1944 landden Amerikaanse troepen onder leiding van generaal Douglas
MacArthur op Hollandia, aan de noordkust van Nederlandse deel van Nieuw-Gui-
nea. Nederlandse militairen waren er niet rechtstreeks bij betrokken en pas maan-
den later kregen lokale inwoners pamfletten aangereikt met de aanhef ‘In naam der
koningin’, waarin werd uitgelegd dat in hun gebied weer Nederlands-Indische wet-
ten golden.1 De herovering van Hollandia door de geallieerden was voor de Neder-
landse autoriteiten wel het signaal dat een terugkeer naar de kolonie aanstaande
was. Wat waren de verwachtingen in Londen en Melbourne? Het begrip ‘goede ou-
de tijd’ viel regelmatig, waarbij er van uit werd gegaan dat de Indonesiërs immuun
gebleven zouden zijn voor ‘Japansche propaganda’, zoals in de nota ‘Herstel van Be-
stuur in Nederlands-Indië’ van het ministerie van Koloniën stond te lezen.2 Ook bij
de nigis kwam het werk in het kader van de terugkeer te staan. H. Quispel, het
hoofd van de filmdienst, liet de opmars van Amerikaanse Zesde Leger door een Ca-
nadese cameraman vastleggen om de heldendaden later in Indonesië te kunnen ver-
tonen. In de herfst van 1944 volgde de aanstelling van de beroemde documentaire-
maker Joris Ivens als Film Commissioner for the East Indies. Hij zou films gaan
maken voor het bevrijde Indonesië, waarin oost en west gezamenlijk en op gelijke
voet aan een nieuwe toekomst konden werken. Over samenwerking tussen Ivens en
Quispel, beide mannen met een uitgesproken karakter en met politiek tegengestel-
de opvattingen, was niet nagedacht en dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van
Ivens, eind november 1945. Het is symbolisch dat de progressieve Ivens opstapte en
de conservatieve Quispel het hoofd werd van een nieuw gouvernementsfilmbedrijf.
Nederlands-Indië was inmiddels bevrijd, de Nederlanders die terugkeerden troffen
een totaal andere situatie aan dan verwacht, maar het merendeel bleef vasthouden
aan opvattingen die ze ontleenden aan de ‘goede oude tijd’.
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Op weg naar de bevrijding

In juni 1944 maakte de Nederlandse regering in Londen bekend dat het gouverne-
ment van Nederlands-Indië opnieuw werd geïnstalleerd, compleet met de oude de-
partementen, waaronder die voor Binnenlands Bestuur, waar Charles van der Plas de
leiding kreeg. De Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland
werd opgeheven.3 Het nieuwe Nederlands-Indische bestuursapparaat vertrok ook
uit Melbourne en vestigde zich in Camp Colombia, een serie legerbarakken nabij
Brisbane aan de westkust van Australië. Dit kamp was twee jaar eerder door de Aus-
traliërs neergezet voor de staf van het Amerikaanse Zesde leger, die in de zomer van
1944 het hoofdkwartier verplaatste naar Hollandia. Van Mook had er op aangedron-
gen dat alle Nederlanders dicht bij elkaar kwamen te zitten, als het ware om te on-
derstrepen dat de terugkeer naar Nederlands-Indië aanstaande was. Sommigen von-
den het een succes. ‘Men leeft als het ware weer in een Nederlandse gemeenschap’,
zo schreef de directeur Economische Zaken Van Hoogstraten.4 Een naaste collega
was minder enthousiast. ‘In het Brisbane kamp was de verhouding tussen Neder-
landers en Indonesiërs slecht, ik had het in mijn leven niet zo meegemaakt.’5

De Indonesiërs in Camp Columbia waren merendeels bedienden. Sommigen waren
eerder in dienst geweest van de kpm, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, het
bedrijf dat voor de oorlog het interne scheepvaartverkeer in de archipel verzorgde. In
de eerste maanden van 1942 weken zo’n 20 kpm schepen uit naar Australië waarna
rond de 2000 Indonesische zeelieden daar moesten zien rond te komen van een ui-
termate schamel salaris, terwijl elk contact met hun familie verbroken was.6 Andere
Indonesiërs in Camp Colombia kwamen uit een groep die later in Australië arriveer-
de: de zogenaamde Boven-Digoelisten. Die naam refereerde aan het kamp Boven-
Digoel in het zuidwesten van Nieuw-Guinea, waar het gouvernement vanaf eind ja-
ren twintig politieke gevangen vast zette. Toen de Japanners dit gebied dreigden te
veroveren, werden de gevangen naar Australië overgebracht en vervolgens onder
druk van de Australische Civil Rights League vrijgelaten.7 Naast de zeelieden en 
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3 niod, toegang 2129, collectie Slotemaker de Bruïne, inv.nr.1e, persbericht over nieuw be-
stuur Nederlands-Indië, Londen 5 juni 1944. Zie voor de discussie over de instelling en be-
voegdheden van een nieuw bestuur De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 323-331 en Van den Doel,
Afscheid, p.61-61.

4 Geciteerd bij De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 333.
5 idem. Dit citaat is van P. Honig, plv. directeur Economische Zaken.
6 De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 43-46, waarin ook de staking van deze zeelieden voor hoger

loon aan de orde komt.
7 idem, 133-138.



Boven-Digoelisten waren er nog kleinere groepen Indonesiërs die noodgedwongen
in Australië verbleven. In het algemeen werden ze door lokale bevolking redelijk op-
gevangen, in weerwil van het officiële ‘White Australia’ beleid.8 Het waren eerder de
Nederlanders en Indische Nederlanders die zich, van eigen haard verdreven, uiter-
mate koloniaal gedroegen. Van der Plas schreef in april 1943 aan Van Mook dat men
‘sukkelt aan alle bezwaren aan zo’n gemeenschap verbonden, helaas gecombineerd
met de oude koloniale hoogheidswaan, die bij de plaats die wij hier innemen, pijn-
lijk belachelijk aandoet.’9

Naarmate de oorlog vorderde, begonnen zeker de meer geschoolde Indonesiërs in
Australië zich ook af te vragen of de 7-december rede van koningin Wilhelmina -
waarin uitdrukkelijk werd gesteld dat van rassendiscriminatie in het koninkrijk
geen sprake zou zijn- werkelijk serieus kon worden genomen. Telkens weer bleken
Indonesiërs minder betaald te krijgen dan bijvoorbeeld Indische Nederlanders voor
hetzelfde werk. Een Indonesische knil officier die vanuit Australië naar Luzon op de
Filipijnen was gestuurd, schreef in het voorjaar van 1945 aan Van der Plas over de uit-
kering voor de vrijgelaten krijgsgevangen aldaar. Honderd gulden voor de Neder-
landers, vijftig voor de Indonesiërs. ‘Waarom is dit zo? Het zijn allemaal jongens met
een goede ontwikkeling en enkelen hebben zelfs een universitaire graad gehaald.
Ziet u, deze dingen maken mij bezorgd voor de toekomst. Ik ben ook een zoon van
Indonesië en een nationalist, maar ik weet dat de vlugste manier om vooruit te ko-
men is door met de Hollander samen te werken, omdat die ons beter kennen en om-
dat de toekomst naar de ideeën en beloften van de hoogste in het land, H.M. de Ko-
ningin, er zo rooskleurig uitziet. Maar er is nog zo weinig van deze beloftes te zien.
Overal waar ik ben geweest, in Melbourne, Brisbane, Nieuw-Guinea Zuid en Noord
en hier nu, hoor ik niets anders dan klachten […] over het gebrek aan samenwerking
en het niet houden der beloften.’10 Van der Plas moet deze brief in Brisbane zuchtend
hebben gelezen. Hij wist ongetwijfeld hoeveel moeite Van Mook destijds had moe-
ten doen om de koningin een op z’n minst vooruitstrevend lijkende tekst te laten
uitspreken en ook hij zag om zich heen in Australië de behoudzucht. Hij schreef aan
Van Mook: ‘In de Nederlandse gemeenschap sta ik, met weinige uitzonderingen,
terzake nog alleen. De collega’s geven mij theoretisch alles toe, praktisch bestaat er
tussen hen en de Indonesiërs hier geen enkele band.’11
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8 idem, p. 18. Het ‘White Australia’ beleid refereert aan de Australische Immigration Restric-
tion Act van 1901, op grond waarvan immigranten uit Europese landen, met name Enge-
land, voorrang hadden op immigranten afkomstig uit bijvoorbeeld Azië. Na 1949 werd dit
immigratiebeleid geleidelijk herzien.

9 idem, p. 121.
10 idem, p. 125.



Alle Nederlandse diensten verhuisden mee naar Brisbane, behalve de Film and Pho-
tographic Unit van de nigis. Gezien de nauwe verwevenheid met het Australische
Southern Seas Productions en de grote hoeveelheid niet-Nederlandstalige werkne-
mers werd het vermoedelijk beter geacht deze afdeling in Melbourne door te laten
werken. De zoon van eigenaar Fred Daniell maakte later een lijst van 31 stafmede-
werkers, slechts 4 daarvan hadden de Nederlandse nationaliteit.12 In Melbourne
ging alle aandacht nu naar het vastleggen van de herovering van Nieuw-Guinea en
de te verwachten volgende stappen om de rest van Nederlands-Indië te bevrijden.
Tot ver in het jaar 1944 werd het vastleggen van gevechtshandelingen niet door Ne-
derlandse cameramensen gedaan. Nederlandse overheidsdiensten konden wel zon-
der problemen gebruikmaken van filmopnames van bondgenoten, al moesten er
meestal afspraken over rechten en distributie worden gemaakt. Zoals eerder ge-
meld, was de rvd In Londen zich inmiddels aan het voorbereiden om in Europa
eigen cameramensen op pad te sturen. Via het nib werden richtlijnen en handboe-
ken voor oorlogscorrespondenten opgevraagd.13 Ook vroeg men eind januari 1944
aan Australische collega’s in de Engelse hoofdstad of die konden nagaan of geallieer-
de cameramensen bij de opmars in Nieuw-Guinea af en toe voor een Nederlandse
invalshoek konden kiezen, daarbij onderwerpen suggererend als: ‘schools for In-
donesians, arrival of escapees, pictures of bombing trips to Dutch territory, etc.’14

Hoe het er aan toe ging bij gevechten op het onherbergzame Nieuw Guinea was al
vanaf het uitbreken van de oorlog in de Pacific vastgelegd. Van het enorme eiland
was alleen de noordkust in handen van Japanse eenheden, pogingen om de hoofd-
stad van het Australische deel, Port Moresby aan de zuidkust, te bezetten waren in
1942 mislukt.15 De gevechten van de Australiërs tegen de Japanners in deze periode
werden vastgelegd in de korte documentaire Kokoda Front Line.16 Het was een van de
films die met High Stakes in the East meedong om de Oscar voor beste documentaire
van 1942 en deze samen met drie anderen won. Kokoda Front Line toont in een kleine
tien minuten het indringende verhaal van gewone Australische soldaten in de tro-
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11 idem, p. 122.
12 John Daniell noemt 31 stafmedewerkers bij naam, daaronder zijn 4 Nederlanders: Vogt,

Ivens, Speyer en Mol. De Jong somt in Koninkrijk, deel 11c, p. 146, ook de vele nationaliteiten
op van de volgens hem 30 medewerkers die de nigis telde in de zomer van 1942.

13 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5853, Slotemaker de Bruïne aan Pelt, 14 ja-
nuari 1944.

14 idem, inv.nr. 5829, Barnstijn aan Smart, 28 januari 1944.
15 Zie De Jong, Koninkrijk, deel 11b, p. 54-55.
16 De film wordt bewaard in het National Film and Sound Archive van Australië en is te zien

via You Tube.



pische jungle van Nieuw-Guinea: ‘They have suffered fear and deprivation, fighting
day and night. Their casualties have not been light, but they’ve carried on. This is
war – the real thing. The utter weariness of sorely tried men is evident in their faces.
[…] Men are sweating, suffering, dying in that jungle, so that it cannot happen here.
Are they getting all the support they deserve? From the mines, from the factories,
from the ordinary civilian? Can every man and woman in this country truthfully
say: I have done all I can, given all I can?’ Opvallend in de documentaire is de rol van
de dragers, de lokale Papoea’s. Van hen zijn er niet alleen algemene totaalshots, maar
ook mediums en close-ups. Ze worden getoond als de helpers zonder wie met name
gewonde Australische soldaten het niet zouden redden: ‘The care and consideration
showed for the wounded by the natives has won the complete admiration of the
troops. With them, the black-skinned boys are white.’ Australië stond bekend om
zijn openlijke racisme jegens mensen met een donkere huidskleur. Deze commen-
taartekst kan daarom gezien worden als een opmerkelijk én pijnlijk compliment.

Er is in Nederland een film bewaard gebleven die een bleke afspiegeling is van Koko-
da Front Line, een film met een Nederlandse titel: Oorlog op Nieuw Guinea.17 Het is een
productie van ‘Het Australische Regeeringdienst’, zoals de grammaticaal onjuiste
openingstitel meldt. In ruim tien minuten wordt een beeld gegeven van de activi-
teiten van een groepje van acht Australische soldaten in de jungle. De locatie is zo
echt als maar kan, met het moeizame geploeter door de vaak kniediepe blubber, de
eindeloze regen, de blaren, de bloedzuigers. Maar de film blijft steken in nagespeel-
de clichés. De mannen op patrouille mogen sluipen door het hoge gras, zich verber-
gen achter struiken – de wetenschap dat de camera voor hen uit gaat, maakt het niet
erg geloofwaardig. Zelfs de paar dode Japanners die na een aanval worden aange-
troffen kunnen het idee dat alles in scène is gezet niet wegnemen. Het geluid ont-
breekt bij de film die hier bewaard is en het is dus niet na te gaan of er, naast de titels
in de Nederlandse taal, ook Nederlands commentaar bij hoort. In de papieren ar-
chieven is over deze film niets terug te vinden en vermoedelijk is dit inderdaad een
Australische productie. De medewerkers die in de titels worden genoemd zijn niet
dezelfden als de mensen die voor de nigis werkten. Naar de bedoeling van de film
is het raden, mogelijk wilde de Australische overheid aan bondgenoten laten zien
wat men op militair vlak presteerde. Waarom deze film van een veel mindere kwali-
teit was dan Kokoda Front Line is een vraag waarop het antwoord buiten het bestek
van deze studie valt.

De nigis had begin 1944 met het oog op de verwachte herovering van Nieuw-Gui-
nea geregeld dat een van hun cameramensen de juiste accreditaties kreeg om met de
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troepen van MacArthur mee te gaan. Het ging om Alex Cann, afkomstig van de 
Canadese marine. Hij had nauwelijks ervaring, maar wel talent. Zijn beelden van de
opmars langs de kust werden in oktober 1944 verwerkt in de hieronder nog te be-
schrijven nigis productie De bevrijding van Nederlandsch Indië. Cann trok daarna met
de Amerikaanse troepen verder richting Filippijnen en had een mooie scoop.18 Bij de
landing op Leyte begaf de apparatuur van de cameraploeg van het Amerikaanse Ar-
my Signal Corps het. Cann filmde wel en wist zijn materiaal razendsnel naar Aus-
tralië te krijgen, waarna het via de nigis en de Australische voorlichtingsdienst in
de Amerikaanse bioscoopjournaals terechtkwam.19 Er werd later door de nigis een
korte eigen reportage uit gemonteerd, Going North.20 Die film won in mei 1945 de
hoofdprijs op het eerste United Nations Festival in Parijs.21 Cann zelf stond toen op
het punt om voor de nigis te beginnen met de opnames voor wat later de film Res-
cue from Shangri-La werd. Het is het spectaculaire reddingsverhaal van een neerge-
stort Amerikaans transportvliegtuig in de Baliemvallei. Dit dichtbewoonde gebied
in het verder volkomen ontoegankelijke binnenland van Nieuw-Guinea was kort
voor de oorlog per toeval vanuit de lucht ontdekt en werd als een sensatie gezien.
Amerikaanse piloten organiseerden voor hun collega’s illegale sightseeing vluchten
over de vallei en de neergestorte dc3 maakt zo’n vlucht. Cann ging mee met de red-
dingsoperatie en werd met apparatuur aan een parachute gedropt op de plek waar
het vliegtuig was neergestort. Er bleken drie overlevenden te zijn, waaronder een
vrouw, Margaret Hastings. ‘Dropped into New Guinea, with lipstick’, aldus de kop
boven de recensie van een boek dat onlangs nog verscheen over deze gebeurtenis die
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18 In het overzicht van John Daniell staat dat Cann in dienst trad van Southern Seas Produc-
tions, maar uitgeleend werd aan de nigis. Het verklaart mogelijk waarom hij verder met
de Amerikanen optrok, naar een gebied dat met Nederlands-Indië weinig van doen had.

19 Van ’t Groenewout, Small Profit, p. 80, meldt dat het Amerikaanse materiaal van de landing
op Leyte bij het ontwikkelen in het lab verloren was gegaan, een mededeling gebaseerd op
ongepubliceerde memoires van ene Val Wake die op 8 mei 2011 in een bijdrage aan een in-
ternetdiscussie schrijft dat de Amerikaanse apparatuur kapot ging. Vermoedelijk zijn zijn
herinneringen niet even nauwkeurig en consistent, maar de scoop van Cann blijft wel
staan. Van ’t Groenewout meldt dat Cann tegen de wens van de nigis verder was gegaan
met de Amerikaanse troepen. Zijn eigenwijsheid werd hem na de scoop grootmoedig ver-
geven. Een interne briefwisseling tussen het nib in New York en het bijkantoor in San
Francisco laat zien dat men daar wat zuur oordeelde over het geheel: het materiaal van
Cann dat in de bioscoopjournaals terecht was gekomen had geen Nederlandse invalshoek
en geen hoge kwaliteit: nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117 inv.nr.
25485, Groen aan Sanders, 6 februari 1945.

20 Deze reportage zit, met Amerikaans commentaar, bij BenG, Taak id 48260.
21 Van ’t Groenewout, Small Profit, p. 80.



tot de verbeelding blijft spreken.22 Cann filmde alles nauwgezet, inclusief de reacties
en de hulp van de lokale Papoea’s, die nooit eerder blanken hadden gezien. Zijn film
werd uiteindelijk door mgm in Amerika gedistribueerd.23 Opvallend is dat de film
als nigis productie niet meer werd herkend door de naoorlogse rvd. In het dossier
bij de film staat dat dit mogelijk een Amerikaanse productie is, nagesynchroniseerd
in het Nederlands.24 Het is een goede illustratie van het gegeven dat de filmactivi-
teiten rond Nederlands-Indië snel in het vergeetboek raakten en dat bovendien de
verhouding tussen de nigis en Southern Seas Productions onduidelijk was, want de
eerste financierde de film terwijl de laatste de distributie regelde.

Terug naar De bevrijding van Nederlandsch Indië.25 De film, met een lengte van dertig
minuten, bevat naar verhouding weinig beelden van de strijd. De nadruk ligt sterk
op de activiteiten van de nica, de Netherlands Indies Civil Administration. Die
naam was bedacht door de eerder met de Militaire Willemsorde onderscheiden ko-
lonel Van Straten. Een gevoel voor lyriek kan hem niet ontzegd kan worden, hij be-
dacht er ook functietitels bij: sonica en conica. Ofwel Senior Officer nica en
Commanding Officier nica. De organisatie was op poten gezet direct nadat Van
Mook van generaal MacArthur begin maart 1944 in het diepste geheim had verno-
men dat een landing op Hollandia werd voorbereid en dat er behoefte zou zijn aan
een Nederlands-Indisch team dat het Zesde Amerikaanse leger terzijde kon staan bij
de opmars.26 Cameraman Alexander Cann had zonder twijfel van de nigis opdracht
gekregen om vooral veel van de nica activiteiten te filmen. De Nederlandse militai-
re betrokkenheid bij de opmars was tenslotte nihil. Aan de beelden van De bevrijding
van Nederlandsch Indië is te zien dat de liefde van Cann lag bij militaire actie. De clo-
se-ups van Amerikaanse soldaten tijdens patrouilles zijn prachtig. De shots waarin
de wederopbouw met hulp van de nica aan de orde komt zijn niet slecht, maar wel
een beetje plichtmatig.

De bevrijding van Nederlandsch Indië is geen ‘spannende’ film, al helemaal niet in ver-
gelijking met Going North. In die film is de oorlog een wedloop tussen goed en
kwaad, opgeroepen door de opzwepende Amerikaanse commentaarstem en de mu-
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22 Recensie in New York Times/International Herald Tribune, 10 juni 2011 van Mitchell Zuckoff,
Lost in Shangri-La (New York: HarperCollins, 2011).

23 Van ’t Groenewout, Small Profit, p. 80.
24 De film zit, met Nederlands commentaar, bij BenG, Taak id 49216.
25 De film zit in drie delen van elk rond de 10 minuten bij BenG, Taak id 47816; 47822; 47819.

In de database is er een streepje tussen Nederlandsch en Indië gezet, de filmtitel zelf heeft
geen verbindingsstreepje.

26 De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 349.



ziek. In De bevrijding van Nederlandsch Indië is de Nederlandse commentaarstem keu-
rig en beschaafd, met zinnen als ‘U kunt er verzekerd van zijn dat onderweg menige
Japanner verrast werd en het met zijn leven moest bekopen.’ We zien daarbij een pa-
trouille op z’n gemak door de jungle lopen. Er is een Engelstalig script van de film
bewaard gebleven. Daarin staat op dezelfde plek ‘Startled Japanese sentries who gas-
ped and died without knowing it, delayed them [de patrouille] but awhile.’27 Op een
aantal plekken wordt er veel te veel informatie gegeven, precies het euvel waar Och-
se op wees bij Indië Roept! Muziek wordt schaars gebruikt. Wat opvalt in de film is de
ruime aandacht voor de lokale bevolking en dan met name in hun rol van ontvanger
van Nederlandse hulp. In de jaren die volgen zullen films van de Nederlandse over-
heid eindeloos gaan variëren op het thema hulpverlening. De bevrijding van Neder-
landsch Indië is het begin van een traditie: ‘wij’ zijn er om arme mensen te helpen. Die
hebben geen naam. Bij een commentaartekst als ‘Deze man en zijn familie zijn reeds
gerustgesteld omtrent hun toekomst. Zoals de anderen zal hij weer werk, eten en
een huis krijgen onder de goede zorgen van nica’ zien we wel een Indonesische
man, zijn vrouw en enkele kinderen, maar ze gaan op in een massa anderen die in
een rij staan te wachten.

Het woord ‘Indonesië’ valt één keer in De bevrijding van Nederlandsch Indië. Aan het
einde van de eerste akte hoort de kijker ‘Hier ziet u bevrijde Indonesische soldaten
aantreden om weer deel te nemen aan de strijd voor de bevrijding van Indonesië.’
‘Indonesië’ wordt heel nadrukkelijk uitgesproken, maar de tweede en de derde akte
eindigen toch weer met de bevrijding van ‘Nederlands-Indië’. Het is niet te achter-
halen of hier ging om een doelbewuste keuze die tot uitdrukking bracht dat zowel
heden als verleden in de film een plaats hadden of dat het gaat om een ambiguïteit
die symbolisch is voor de onzekere toekomst van de kolonie. De Nederlandse rege-
ring zou bij het einde van de oorlog verklaren dat er voortaan alleen nog sprake was
van Indonesië, maar dat drong in het dagelijkse spraakgebruik nauwelijks door,
daar bleef ‘Indië’ in zwang. In oktober 1944 kreeg zowel de rvd in Londen als het nib

in New York op 16 mm een volledige versie van De bevrijding van Nederlandsch Indië te
zien. Wat men bij deze diensten vond van de film is in de correspondentie niet terug
te vinden. Mogelijk kwam dat omdat deze kopie door Van der Plas persoonlijk was
meegenomen en er over is gesproken zonder iets op papier vast te leggen.28 Wellicht
speelde ook een rol dat inmiddels door Van der Plas zelf een nieuwe opdracht was ge-
geven voor het vastleggen van de bevrijding van Nederlands-Indië. Aan een filmer
die niets met de nigis van doen had.
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27 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5840, informatie over The liberation on the
Netherlands Indies van Fred Daniell, 23 februari 1945.

28 nl-hana, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5840, Slotemaker de Bruïne aan Pelt, 19
oktober 1944.



De komst van Joris Ivens

Met de herovering van heel Nieuw-Guinea en een verdere opmars op de oostelijke
eilanden van de archipel, werd de toekomst van de kolonie urgenter dan ooit. In een
stuk van september 1944 over de heersende stemming in de Verenigde Staten wees
het nib er op dat in de Amerikaanse pers weinig geloof werd gehecht aan Neder-
landse beloften over veranderingen in de kolonie: ‘Men twijfelt er niet aan dat de be-
loften door de Koningin destijds uitgesproken te goeder trouw zijn gedaan, maar
men acht het mogelijk dat de zakenbelangen, die thans de Nederlandsche regeering
heeten te overheerschen, de uitvoering zullen weten te verhinderen.’29 Na een bij-
eenkomst met het geallieerde oppercommando waarschuwde Van Mook minister-
president Gerbrandy: ‘Ook nu reeds wordt ons telkens voor de voeten geworpen dat
men Indië voor ons terugverovert en dat wij dus niet teveel praatjes moeten heb-
ben.’30 Er bestond ook al sinds het uitbreken van de oorlog een stroming in de Ver-
enigde Staten die vond dat Nederlands-Indië na de oorlog onder internationaal toe-
zicht moest komen. Dat moest wat Nederland betreft te allen tijde verhinderd
worden.31 Het leek tijd voor een nieuwe propagandaronde. Gezien de weinig klin-
kende successen van het nib werd een alternatief gezocht. En gevonden, zo leek het,
in de persoon van de als links bekendstaande filmer Joris Ivens.

Er is veel gepubliceerd over het conflict dat eind 1945 ontstond tussen de Neder-
landse overheid en de man die in geen enkele geschiedenis van de documentaire film
ontbreekt.32 De uiteindelijke keuze van Ivens voor de Indonesische Republiek en te-
gen het Nederlandse kolonialisme heeft hem de jarenlange toorn van de Neder-
landse overheid op de hals gehaald. Zijn verdiensten als filmer werden pas veertig
jaar na het conflict, in 1985, door zijn geboorteland opnieuw erkend.33 Deze studie
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29 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25533, nota van Dr.
Ries, 22 september 1944.

30 Geciteerd bij De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 365.
31 Zie ook nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 24759, over de

ophef die onder Nederlandse diplomaten ontstaat vanwege publicaties in de Amerikaanse
pers in februari 1945 over dit thema.

32 Wie bijvoorbeeld in de bibliotheekcatalogus van eye Joris Ivens intypt krijgt 249 titels te
zien – het gaat dan om zowel boeken als artikelen.

33 Ivens kreeg toen een Gouden Kalf voor zijn gehele oeuvre. Het beeldje werd hem in zijn
woonplaats Parijs uitgereikt door minister van Cultuur Eelco Brinkman, die in zijn toe-
spraak over de gebeurtenissen in Indonesië zei: ‘De geschiedenis heeft aangetoond dat u
meer gelijk had dan uw toenmalige opponenten’. Zie de biografie van Ivens in het bswa,
het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, <socialhis-
tory.org/bwsa>.



geeft over dit conflict geen nieuwe feiten, maar Ivens’ aanstelling als Film Commis-
sioner for the Netherlands East Indies is een essentieel onderdeel van het filmbeleid
dat de overheid destijds voerde en het verhaal kan hier derhalve niet ontbreken. De
aanstelling werd hem aangeboden door Charles van der Plas persoonlijk, in San
Francisco, in september 1944. Ivens aarzelde, zo blijkt uit latere persoonlijke aante-
keningen: “Why the hell do they make up with me now. Have they changed. Are they
more liberal. Do they need as a show a progressive artist with a followship in Hol-
land and the world in the labourmovement. Are they scared, that they take every-
body now to help them?’ Hij was niet vergeten dat hem in 1932 de toegang tot Ne-
derlands-Indië was geweigerd wegens zijn activiteiten voor de Sovjet-Unie.34

Ivens liet zich overtuigen door het door hem als authentiek gevoelde enthousiasme
van Van der Plas en diens progressieve denkbeelden. Het was ook een aantrekkelijk
aanbod dat hem werd gedaan. Zowel het vastleggen van de strijd om de bevrijding
van Nederlands-Indië als het maken van educatieve films die als doel hadden ‘con-
vincing both Dutch and Indonesians that in the future Indonesia they can and must
cooperate on a footing of complete equality and mutual respect and appreciation’
waren voor Ivens een uitdaging.35 Het bood hem de mogelijkheid om als filmer een
betere wereld te creëren, een ‘community which may become a pattern for the world
to copy’, zoals Van er Plas het in zijn hier eerder geciteerde nota van november 1942
had genoemd. Het nib gaf half oktober een officieel persbericht uit over de aanstel-
ling van de Film Commissioner for the Netherlands East Indies die in eerste instan-
tie vanuit Australië zou gaan werken.36 Ivens ging snel aan de slag. Er moest appara-
tuur en film geregeld worden voor de nieuwe filmdienst, er moest personeel komen,
er moesten filmplannen worden gemaakt. Het merkwaardige was dat dit allemaal al
bestond. Er was een dienst die films maakte in opdracht van de Indische overheid: de
Film and Photographic Unit (fpu) van de nigis. In de archieven is niet terug te vin-
den hoe Van der Plas hierover ten tijde van de benoeming van Ivens dacht. Misschien
hoopte hij dat er bij de nigis ofwel tussen Quispel en Ivens iets moois zou groeien.
Waarschijnlijker is dat hij er met zijn ongeorganiseerde geest helemaal niet over
heeft nagedacht, met alle gevolgen van dien.
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34 Geciteerd bij Eric van ’t Groenewout, Indonesia Calling. Het verhaal van de schepen die niet uit-
voeren. (Leiden, doctoraalscriptie rul, 1988), p. 42. Veel van de navolgende informatie komt
uit deze doctoraalscriptie waarin de de gebeurtenissen grondig zijn uitgezocht.

35 Van ’t Groenewout, Indonesia, p. 43.
36 idem, p. 44; Hans Schoots, Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens (Amsterdam:Mets,

1995), p. 254; diverse Australische kranten van 20 oktober 1944, in een vervolgartikel op 15
november rept The Argus zelfs over een ‘Far East Hollywood’, zie <trove.nla.gov.au/newspa-
per> waar veel Australische kranten zijn te vinden.



Ivens kwam begin maart 1945 in Australië aan. Bij afwezigheid van Van der Plas in
Camp Colombia in Brisbane, vertrok hij naar Melbourne, om daar kennis te maken
met de fpu van de nigis. Zijn oordeel was niet mals: ‘Incredible. Small, mediocre
people: D., Q. and others. Films bad. Cast of authorities. I stay out of the show, have
my own unit, my own work.’37 Ivens stond er om bekend charmant in de omgang 
te zijn, maar het kan Quispel en Daniell niet zijn ontgaan dat hij geen hoge dunk
van hun werk had. Bovendien was het zonneklaar dat de toekomst van ‘hun’ fpu

bedreigd werd. Ivens was uitdrukkelijk niet ondergeschikt aan de nigis of welke
andere dienst ook. Hij hoefde alleen verantwoording aan Van der Plas en Van Mook
af te leggen. Het is dus niet verbazingwekkend dat Quispel na dit bezoek op eigen
houtje probeerde informatie over Ivens in te winnen bij de Amerikaanse autoritei-
ten. Opnieuw leverde dit een geïrriteerde reactie op van zijn superieuren.38 Het is
niet duidelijk of Quispel ook daadwerkelijk informatie uit Amerika kreeg, maar er
stonden meer wegen voor hem open. Quispel had regelmatig contact met kolonel 
Simon Spoor, directeur van de inlichtingendienst van het knil, de Netherlands
Forces Intelligence Forces (nefis). Beiden maakten deel uit van een ‘praatgroepje’
waarin ook de heren Van Hoogstraten (de eerste voorzitter van de Nederlands-Indi-
sche Commissie en inmiddels weer directeur Economische Zaken) en Kremer (on-
derwijskundige) zaten. De gesprekken gingen over de toekomst van Nederlands-
Indië. 39

Direct na Ivens’ aankomst in Australië had de Nederlandse legercommandant, Van
Oyen, alle legeronderdelen opgedragen de regisseur medewerking te verlenen en
had Ivens een aanstelling gekregen als Public Relations Officer bij het knil. Dat
laatste was ook nodig om als oorlogscorrespondent bij het Amerikaanse leger te wor-
den geaccrediteerd. Het geallieerde opperbevel had die accreditatie al toegezegd.40

Toch vroeg kolonel Spoor namens de nefis bij de Amerikanen alsnog inlichtingen
op over Ivens, waarna op 20 april een telegram binnenkwam dat namens generaal
MacArthur meldde dat de filmer ‘one of the most dangerous communists in usa’
was.41 Spoor stelde direct een rondschrijven op voor de legerleiding, waarin hij zijn
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37 Van ’t Groenewout, Indonesia, p. 59.
38 idem, p. 48.
39 J.A. de Moor, Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant (Amsterdam:Boom,

2011), p. 144. Spoor en Quispel kenden elkaar al van voor de oorlog, waar ze beiden activitei-
ten hadden ontplooit op het terrein van voorlichting, aldus N. Douwes Dekker, in die pe-
riode werkzaam bij de voorlichtingsafdeling van de Spoorwegen, in een interview van 6 ok-
tober 1982, Jansen Hendriks e.a., Ideaal voor Ogen, p. 84-85.

40 Schoots, Gevaarlijk leven, p. 262.
41 idem, p. 264. Schoots probeert in zijn biografie na te gaan waarop deze beschuldiging is 



mening niet onder stoelen of banken stak: ‘Moge het in vredestijd geoorloofd zijn
den filmartist Ivens zijn wereldbeschouwingen naar hartelust uit te doen leven, in
den huidigen oorlogstijd is het n.n.m. ontoelaatbaar een officieel geaccrediteerden
cineast, die bij onze bondgenooten in slechte reuk staat en die men liever kwijt dan
rijk is, van Nederlandsche zijde te pousseeren.’42 Het ‘liever kwijt dan rijk’ sloeg op
het gegeven dat Ivens uit Amerika was vertrokken zonder dat het hem was gelukt
een re-entry permit te krijgen.

De nefis stuurde vervolgens op 25 april een telegram aan het hoofdkwartier van 
het Amerikaanse leger op de Filippijnen: ‘nefis desires Ivens not repeat not be 
accredited as war correspondent.’ Enkele dagen later werd namens MacArthur be-
vestigd dat de filmer niet welkom was bij de Amerikanen.43 Ivens zou de strijd om 
de bevrijding van Nederlands-Indië niet meer kunnen filmen. Hij noteerde: ‘Abso-
lutely handicapped. Suspect Dutch reactionaries to have hand in all this.’44 Van
Mook was onaangenaam verrast én verbaasd: ‘Er zit overigens een zekere tegen-
spraak in het feit, dat Ivens oorlogsfilms heeft gemaakt voor de Canadeesche en, naar
ik meen, ook voor de Amerikaansche Regeering en dat men nu op grond van naar
mijn gevoel weinig indrukwekkende en zeer losse feiten, deze extreeme houding
aanneemt. […] Wel past het in het beeld van de wereld, waarin weldra een deel van 
de menschheid alleen maar aan den eenen, en een ander deel alleen aan de andere
kant zal kunnen vertoeven.’45 Zowel Van Mook als Van der Plas bleef geloven in
Ivens. Via de Nederlandse ambassade in Washington zetten ze zich ook in om alsnog
voor hem een re-entry permit voor de Verenigde Staten te krijgen. Noodzakelijk,
want de afwerking van toekomstige films kon alleen daar gebeuren.46 Ivens stopte
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gebaseerd, p. 254-258. Een specifieke reden is er niet. Ivens werd door de fbi wel nauwlet-
tend in de gaten gehouden, maar dat gold vanaf begin 1944 ook voor vele anderen met link-
se sympathieën.

42 Geciteerd bij Van ’t Groenewout, Indonesia, p. 49; Schoots, Gevaarlijk leven, p.264.
43 Van ’t Groenewout, Indonesia, p. 50.
44 idem, p. 60.
45 idem, p. 50-51. Ivens had inderdaad voor de Amerikaanse overheid gewerkt, aan de film

Know Your Enemy: Japan, maar er ontstond over zijn eerste versie een felle discussie bij de
Amerikaanse legerleiding en de uiteindelijke film werd gemaakt zonder Ivens, zie Schoots,
Gevaarlijk Leven, p. 237-240.

46 Schoots, Gevaarlijk Leven, p. 265; nl-hana, Mook, van, 2.21.123, inv.nr. 41 over de educatie-
ve films te maken door Ivens. Latere navraag van de Nederlandse ambassade reduceerde
Ivens van ‘one of the most dangerous communists’ tot ‘small fry’, maar hij bleef een risico-
factor volgens Amerikaanse autoriteiten. Zie nl-hana, Plas, van der, 2.21.266, inv.nr. 98,
Van Boetzelaer aan Van der Plas, 4 juni 1945.



zijn energie voorlopig in het tweede deel van zijn opdracht, het maken van educa-
tieve films.

Eind april 1945 lag er een plan voor een grote serie educatieve films. Ivens had daar-
over uitgebreid overlegd met P.A. Kerstens, een man die voor de oorlog onderwijzer
en inspecteur bij het Indische onderwijs was geweest en vanaf januari 1942 in Lon-
den het ambt van minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vervulde.47 Na
conflicten met onder meer de koningin werd hij medio 1944 op aandringen van Van
Mook directeur van het Indische departement van Onderwijs en Eeredienst.48 Begin
1945 vroeg Kerstens de nigis een plan op te stellen voor educatieve films die na de
bevrijding door de hele archipel aan de lokale bevolking konden worden vertoond.
Een commissie van onderwijskundigen zou zich buigen over de bruikbaarheid van
de films die de nigis bezat.49 Of er voor de komst van Ivens al een voorstel voor edu-
catieve films was gemaakt, is in de archieven niet te achterhalen. In ieder geval spra-
ken Kerstens en Ivens elkaar op 12 april en kwamen tot een vergelijk op grond van
eerdere discussies met Van Mook.50 Het daaruit voortvloeiende plan was door zowel
Ivens als Quispel en Daniell ondertekend.

Dit Revised Directive on Educational Film Project for Netherlands Indies richtte
zich in de eerste plaats op de Indonesische jongeren. Zij waren de belangrijkste doel-
groep bij de ‘re-education and de-Japanization of the mass population of Indone-
sians.’ De films moesten aansluiten bij de Indonesische cultuur, het moesten geen
kopieën zijn van Amerikaanse of Nederlandse producties. Het was daarom van be-
lang om Indonesiërs in het filmvak op te leiden, zij waren bestemd voor ‘key posi-
tions in the production of these films. This project could thus well prove to be the
beginning of a new powerful expression of Indonesian culture and art through the
medium of the film.’51 Een deel van de films zou het verhaal van de oorlog moeten
vertellen, vanuit geallieerd gezichtspunt. Daarvoor was archiefmateriaal nodig, veel
meer dan wat er bij de nigis aanwezig was. Enige haast was hierbij wel geboden;
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47 Kerstens was voor de oorlog tevens lid van de Volkraad, hij had in 1938, toen het plan van
Van Mook over kleurenfilms daar ter sprake kwam en ook de naam van Ivens viel, bezwaar
gemaakt tegen deze ‘communistische cineast’. Zie Van den Berge, H.J. van Mook, p. 137. Of
Kerstens dit bezwaar in 1945 nog koesterde is uit de bewaard gebleven notulen en verslagen
niet op te maken.

48 Zie <parlement.com> lemma P.A. Kerstens; De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 334.
49 nl-hana, Koloniën / Indisch Archief, 2.10.36.15, inv.nr. 49, januari en februari 1945.
50 idem, overleg Kerstens en Ivens, 12 april 1945.
51 nl-hana, Mook, van, 2.21.123, inv.nr. 41, memo on educational film project, ondertekend

door Quispel, Ivens en Daniell.



‘This is necessary if we are to obtain the benefits to be derived from access to the film
libraries of our Allies whilst we are still at war against Japan as after the peace their
respective libraries will be handled solely for Archive and commercial purposes, and
will be difficult to obtain.’52

Ivens stelde een immense verlanglijst op van bestaande films die hij wilde hebben
teneinde zelf een behoorlijke ‘film library’ samen te stellen. Hij was niet voor niets
Film Commissioner for the Netherlands East Indies geworden. Als er een filmdienst
moest komen die zich kon meten met bijvoorbeeld de National Film Board in Cana-
da, dan moesten de zaken groot worden aangepakt. De filmlijst, vergezeld van an-
dere lijsten met daarop tientallen organisaties en particulieren waarmee contact
kon worden gelegd, ging naar Kerstens. Ivens was er zelf enthousiast van geworden,
getuige zijn afsluitende woorden in de begeleidende brief: ‘In writing this letter, 
I become more and more enthusiastic and intrigued with the project, and sincerely
hope that it may be possible for it to be brought to realization.’53 Kerstens stuurde de
lijsten door aan Van Mook, die op zijn beurt het hoofd van de Netherlands Purcha-
sing Commission opdracht gaf om te kijken wat er viel te regelen. Het leek Van
Mook zinvol om films voor een op te bouwen archief aan te schaffen, maar, voegde
hij er aan toe: ‘Bij de bekende los-van-het-geld-houding van den gemiddelden film-
en publiciteitsman mag ik wel jouw speciale aandacht en supervisie vragen voor het
binnen de perken houden van hun fantasie.’54

Terwijl Ivens zich boog over scripts voor toekomstige films, werd er bij de fpu door-
gewerkt aan vervolgafleveringen van de Bevrijding van Nederlandsch Indië. Er was een
cameraploeg meegestuurd met de luitenant-gouverneur-generaal toen die een be-
zoek bracht aan diverse plaatsen in Nieuw-Guinea, er was een cameraman bij de lan-
ding van Australische en Nederlandse troepen op Timor, de werkzaamheden van
een nica ziekenhuisje werden vastgelegd.55 Opmerkelijker lijkt een serie die als ti-
tel kreeg Towards a New Indonesia. Dit doet vermoeden dat het gaat om de eerste uit-
werking van het plan uit april over de ‘re-education and de-Japanization of the mass
population of Indonesians’. Van een bijbehorende ‘powerful expression of Indone-
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52 idem.
53 nl-hana, Koloniën / Indisch Archief, 2.10.36.15, inv.nr. 49, Ivens aan Kerstens, 26 april 1945.
54 idem, Van Mook vanuit San Francisco aan Zimmerman, 3 mei 1945.
55 De films zijn bewaard bij BenG onder respectievelijk Taak id 51507 (met Maleis commen-

taar), Taak id 51308 (zonder geluid) en Taak id 119908 (zonder geluid). In het eerder ge-
noemde overzicht van John Daniell van de nigis films staan deze reportages vermeld als
afleveringen van de serie Liberation of the Indies. Op de films zelf is die titel niet terug te
vinden.



sian culture’ kan op basis van de enige aflevering die bewaard is gebleven niet wor-
den gesproken. Dat is aflevering 5 die gaat over de aankomst en training, in Austra-
lië en vervolgens in Biak, van knil soldaten die voor een deel afkomstig zijn uit 
Suriname.56 Daar verwijst de ondertitel ook naar: Pasoekan Hindia Barat Pacific (West-
Indische troepen in de Stille Oceaan). Net als de titel is de commentaartekst 
in het Maleis: de film was dus bestemd voor een Indonesisch publiek. Inhoudelijk is
het een doorborduren op het stramien van de Bevrijding van Nederlandsch Indië. 
De -Engelstalige- papieren lijst van de afleveringen en hun ondertitels wijst daar
ook op: Reinforcements, Warriors Reborn, NICA prepares for a New Indonesia. Er moeten in
totaal 9 van deze films zijn gemaakt.57

Verwonderlijk is het niet dat een filmbedrijf geleid door een marine-officier veel
aandacht had voor de militaire kant van het oorlogsbedrijf, al kan het ontbreken van
echte actie in de meeste van de nigis films dan als een gemis worden gekenmerkt.
Een titel als Towards a New Indonesia wijst er tegelijk op dat Quispel en Daniell wel
wilden voldoen aan de wensen van een man als Van der Plas, maar dat het hen niet
echt lukte over hun eigen grenzen heen te kijken. Het was de bedoeling geweest dat
Ivens hen zou gaan bijstaan, maar het boterde in het geheel niet tussen de heren.
Het werd ook niet beter toen Ivens begin juli 1945 besloot zijn kantoor te verplaat-
sen naar Sydney. Hij wilde als Film Commissioner dichter bij het culturele en poli-
tieke leven zijn en dat speelde zich daar af, daar zaten universiteiten, daar was het
een stuk levendiger dan in het stijve Melbourne.

Quispel probeerde ondertussen zoveel mogelijk filmwerkzaamheden naar zichzelf
en vooral naar zijn Australische collega Daniell toe te trekken. Hij stuurde Van Mook
op 5 juli een memo waarin werd voorgesteld Daniell in de nabije toekomst een twee-
tal documentaires te laten maken over het belang van de heroverde olievelden en
rubberplantages. Deze films zouden onder de naam van Southern Seas Productions
worden uitgebracht en ‘should be produced along the lines involving minimum of
risks to the Government and maximum of prestige to Mr. Daniell.’ De films zouden
eigendom van de overheid blijven, maar de commerciële exploitatie was voor South-
ern Seas Productions. Quispel sloot zijn memo af met: ‘Apart from the above men-
tioned independent production activities, it may be advisable to place Mr. Daniell
on the staff of the Netherland Indies Government Information Service.’58 Bij de rvd

in Londen informeerde Quispel tegelijkertijd naar de beschikbaarheid van Neder-
landse filmers voor het vastleggen van de bevrijding van Nederlands-Indië. Het ant-
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woord moet voor hem verheugend zijn geweest, want daarin stond dat Mannus
Franken, de regisseur met wie hij voor de oorlog veel had samengewerkt, bereid was
naar Australië te komen. De brief benadrukte nog eens dat Quispel Ivens hiervan op
de hoogte moest stellen.59

Van Mook liet op 7 juli aan de nigis weten dat hij weinig voelde voor de voorstellen
van Quispel; wat de luitenant-gouverneur-generaal betreft nam Ivens in alle film-
zaken het voortouw. Fred Daniell en andere Australiërs die bij de fpu werkten kon-
den dat blijven doen zolang er nog vanuit Australië werd gewerkt, maar met het oog
op een toekomst in Indië zou nieuw personeel moeten bestaan uit Nederlanders en
Indonesiërs en zou Ivens over deze Indische eenheid de leiding hebben. In een brief
aan Pelt van de rvd schreef Van Mook enkele dagen eerder: ‘Quispel, die vele goede
eigenschappen heeft, mist toch sommige inzichten over voorlichtingswerk en is bo-
vendien lichamelijk en geestelijk nogal run down, zoodat ik hem graag voor eenigen
tijd naar Engeland en Nederland zou willen zenden. Dit is ook van belang, omdat hij
daardoor contact zou kunnen opnemen met den R.V.D. en in het algemeen er eens
uit zou zijn en zijn blik wat zou kunnen verbreeden’.60 Het was duidelijk: Van Mook
probeerde Quispel zonder gezichtsverlies buitenspel te zetten. Dat zou evenwel een
onmogelijke opgave blijken.

Een maand later, 6 augustus, stuurde Quispel opnieuw een rapport aan Van Mook
over de toekomst van een gouvernementsfilmbedrijf in Indië. In het begeleidend
schrijven meldde hij: ‘Weliswaar werd in Uwe nota van 7 juli j.l. aangegeven dat de
vorming van deze Indische organisatie onder leiding zou staan van de heer Ivens,
[maar] dat het mij bij nadere beschouwing wenschelijk voortkomt U in overweging
te geven het opzetten van het in Indië te vestigen bedrijf aan den heer Ivens en mij
tezamen op te dragen’. Dat bedrijf zou zich dan moeten richten op het produceren
van films die ‘naar voren brengen hetgeen de Nederlandsche cultuur aan Indië te
bieden heeft’ en op films die ten dienste staan van de ‘buitenlandsche handelsvoor-
lichting’ en die ‘een beeld geven van onze productie- en afzetmogelijkheden’. Quis-
pel stelde in het begeleidend schrijven dat een en ander de instemming had van
Ivens.61

Ivens reageerde enkele dagen later: ‘Lt. Comm. Quispel states that I agree to his
notes, actually I suggested to him a different plan of organization. […] Consequent-
ly my approval to his report is with certain fundamental reservations.’ Het hoeft
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geen verbazing te wekken dat Ivens zich niet kon vinden in een filmbedrijf dat zich
zou toeleggen op de bevordering van handel en export en hij schreef daarom een
eigen rapport. Hem stond een bedrijf voor ogen dat films produceerde waarin de na-
druk lag op samenwerking tussen oost en west, films die de jeugd ‘a sense of re-
sponsibility towards citizenship’ zou aanleren en waarvoor een Filmraad met verte-
genwoordigers van de departementen van Onderwijs, Sociale Zaken en Justitie de
onderwerpen zou aandragen.62 Zo stonden er twee visies tegenover elkaar waar het
ging om de toekomst van films over Nederlands-Indië. De keus was aan Van Mook.
Dat was een harde werker en hij had veel interesse in film, maar in de weken dat de
rapporten van Quispel en Ivens verschenen waren er andere zaken die voorrang eis-
ten. Dat Japan op 15 augustus 1945 zou capituleren kon niemand nog weten, maar
voor ingewijden was het in de eerste weken van augustus duidelijk dat de oorlog in
de Pacific op zijn einde liep.

Bevrijding zonder vreugde

Japan capituleerde na twee Amerikaanse atoombommen en een oorlogsverklaring
van de Sovjet-Unie. Op Java heerste er die 15de augustus verwarring. Er waren geen
geallieerde troepen op het belangrijkste eiland van de Indonesische archipel. Het Ja-
panse opperbevel in Jakarta was onzeker, de radioverbindingen met Tokio waren
niet al te best. De Indonesische nationalisten kregen evenmin een bevestiging van
de overgave door Japan. Niettemin grepen radicale jongeren hun kans. Zij dwongen
de nationalistische leiders Soekarno en Hatta tot het uitroepen van een onafhanke-
lijke Republiek Indonesië, op 17 augustus 1945. De eerste paragraaf van dit hoofd-
stuk liet al zien dat er tijdens de Japanse bezetting een versnelde emancipatie van de
Indonesische bevolking plaatsvond. Het uitroepen van de onafhankelijkheid was
daar een te verwachten gevolg van. De Nederlanders hadden geen enkel zicht gehad
op die ontwikkeling. Het duurde even voor berichten over het bestaan van een Re-
publiek Indonesië tot de buitenwereld doordrongen.63 Bij sommigen zou het nog
heel wat langer duren voor de betekenis daarvan werd ingezien.
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Het hele Nederlands-Indische gebied viel formeel vanaf 15 augustus 1945 onder
Brits militair gezag in plaats van onder Amerikaans bevel. Deze wisseling was het
gevolg van eerdere geallieerde afspraken waar de Nederlandse regering mee in had
gestemd. Die dacht zo beter af te zijn, gezien de antikoloniale Amerikaanse houding,
hoewel met name generaal MacArthur steeds had verzekerd dat hij geen enkel pro-
bleem had met de terugkeer van het Nederlands gezag naar Indië.64 Er waren nade-
len: veel praktische afspraken over de aanvoer van manschappen en goederen waren
gemaakt met de Amerikanen en die vervielen nu. Met de Engelsen was nauwelijks
iets overeengekomen, die hadden ook geen bataljons klaarstaan voor een landing op
Java. Voor de Britse opperbevelhebber, Lord Mountbatten, had dat ook geen priori-
teit. Hij plande een eerste landing bij Batavia op 4 oktober, anderhalve maand na de
capitulatie. Het Japanse militaire gezag op Java kreeg van hem de order dat zij zo
lang de orde en vooral de status quo moest bewaren. Voor alle Nederlanders die in
kampen waren geïnterneerd, het waren er zo’n 120.00, was dat een hele bittere pil. Zij
moesten voorlopig blijven zitten waar ze waren.65

Een van de eerste gezagsdragers die terugkeerde op Java was Charles van der Plas. Hij
zette op 15 september 1945 voet aan wal in Batavia. Na drie dagen schreef hij aan Van
Mook: ‘Wij hebben én de omvang van de anti-Nederlandse actie én het doorvreten
der jarenlange anti-Nederlandse propaganda onderschat. Het is zeker dat men de
Jappen haat. maar men haat de Nederlanders ook, behalve in de desa [platteland],
waar echter de propaganda duidelijk begint te pakken.’66 De luitenant-gouverneur-
generaal zelf noteerde begin oktober, bij zijn eigen aankomst: ‘De toestand dien wij
hier hebben aangetroffen, gaat iedere verbeeldingskracht te boven. […] in alle groote
en zeker in alle kleinere plaatsen op Java, waar de satellieten van Soekarno zetelen, is
het feitelijk bestuur in handen van de “Republiek Indonesia”. […] De Japansche on-
afhankelijkheidspropaganda heeft aanzienlijk dieper doorgewerkt dan wij dachten
en tegenover de beloftes en beweringen van Soekarno kunnen alleen concrete plan-
nen een voldoende tegenwicht bieden. Ik weet niet of men dit in Nederland vol-
doende begrijpen zal.67
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Ook minder hooggeplaatste Nederlanders waren verbaasd, verbijsterd en vooral on-
zeker na de hernieuwde kennismaking met het land waar ze waren opgegroeid.
knil-majoor J. Rijsinge schreef op 8 oktober naar huis: ‘Mijn liefste Tilly, Marina,
Freek en Oma, Ik begrijp dat Holland zich om Indië ongerust maakt. Ja, wij hier ook.
De zaak is zeer ernstig en het is de vraag nog of wij hier behoorlijk uitkomen. De toe-
stand is overal zeer onveilig. Ik loop steeds met geladen revolver en ’s avonds komt
er nog een geladen karabijn bij. Sinds vandaag pas waaien van enkele bewaakte ge-
bouwen de Nederlandse vlag. De Jappen hebben veel wapens aan de nieuwe repu-
bliek geleverd en er zal nog lange tijd een guerrilla misschien ook wel een formele
oorlog gestreden moeten worden.’68 Een paar weken later meldde een lid van het
Vrouwenkorps van het knil aan haar familie: ‘Lieve allemaal, Ik had me de aan-
komst op Java altijd heel anders voorgesteld. Ik stapte uit de plane en tot mijn grote
verbazing zag ik een heleboel van die rot Jappen op fietsen over het vliegveld, diep
buigend en saluerend tegen ons. Het was werkelijk belachelijk! We werden afge-
haald door een paar Hollandse officieren, die evenals bijna alle andere blanke man-
nen flink gewapend waren! We mogen nooit ongeëscorteerd uit en ’s avonds moe-
ten we altijd thuis blijven. Het is anders toch geen pretje door de stad te lopen.
Overal zie je Indonesiërs, die in prachtige auto’s met rood-witte vlaggen rijden en je
met de meest gemene blikken aankijken. Bijna elk huis heeft ook een rood-witte
vlag of rood-wit papier op het raam geplakt.’69

De eerste anderhalve maand na de Japanse capitulatie was er in Indonesië sprake van
een machtsvacuüm, maar het bleef nog betrekkelijk rustig. Vanaf begin oktober
brak er revolutionaire chaos uit: de bersiap.70 Japanse wapens kwamen in Indonesi-
sche handen en de Republikeinse regering was niet bij machte dat in goede banen te
leiden. Oude rekeningen werden vereffend, roofovervallen gepleegd, mensen waren
hun leven niet zeker, met name (Indo-)Europeanen en Chinezen niet. Onder deze
bevolkingsgroepen vielen duizenden doden.71 Britse militairen, die uiteindelijk ver-
sneld werden aangevoerd en op 28 september voet aan wal zetten, waren onvol-
doende toegerust om de orde te handhaven. Nederlanders stonden erbij en keken er-
naar, ze konden en mochten niets. Van Mook had direct na aankomst in Batavia op
2 oktober zijn intrek genomen in het paleis van de gouverneur-generaal aan het Ko-
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ningplein, een symbolisch gebaar om duidelijk te maken dat het Nederlands gezag
terug was.72 Maar het bleef een gebaar, Van Mook had nauwelijks middelen om
macht uit te oefenen. Behalve het handjevol knil-militairen uit Australië, mochten
Nederlandse troepen van het Britse opperbevel voorlopig Indië niet in, uit angst dat
dit de Indonesische nationalisten te sterk zou provoceren. Een gebrek aan schepen
maakte het sowieso onmogelijk de vele oorlogsvrijwilligers die zich in Nederland
hadden aangemeld op korte termijn naar Indië over te brengen.

Op politiek vlak kwam de luitenant-gouverneur-generaal al snel tot de slotsom, net
als de Britten, dat de Indonesische nationalisten een macht vormden waar hij niet
omheen kon. Overleg met Soekarno, hun onbetwiste leider en president van de Re-
publiek Indonesië, leek onvermijdelijk. Van Mook zat nu tussen twee vuren, want
vanuit Nederland kwam herhaaldelijk de opdracht op geen enkele manier in contact
te treden met deze ‘marionet der Japanners’, deze ‘ontstellende opportunist’. Bo-
vendien, zo klonk vanuit het moederland, moest eerst het Nederlandse gezag zijn
hersteld voor er iets kon veranderen aan de vooroorlogse structuren.73 In de alle-
daagse praktijk van Batavia hadden medewerkers van Van Mook allang contact ge-
legd met nationalisten. Abdoelkadir Widjojoatmodjo, de ondercommandant van de
nica, praatte op 8 oktober urenlang met Soekarno en vice-president Hatta. Van der
Plas zocht oude bekenden op, intellectuele Indonesiërs die met de Japanners hadden
samengewerkt.74 Eind oktober besloot Van Mook zelf met Soekarno te gaan praten.
De ontmoeting vond plaats in de woning van de Engelse bevelhebber generaal
Christison. Het was niet meer dan een beleefde uitwisseling van standpunten – in
het Nederlands. Hoger lagen de verwachtingen ook niet bij deze eerste keer. Maar in
Den Haag was men na het bekend worden van de ontmoeting woedend. Unaniem
vonden de ministers dat Van Mook ontslagen moest worden. Dat dat niet gebeurde
was te danken aan de koningin. Ook zij vond dat Van Mook in de fout was gegaan,
maar het leek haar niet goed om ‘in de hitte van het gevecht van opperbevelhebber
te wisselen’. Het bleef zo bij een ‘aanwijzing’ voor de luitenant-gouverneur-gene-
raal, dat hij geen contact met Soekarno meer mocht hebben.75 Minister van Over-
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zeese Gebiedsdelen J.H.A. Logemann schreef aan Van Mook -beide heren waren goed
bevriend- in een persoonlijke brief: ‘Men moet goed begrijpen dat de nationale trots
van ons land diep gekwetst is door de opstandige beweging in Indië – men voelt dat
als onverdiend.’76 Het koloniale zelfbeeld van de rechtvaardige pater familias begon
Nederland danig in de weg te zitten. Het was ook steeds moeilijker vol te houden.

De eerder genoemde knil-majoor Rijsinge vroeg zich in de loop van het najaar 1945
steeds vaker af of er nog wel plek was voor de Nederlanders in Indonesië en hij was
niet de enige. Van Mook kreeg begin november een brief op zijn bureau waarin for-
se kritiek werd geuit op het gouvernement: ‘Bij dit alles komt, dat geen enkele uit-
leg van de Regeering is verschenen, waardoor men een redelijke verklaring kreeg van
de verwarde situatie of waaruit men enige hoop kon voeden, dat deze toestand spoe-
dig een einde zal nemen. De situatie wordt hoe langer hoe somberder en de Regee-
ring blijft zwijgen. Meer en meer rijst de vraag of de Nederlanders in Indië nog ver-
schiet hebben, of onze aanwezigheid hier nog eenigen zin heeft. Aan de
Nederlandsche samenleving ontzinkt de bodem.’77 Er was inmiddels weer een Re-
geeringsvoorlichtingsdienst opgezet, maar die had gezien de chaotische situatie een
bij voorbaat ‘schier onmogelijke taak’, dat maakte ook haar eigen analyse van de si-
tuatie duidelijk: ‘De Japanners hebben veel beter dan wij verstaan, hoe men aan be-
paalde denkbeelden verspreiding kan geven, ook onder de brede laag der minder
ontwikkelden. Daarnaast is van nationalistische zijde het streven naar vrijheid en
onafhankelijkheid eveneens bij voortduring gepropageerd; eerst min of meer hei-
melijk, omdat de Japanner er weinig van gediend was, doch later meer openlijk, toen
het Japansche bewind de nederlaag zag komen en daarom aan het nationalistische
streven steeds minder moeilijkheden in de weg legde.’78

‘Indonesia Calling’

De werkzaamheden van de nigis in Australië werden na de capitulatie van Japan
nog niet stop gezet. Op 21 augustus vond in Brisbane, tussen alle voorbereidingen
op een terugkeer door, een bijeenkomst plaats met Van Mook, Van der Plas, Quispel
en Ivens. Van der Plas had voor de gelegenheid een nota geschreven waarin opnieuw
duidelijk werd gesteld dat de Film Commissioner, ofwel Joris Ivens, de belangrijkste
man bij de toekomstige filmproductie zou zijn: ‘Hij is uitvoerend orgaan, leider der
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gouvernementsproductie, contactpersoon met en adviseur van het particuliere
filmbedrijf. […] Bij aankomst in Nederlandsch-Indië zullen terstond aldaar aange-
troffen bedrijfstechnici met den Filmcommissaris faciliteiten en stock (welke mili-
tair gevorderd moeten worden) opnemen.’79 Dit laatste besluit had Van der Plas op-
genomen om Ivens enige hoop te geven – die had al vele malen geklaagd dat zijn
bestellingen voor apparatuur en film, gedaan in oktober 1944 in de Verenigde Staten,
nog altijd niet waren aangekomen. Van der Plas ging er blijkbaar van uit dat de film-
studio in Batavia onder Japanse leiding was blijven functioneren, mogelijk had hij
daar bericht over gehad, zeker is dat niet. De bestellingen in Amerika waren een jaar
na dato nog altijd hard nodig voor de ambitieuze plannen van Ivens voor films over
de geallieerde strijd in de Pacific en de lessen die daaruit getrokken konden worden.
Samen met mensen die hij inmiddels in Sidney had aangetrokken zou hij als deel
van de regeringsstaf naar Nederlands-Indië vertrekken en in Batavia aan die films
gaan werken.80

De fpu, de Film and Photo Unit van de nigis, moest in het plan van Van der Plas
een Nederlandse bedrijfstechnische leider krijgen. Expliciet schreef hij ‘De heer Da-
niell gaat niet mede naar Nederlandsch-Indië .’ Dit werd ook in de notulen van de
bijeenkomst van 21 augustus als besluit opgenomen. Daarin stond ook dat er geen
Indonesiërs naar Melbourne mochten komen voor een opleiding. Dit was een voor-
stel van Quispel, die daarmee het bestaan van de fpu probeerde te rekken. Filmfaci-
liteiten, zoals een laboratorium, zouden zo snel als mogelijk worden opgezet in Ne-
derlands-Indië zelf en de fpu zou op termijn moeten worden opgeheven, zelfs als
dat de continuïteit van de filmproductie zou hinderen. Het opzetten van de facili-
teiten in Batavia werd opgedragen aan Quispel, aldus de notulen. Ivens bleef over al-
les de leiding houden en werd expliciet gevraagd de kwaliteit van de filmproductie
te verhogen. Het leek er op dat Quispel in alle opzichten het onderspit had gedol-
ven.81 Kort na deze bespreking vertrokken Van Mook en Van der Plas naar Ceylon om
daar met de Engelse opperbevelhebber Lord Mountbatten afspraken te maken.82

Ivens zou de heren nooit meer terugzien. Hij schreef nog een brief aan Van der Plas
met de vraag met wie hij kon overleggen over het vertrek naar Indië, maar daarop
kwam geen antwoord.83
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Een maand na de bijeenkomst van 21 augustus stond Joris Ivens voor een lastige
keuze. Hij had als Film Commissioner eind september 1944 een jaarcontract gete-
kend. Dat moest nu al of niet verlengd worden. Op papier leek alles goed te gaan.
Maar de praktijk was weerbarstig. Het al lang bestelde materiaal kwam niet, nieuwe
bestellingen konden niet worden gedaan, er was een wisseling van de wacht op het
departement van Onderwijs en Eeredienst, waarmee ook het hele project voor edu-
catieve films begon te wankelen. Ivens was bovendien gaan inzien dat de man die
hem het sterkst steunde, Charles van der Plas, binnen de Nederlands-Indische ge-
meenschap een steeds meer geïsoleerde positie innam. Diens contacten met Indone-
siërs begonnen in die merendeels conservatieve gemeenschap wantrouwen op te
roepen.84 Ivens had daar eerder over geschreven: ‘Nobody believes in the equality of
Dutch and Indon., they think that v.d. Plas is a harmful fool. [He] feels himself papa
of the Indon – but the children have to behave! and listen to papa who knows best.
He defends them against the colonials, but is a colonial in intellectual way.’85 On-
danks dit inzicht in de Nederlandse houding tegenover Indonesiërs, besloot Ivens
toch bij te tekenen. Hij had al vele plannen opgesteld voor films die hij wilde gaan
maken in en over Indonesië. Hij wilde toch wat betekenen voor zijn geboorteland.
Maar terwijl hij bijtekende, wist hij eigenlijk al dat zijn dagen als Film Commis-
sioner for the Netherlands East Indies geteld waren.

Op 24 september brak er in Australië een havenstaking uit gericht tegen schepen die
goederen en manschappen naar Nederlands-Indië vervoerden. Ivens had vanuit zijn
appartement in Sydney zicht op de havenkades waar de schepen lagen. Hij hoorde
via zijn Indonesische medewerkers wat er aan de hand was en voelde steeds meer
sympathie voor de nieuwe Republiek Indonesië. Een van de eisen van de stakers was
dat Nederland de Republiek zou erkennen, maar het was voor iedereen met enige
kennis van het beleid van de Nederlandse regering duidelijk dat daarvan geen spra-
ke zou zijn. De halsstarrige weigering om met Soekarno ook maar te praten, leidde
tot een groeiende negatieve houding van Australiërs, inclusief de regering, tegen-
over het Nederland-Indisch gezag. Het opstandje in Camp Columbia van een kleine
groep Indonesiërs tegen de Nederlanders aldaar, dat op 1 september was begonnen,
kon zo uitgroeien tot een complete boycot van Nederlandse schepen in Australië en
elders, die tot het voorjaar van 1948 zou duren.86
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84 Dit wordt mede bevestigd door zijn secretaresse, mevrouw Borgman Brouwer. Die merkte
dat haar baas steeds meer buiten bestuurlijke zaken werd gehouden. Voor haar betekende
dat minder werk. Ze was blij toen ze een nieuwe baan kreeg als assistent van een van de Ne-
derlandse aanklagers bij het Tokio Tribunaal. Gesprek dd. 8 juni 2010.

85 Van ’t Groenewout, Indonesia, p. 58.
86 Zie De Jong, Koninkrijk, deel 11c, p. 612-615; Burgers, Garoeda en Ooievaar, p. 387-388.



Ivens zag dat er een verhaal in de boycot zat en met collega Marion Michelle begon
hij aan een script gebaseerd op de gebeurtenissen die zich voor zijn neus afspeelden.
Het zou de film Indonesia Calling worden. In de eerste weken van november werden
er opnames gemaakt, deels geënsceneerd. Er werd alles gedaan om de filmactivitei-
ten geheim te houden. Er mocht op veel plekken in de havens niet gefilmd worden,
dat waren militaire zones. En Ivens was nog steeds in dienst van de Nederlandse
overheid. Toch duurde het niet lang voor de nigis lucht kreeg van een en ander.
Ivens had dat op zijn beurt weer in de gaten en besloot een ontslag voor te zijn. Op
21 november belegde hij in Sidney een persconferentie die hij besloot met: ‘Every na-
tion -Holland, America, France, Australia- has found it necessary to strive for free-
dom and independence at a certain point of its national history. There is a road to
freedom for all peoples in the world. The documentary film should record and assist
the progress along the road.’ Ivens wilde zijn werk als Film Commissioner daarom
niet langer voortzetten. Hij stuurde dezelfde dag ook een brief naar Charles van der
Plas in Batavia: ‘Het spijt mij meer dan ik zeggen kan, dat ik mijn werk dat ik met
zoveel enthousiasme en hoop begon nu moet neerleggen. Er staat mij geen andere
weg open. Als onafhankelijk artiest kan ik geen film maken die tegen mijn overtui-
ging zou ingaan. Ik geloof er niet meer aan dat de daden van de regering geleid wor-
den door de rechtvaardige idealen die jij en ik nastreven en nastreefden toen wij het
contract voor Filmproduktie in Indonesia in San Francisco tekenden.’ Van der Plas
reageerde niet, evenmin als Van Mook, die de brief kreeg doorgestuurd. 87

Ivens had volgens contract een opzegtermijn van twee maanden. Werk aan de film
over de boycot ging opnieuw in het geheim door. Ondertussen handelde Ivens de fi-
nanciële zaken met het Nederlands-Indische bestuur af. Ondanks latere verhalen
van het tegendeel, meldde de boekhouder van de nigis, Sturrock, over de Joris Ivens
Film Unit: ‘As explained to you I have always received all the help and explanations
required from Mr. Ivens and his Staff and have no reason to believe that there is any-
thing wrong with the financial side of the Unit’.88 Er was nog contact met de amb-
tenaar van het departement van Onderwijs en Eeredienst, met wie Ivens eerder veel-
vuldig had overlegd. Deze W.F. Gonggrijp vond het spijtig dat Ivens er mee was
opgehouden. ‘Ik had mij voorgesteld, dat een door U vervaardigde onderwijsfilm
baanbrekend werk zou geworden zijn en daarbij gaarne mijn aandeel geleverd heb-
ben.’ Hij hoopte dat een en ander in mogelijk gewijzigde vorm toch nog kon worden
uitgevoerd. Er werden daarover in januari 1946 zelfs nog gesprekken gevoerd. Aan-
wezig daarbij was filmer Jan Mol, die in Australië bijkwam van de gevolgen van de
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87 Van ’t Groenewout, Indonesia, p. 88-92; Schoots, Gevaarlijk leven, p. 272-274.
88 nl-hana, Consulaat-Generaal Sidney, 2.05.48.14, inv.nr. 85, rapport W.H. Sturrock, 8 de-

cember 1945.



Japanse bezetting.89 Hij zou uiteindelijk, samen met Mannus Franken, de rol op zich
nemen die Ivens was toebedacht, maar wel onder supervisie van Quispel.

Indonesia Calling ging op 9 augustus 1946 in première in Sydney. De film gaat over
‘the ships that did not sail’, zoals het commentaar ons meldt. Hoofdrolspelers zijn
de Indonesische zeelieden. Zij luisteren naar de radio -Indonesia Calling- en horen
zo over de nieuwe Republiek Indonesië. Daarop bewegen ze hun Australische colle-
ga’s om Nederlandse schepen te boycotten. Ze weten zelfs de bemanning van een
schip dat al vertrokken is zo ver te krijgen dat het weer omkeert. Opvallend is het
beeld van Sidney dat Ivens in het begin van de film geeft: een kosmopolitische, mul-
ticulturele stad waar Australiërs en Indonesiërs vrolijk samen dansen. Zo eindigt de
film ook, met een shot van een brug waarover gearmde mannen en vrouwen aan ko-
men lopen, blank en bruin, een metafoor van solidariteit. Het is ‘het model voor de
wereld’ waar Van der Plas van droomde. En waarover ook mensen als Mol en Fran-
ken droomden, getuige hun latere pogingen om ‘een samengaan tussen oost en
west’ op film vast te leggen.90 Vooralsnog waren de Nederlandse autoriteiten niet
erg gecharmeerd van Indonesia Calling, om het diplomatiek te zeggen. De ambassa-
deur probeerde tevergeefs de première te verhinderen. Hij bereikte alleen dat de
Australische regering de film voorlopig een exportverbod oplegde.91 Het viel veel
Nederlanders zwaar te moeten erkennen dat er openlijk geprotesteerd werd tegen
hun koloniale macht.

De revolutie in beeld

In de eerste weken na de Japanse capitulatie hebben Indonesische en later ook En-
gelse cameramensen opnames gemaakt op Java. Het Britse Imperial War Museum
bezit een drietal bioscoopjournaals met de titel Berita Film Indonesia [Nieuws Film
Indonesië] die verschillende gebeurtenissen laten zien uit september 1945.92 Er zijn
massabijeenkomsten met veel rood-witte vlaggen en toespraken van nationalisti-
sche leiders, waaronder Soekarno. Maar er is ook een kort, min of meer tijdloos item
over de restauratie van oude Boeddhistische tempels op Timor; er is een reportage
over de dierentuin. Daarmee ontstaat de indruk dat het gewone leven doorgaat en
dat naast politiek ook cultuur of sport van belang zijn. Het kan niet anders dan dat
de productie van Berita Film Indonesia is gedaan door degenen die nog kort daarvoor
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89 Van ’t Groenewout, Indonesia, p. 96.
90 Zie ook Gerda Jansen Hendriks, Bersiap. Joris Ivens and the early Indonesian revolution, in

European Foundation Joris Ivens, issue 9, november 2003, p.20-22.
91 Bescheiden, deel 5, p. 202-203, gezant te Melbourne aan BuZa, 14 augustus 1946.
92 Imperial War Museum, cat.nrs. coi 684, coi 685 en coi 686.



hetzelfde werk onder Japanse supervisie deden. Ook in Nampo Hodo was er de tradi-
tionele afwisseling van onderwerpen die zo kenmerkend is voor het bioscoopjour-
naal: politieke demonstraties worden gevolgd door de capriolen van de jongste telg
uit de orang oetang familie, waarna de meest recente sportverrichtingen aan bod ko-
men. Berita Film Indonesia week niet van die gewoonte af.93

Berita Film Indonesia No. 3 eindigt met een massabijeenkomst in Jakarta op 19 sep-
tember. Min of meer identieke beelden zitten ook in een zonder geluid bewaard ge-
bleven reportage in het Nederlandse Beeld en Geluid archief waarvan de herkomst
onduidelijk is, mogelijk is het in 1946 door Nederlanders in de filmstudio aange-
troffen materiaal. De beschrijver heeft de film de titel Merdeka [vrijheid] mee gege-
ven.94 In deze reportage zijn er naast de massabijeenkomst fascinerende beelden te
zien van de gretigheid waarmee de Indonesische bevolking de krant Merdeka koopt
en van een ontmoeting tussen de pers en de kersverse regering Soekarno. Vermoede-
lijk zijn deze laatste shots afkomstig van een Indonesische cameraman, want hij laat
niet alleen de nieuwe autoriteiten van zijn land zien, in wijde shots maakt hij ook
zichtbaar hoeveel pers er afkomt op de presentatie die Soekarno geeft van zijn kabi-
net. Het wordt zo een gebeurtenis van groot belang en meer nog, het geeft Soekarno
het aanzien van een staatsman. In deze beelden zien we ook een blanke cameraman
aan het werk, mogelijk is het een Engelsman. Net als het Amerikaanse leger, had het
Britse leger standaard cameralieden in dienst die alle activiteiten die van belang le-
ken vastlegden.95 Veel van die beelden vonden hun weg naar de commerciële bio-
scoopjournaals in Engeland en vandaar naar andere landen.

Gebeurtenissen in Indonesië werden in Britse bioscoopjournaals vaak in één adem
genoemd met wat er plaatsvond in Singapore of Birma.’News from the Far East’
luidde de titel dan. De beelden uit Indonesië van optochten met rood-witte vlaggen
waren eind oktober 1945 voor het eerst te zien in alle Britse bioscopen. Het bijbeho-
rende commentaar is min of meer neutraal: ‘The troubled island of Java continued
to be swept by the fiery enthusiasm of the Indonesian Nationalist Party. Under the
red and white banners of the newly proclaimed republic, first meetings learn the
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93 Zie ook Biran, Sejarah Film, p. 353, over de oorsprong van het bedrijf Berita Film Indonesia.
94 De film zit bij BenG, Taak id 118782.
95 In het Imperial War Museum zijn voor het jaar 1945 uit Indonesië 47 beeldverslagen van ca-

meralieden in dienst van het Britse leger bewaard. Dit is ruw materiaal. Er zit meestal wel
een verhaalstructuur in -dat werd al tijdens het filmen gedaan- maar er is geen commen-
taar of ander geluid. De onderwerpen dubbelen soms. Van de presentatie van het kabinet
Soekarno zijn zelfs drie versies bewaard, van drie verschillende Britse cameramensen. Zie
cat.nrs. jfu 393/394/395.



aims of the party leaders: independence, nationalist rule and better living condi-
tions for the people. A solid front of seventy million is claimed in the drive against
colonial rule. […] The people of Java today, living under a new banner and using slo-
gans of the United Nations, have set the world wondering. The defeat of Japan has
brought Java to the crossroads, a people are on the march towards a new way of life.
What that way is to be, lies in the hand of the Allies.’96 Beelden en tekst waren voor
de Nederlandse ambassadeur in Londen aanleiding om protest aan te tekenen bij
het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.97

In Nederland kon het Polygoon journaal ook beschikken over beelden van de geal-
lieerde filmdiensten, al konden ze vermoedelijk geen eisen stellen aan de levering.
Opnames van het vrouwengevangenenkamp Tjideng in Batavia, op 16 september
gemaakt door de Britten in opdracht van het Rode Kruis, waren pas in de eerste week
van december 1945 in de Nederlandse bioscoop te zien.98 Het waren de allereerste
beelden uit Indië die Polygoon toonde. Eerdere reportages over de kolonie betroffen
opnames in Nederland, zoals vertrekkende troepen en nica-personeel. Een week na
de beelden van Tjideng werd het eerste ‘politieke’ onderwerp uit Indië vertoond. Te
zien zijn trams en gebouwen beschilderd met Engelstalige leuzen. Het Nederland-
se commentaar beperkt zich tot enkele zinnen, begeleidt door een rustig muziekje:
‘Zo ziet Batavia in oktober 1945 er uit. De trams zijn beschilderd met nationalisti-
sche leuzen. Op verschillende plaatsen wappert de rood-witte vlag van Soekarno.’99
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96 Begin en eindcommentaar van het journaal van British Gaumont van 22-10-1945, in beheer
bij itn/Reuters, nr. gb 23739.

97 Journalist Peter Schumacher is ooit op dit gegeven gestuit in een Brits archief, ik heb dit
niet kunnen natrekken, maar het komt overeen met de informatie in nl-hana, Buiten-
landse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25524, telex Slotemaker de Bruïne aan
ambassadeur, 2 november 1945, over het vrijgeven door de Britse Information Service van
een foto van Soekarno en zijn kabinet; correspondentie over deze zaak bleef nog anderhal-
ve maand gaande, het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg bij de collega’s van het Fo-
reign Office om een grondig onderzoek.

98 Polygoon Hollands Nieuws, weeknummer 45-49, BenG Taak id 521001. Ook bewaard als item
in een Nieuws uit Indië compilatie, BenG Taak id 51670. De beelden zitten in het Imperial
war Museum onder cat.nr. jfu 341. Het kan zijn dat deze beelden niet via Engeland, maar
met de eerste naoorlogse vlucht tussen Amsterdam en Batavia zijn meegekomen. Deze
vlucht was zelf onderwerp in het Polygoonjournaal. De dc4 vertrok op 10 november en
kwam terug op 24 november. Zie Polygoon Hollands Nieuws, weeknummers 45-46 en 45-48,
Taak id 509957 en 515979.

99 Polygoon Hollands Nieuws, weeknummer 45-50, BenG Taak id 524976, ook bewaard als item
in een Nieuws uit Indië compilatie, BenG Taak id 51597..



De karigheid contrasteert behoorlijk met het klassieke Polygooncommentaar en
zijn vaak schetterende muziek. Die zal pas weer klinken in latere reportages over de
eigen troepen.100 Eind 1945 wist de Polygoon redactie blijkbaar niet goed wat te doen.
Als journalisten moesten ze laten zien wat er in de wereld aan de hand was, maar te-
gelijk moesten ze als bioscoopjournaal zorgen dat geen kijker aanstoot zou nemen
aan wat er vertoond werd. In zo’n situatie was elk woord er al bijna een teveel, moet
men hebben gedacht. Ze waren niet de enigen.

De gebeurtenissen in Indonesië leidden bij Nederlandse diplomaten tot grote zor-
gen. Had men bijvoorbeeld in Washington en New York in de oorlog vaak zitten
broeden op manieren om aandacht voor de archipel te krijgen, nu was de situatie
omgekeerd, aldus een maandrapport over berichten in de Amerikaanse media. ‘De
berichtgeving over de gebeurtenissen in Indonesië is ongetwijfeld nooit zoo uitge-
breid geweest in de Amerikaansche pers als gedurende de afgeloopen maand. Einde
September begon het aarzelend met kleine berichtjes in de binnenpagina’s, doch in
October waren de kolommen met nieuws in vele gevallen op de voorpagina’s van de
groote bladen. […] De berichtgeving was een weinig pro Soekarno doordat hij min of
meer op een lijn en gelijkwaardig aan de Nederlandsch Indische regeering werd
voorgesteld. Hierbij speelde de traditionele Amerikaanse sympathie voor koloniale
volkeren en de de facto situatie natuurlijk een rol. Tevens maakte de pers melding
van oneenigheid aan Nederlandsche en Nederlandsch Indische zijde in eigen boe-
zem.’ Aparte vermelding kregen de stukken van de correspondent van de New York
Times in Nederland, David Anderson. Die meldde ‘dat de stemming in Nederland
zeer terneergeslagen was omdat Nederland zonder Indië gedoemd was een zevende
rangs mogendheid te worden, en dat daarom ook Indië voor Nederland behouden
behoorde te blijven.’ Het rapport wees er op dat dit nogal in tegenspraak was met ‘de
tot nu toe in het buitenland door Nederlandsche instanties gegeven voorlichting,
waarin altijd de nadruk gelegd was op het onzelfzuchtige en vooruitstrevende -en
nog onzelfzuchtiger en vooruitstrevender wordende- beleid in Indië, gericht op het
belang van de inheemschen. De waarachtigheid van deze voorlichting werd hier-
door wel enigszins in twijfel gesteld.’101
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100 Zie bijvoorbeeld Polygoon Hollands Nieuws, weeknummer 46-06 over de landing van Neder-
landse troepen op Boeton, bij Celebes, BenG Taak id 518249. Ook bewaard als item in een
Nieuws uit Indië compilatie, BenG Taak id 51597.

101 Voormalig archief ministerie Buitenlandse Zaken, persafdeling ambassade Washington,
omslag 255 iii, Re-Occupation of the Netherlands East-Indies, jan-mei 1946, maandover-
zicht Amerikaanse pers in oktober 1945.



Over november was het rapport nog veel somberder. ‘De afgelopen maand kan zon-
der overdrijving de slechtste maand op het gebied van publiciteit over Nederland en
Nederlandsch-Indië genoemd worden. […] Samenvattend dient te worden gezegd
dat de waardeering voor Nederland ondanks de opgetreden kentering deze laatste
weken sterk geleden heeft. Door het gebeurde in Indië en de voorstelling die de Ame-
rikaansche pers vrijwel zonder uitzondering daaraan gegeven heeft is schade toege-
bracht aan Nederland’s koloniale naam. Het staat te vreezen dat dit niet minderen
zal als straks overgegaan wordt tot wezenlijk herstel van rust en orde, en als Neder-
landsche troepen daarin deel zullen nemen.’102 Niet verwonderlijk vroeg het
Netherlands Information Bureau in New York herhaaldelijk aan de ambassade hoe
er voorlichting moest worden gegeven over de situatie in Indonesië.103 Al veel langer
was het hoofd, Nico Slotemaker de Bruïne, daarover aan het piekeren. Er is van zijn
hand een concept voor een toespraak bewaard gebleven met verschillende doorha-
lingen en wijzigingen. Die geven een fraai inkijkje in de worsteling van een Neder-
landse ambtenaar. In eerste instantie gaat het om het brengen van ‘vrijheid en de-
mocratie in Indonesië’. Het woord ‘democratie’ wordt dan doorgehaald. De zin
‘rekening houdende met de desiderata der Nationale beweging’ wordt vervangen
door ‘rekening houdend met de verlangens van het Indonesische volk’.104 Het kiezen
van de juiste woorden werd er voor Slotemaker de Bruïne in de loop van 1945 niet
makkelijker op.

Begin december was er op het nib een bijeenkomst met de Nederlandse ambassa-
deur, Alexander Loudon. Aanleiding was ‘den stroom van ongunstige publiciteit in
de laatste maanden’ die het nodig maakte ‘een algemeene gedragslijn vast te stellen
voor den eerstkomenden tijd’, aldus het ook aanwezige hoofd van de Commissie
voor Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao, Frans Visman.105 Voorafgaand aan
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102 idem, over november 1945.
103 Zie onder meer nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25524,

ambassade aan nib, 6 oktober 1945; idem, Loudon aan Slotemaker de Bruïne, 22 oktober
1945, waarin deze toezegt regelmatig politiek vertrouwelijke rapportages te zullen sturen.

104 niod, toegang 2129, collectie Slotemaker de Bruïne, inv.nr.1e, memo Slotemaker de Bruï-
ne, ongedateerd, vermoedelijk van april 1945.

105 Voormalig archief ministerie Buitenlandse Zaken, persafdeling ambassade Washington,
omslag 255 iii, Re-Occupation of the Netherlands East-Indies, jan-mei 1946, verslag van de
bijeenkomst op 8 december door respectievelijk Visman alsmede Slotemaker de Bruïne.
Frans H. Visman was de voorzitter van de Commissie voor Nederlandsch Indië, Suriname
en Curaçao, ingesteld in september 1940 om de staatsrechterlijke hervormingen binnen het
Nederlandse Koninkrijk te bestuderen. De Commissie vestigde zich uiteindelijk in New
York.



de bijeenkomst had de ambassadeur al een aantal ‘Politieke richtlijnen voor de voor-
lichting omtrent Nederlandsch-Indië’ opgesteld.106 Daarin staan voor de hand lig-
gende zinnen als ‘Richtsnoer blijven uiteraard in de eerste plaats van de regeering af-
komstige officieele verklaringen.’ De voorlichting moest voorts benadrukken hoe
gecompliceerd de situatie in Indië wass, dat het niet ging ‘om een strijd tussen blank
en bruin’. Ontkennen van het bestaan van een nationalistische beweging was ‘on-
juist en onverstandig’. ‘Wij bestrijden derhalve niet het nationalisme als zoodanig,
maar de gewelddadige en revolutionaire daden van de extremisten daaronder.’ Het
stuk van de ambassadeur meldde niet hoe een eenvoudige Nederlandse voorlich-
tingsambtenaar moest uitleggen dat de man die in de meeste Amerikaanse kranten
werd aangeduid als de president van de Republiek Indonesië, in de ogen van de Ne-
derlandse autoriteiten viel in de categorie ‘extremisten’.

Dat probleem schemerde wel door in het verslag van de bijeenkomst, gemaakt door
Slotemaker de Bruïne. Enig defaitisme kan het stuk niet worden ontzegd. Het opent
met ‘Zoolang geen officieele verklaring der Regeering beschikbaar is over de plan-
nen voor de toekomst verdient het […] aanbeveling om geen controversen of pole-
mieken in het publiek uit te lokken.’ Slotemaker de Bruïne stelde dat in zijn alge-
meenheid het Nederlandse standpunt al vaak uiteengezet was en dat ‘bleek zóó
weinig inspireerend voor de algemeene Amerikaansche publieke opinie, dat een 
herhaling van weinig nut kan zijn; tendentieuze kritiek van Amerikaansche zijde
daarentegen blijft altijd “newsworthy”.’ Hij besloot zijn samenvatting van de bij-
eenkomst met: ‘Dientengevolge was de conclusie dan ook, hoe minder er gezegd
wordt, hoe beter.’107 Dat mag voor een voorlichtingsdienst een tamelijk ongewone
conclusie worden genoemd, maar misschien kon niet anders worden verwacht 
van een man die zelf ook niet meer wist waar hij aan toe was en wat hij de buiten-
wereld moest vertellen. Over de perikelen rond het gesprek van Van Mook met Soe-
karno schreef hij: ‘‘Dr. van Mook spreekt met Ir. Soekarno en wordt desweege door
de Regering berispt. Dit bericht veroorzaakt onzekerheid, men vraagt zich af, wat de
Regeering dan wèl wil. De daarop volgende gepubliceerde berichten, dat Dr. van
Mook niet tegen de instructie der Regeering gehandeld heeft, bracht geen helder-
heid.’108
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106 idem, stuk ondertekend: Washington, 23 november 1945, verstuurd aan Slotemaker de
Bruïne op 4 december 1945. Kopie in bezit auteur.

107 Zie noot 104, samenvatting bijeenkomst bij het nib, 8 december 1945.
108 Voormalig archief ministerie Buitenlandse Zaken, persafdeling ambassade Washington,

omslag 255 iii, Re-Occupation of the Netherlands East-Indies, jan-mei 1946, Slotemaker
over publieke opinie in vs, 31 januari 1946.



De Nederlandse filmers die in Indonesië weer aan de slag gingen, kregen eveneens te
maken met de tegenstrijdigheden in het beleid en zij gingen die vervolgens zoveel
mogelijk uit de weg. Het duurde even voor er weer sprake was van een volwaardige
productie, zoals in het volgende hoofdstuk aan bod komt. Die blonk vervolgens uit
in onderwerpen waarin werd getoond hoe Nederland de kolonie hielp bij de weder-
opbouw, net als in het moederland. Handen uit de mouwen, hard werken, zodat kon
worden vergeten dat de vrede niet direct die mooie toekomst had gebracht waar men
tijdens de oorlog zo naar had verlangd. In Nederland had het kans van slagen, in In-
donesië was het onmogelijk. Daar bleek de oorlog nog geen voltooid verleden tijd, er
was eerder sprake van een volgend hoofdstuk. Of zoals een ambtenaar van de rvd in
Batavia eind oktober 1945 schreef: ‘We certainly cannot suffice with speaking of a re-
bellion incited by Japan, which need only to be suppressed by force of arms to make
a return to the former paradise possible. Elementary forces have come into opera-
tion, in the encounter of East and West, certainly a new phase has begun.’109

Conclusie

Het gebrek aan eenduidig beleid ten aanzien van Nederlands-Indië zoals zich dat 
na de verovering van de kolonie door Japan langzaam maar onmiskenbaar manifes-
teerde, werd in de periode voorafgaand aan en zeker na de capitulatie van Japan 
nog veel duidelijker. Terwijl de filmdienst van de nigis onder leiding van H. Quis-
pel zich in het Australische Melbourne wijdde aan producties die een beeld ga -
ven van de geallieerde opmars in de Pacific, werd in San Francisco aan filmer Joris
Ivens gevraagd Film Commissioner for the Netherlands East Indies te worden en
een filmdienst op te zetten die ook die bevrijding zou vastleggen en tevens films 
zou gaan maken voor de jeugd van het nieuwe Indonesië. Ivens was aanvankelijk
sceptisch en vroeg zich af waarom een koloniaal bewind aan hem, een als politiek
links bekendstaande filmer, zo’n prestigieuze opdracht toevertrouwde. Maar hij
stemde toe, vermoedelijk aangestoken door het enthousiasme van Charles van der
Plas, de rechterhand van luitenant-gouvernneur-generaal Van Mook, en reisde af
naar Melbourne. De kennismaking met de conservatieve Quispel verliep weinig soe-
pel en Ivens besloot zijn energie niet te steken in een verbetering van de kwaliteit
van de films van de nigis, maar in het maken van scenario’s voor toekomstige films.
Hij verhuisde naar het veel levendiger Sydney en nam eigen mensen aan. Naast de
Film Production Unit van de nigis ontstond er in de praktijk nu een Joris Ivens
Unit, die zich al snel ging bezighouden met scenario’s voor films gericht op het 
Indonesië van na de bevrijding. Noodgedwongen, want om nooit helemaal opge-
helderde reden kreeg Ivens van het Amerikaanse opperbevel geen toestemming 
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om met de oprukkende troepen mee te reizen en kon hij de bevrijding niet zelf vast-
leggen.

Een kleine week na de capitulatie van Japan werd door Van Mook en Van der Plas in
Australië nogmaals vastgelegd dat Ivens de toekomstige overheidsfilmdienst in In-
dië zou gaan leiden, de bestaande filmdienst van Quispel in Melbourne zou worden
afgebouwd. Hoewel de notulen van deze bijeenkomst zich niet in een overheidsar-
chief bevinden, maar in het particuliere archief van de toenmalige vriendin van
Ivens, Marion Michelle, lijkt er geen reden om aan de inhoud te twijfelen. Zowel Van
Mook als Van der Plas keken eind augustus nog hoopvol uit naar een Nederlands-In-
dië dat zich zou vernieuwen -ze beseften nog niet dat hun rol daarbij anders zou
worden dan gedacht- en ze zagen in Ivens een bondgenoot die dat in aansprekende
films zou gaan vertalen. In dit licht blijft het verbazingwekkend dat het uiteindelijk
de tegenspeler van Ivens is geweest, H. Quispel, die het karakter van de films over In-
donesië in de komende jaren zou bepalen. Er is een aantal verklaringen mogelijk. Er
was het inzicht van Ivens dat mannen als Van Mook en Van der Plas toch meer aan
hun koloniale macht hingen dan hij zelf wenselijk achtte, waarbij zich bovendien de
mogelijkheid voordeed een nieuwe film te maken, Indonesia Calling, die wellicht
nieuwe opdrachtgevers uit de progressieve hoek zou opleveren – enig opportunisme
was Ivens zeker niet vreemd. Hij nam dus ontslag als Film Commissioner. Er waren
de razendsnelle ontwikkelingen in Indonesië zelf die alle aandacht opeisten van Van
Mook; hoe belangrijk de luitenant-gouverneur-generaal voorlichting en film ook
vond, in het laatste kwartaal van 1945 waren er andere prioriteiten. Tot slot zal on-
getwijfeld de vasthoudendheid van Quispel een rol hebben gespeeld.

Quispel zag van meet af aan niets in Ivens en probeerde zo lang mogelijk ‘zijn’ film-
dienst te laten doorwerken, waarbij onduidelijk is in hoeverre de belangen van het
commerciële Southern Seas Productions een rol speelden. Een film als Rescue from
Shangri-La had weinig van doen met het Nederlandse beleid in Indië en in het vol-
gende hoofdstuk zal nog ter sprake komen dat Quispel hiervoor op het matje werd
geroepen door de Indische Rekenkamer. Ivens handelde alle financiële verplichtin-
gen van zijn Film Unit netjes af, maar werd ‘gestraft’ met een formele boycot door
zijn geboorteland die tot 1985 zou duren. Over het conflict tussen de Nederlandse
overheid en Ivens is jarenlang getwist, waarbij binnen de filmwereld Ivens meestal
als de man met het -in het licht van de geschiedenis- juiste antikoloniale standpunt
is gezien. Het is zinloos, maar tegelijk fascinerend te bedenken wat er zou kunnen
zijn gebeurd als Ivens wel Film Commissioner was gebleven, zijn tegenstander
Quispel op verlof naar Nederland was gestuurd en er een filmdienst in Batavia was
gekomen die -wie weet- een positiever beeld van het Indonesische nationalisme zou
hebben gegeven. Ivens heeft over zijn scenariowerk in Australië weinig meer gezegd
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of geschreven, dat paste niet echt in het beeld van een filmer die opkwam voor on-
derdrukte volken. Quispel herinnerde zich in het enige interview dat hij ooit, jaren
na dato, over de kwestie heeft gegeven dat Van Mook woedend was toen duidelijk
werd dat Ivens zich bezighield met een film over de Australische havenstaking en
dat Van Mook Ivens in een persoonlijk onderhoud had gezegd dat de filmer niet lan-
ger te handhaven viel. Notulen van deze ontmoeting zijn niet bekend.110

De problemen rond de filmdienst verzinken in het niet bij de militaire, humanitai-
re, politieke en economische problemen waarmee de Nederlandse gezagsdragers
werden geconfronteerd bij hun terugkeer in de kolonie. Beleidsnota’s die tijdens de
oorlog waren geschreven konden de prullenmand in, de kolonie Nederlands-Indië
bestond niet meer. Van Mook en de zijnen reageerden op wat zij in de praktijk aan-
troffen, inclusief het komen tot een vergelijk met de Indonesische nationalisten,
maar werden daarbij teruggefloten door een regering die vanuit Europa op staat-
rechtelijke en emotionele gronden vast bleef houden aan koloniale verhoudingen
zoals die voor de oorlog hadden bestaan. Veranderingen, zoals het opkomende zelf-
bewustzijn van veel Indonesiërs, werden ontkend; pas gaandeweg groeide bij de
meeste Nederlanders het besef dat het anders zou moeten. Of dat in de films die er
in de laatste jaren van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië zijn gemaakt ook
te zien is, komt in de navolgende hoofdstukken aan bod.
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Een achterhoedegevecht
1946-1962





h o o f d s t u k  6

Een andere wereld
1946 – 1947

‘Week der schande’, zo stond er op 15 april 1946 boven een hoofdredactioneel van 
De Volkskrant, spreekbuis van het katholieke deel van Nederland. Hoofdredacteur
Carl Romme, niet lang daarna partijleider van de kvp, nam hiermee een voor -
schot op de zojuist begonnen onderhandelingen tussen Nederland en vertegen-
woordigers van de Republiek Indonesië in het jachtslot Sint Hubertus op de Hoge
Veluwe.1 Romme heeft tot aan de overdracht van de soevereiniteit eind 1949 op 
alle mogelijke manieren geprobeerd het overleg met de Indonesische nationalisten
te dwarsbomen en omdat zijn partij in de naoorlogse jaren steevast op zo’n 30% van
de stemmen kon rekenen vertegenwoordigde hij een niet te verwaarlozen macht.
Toch erkende ook Romme dat de kolonie toe was aan een zekere mate van auto -
nomie binnen het koninkrijk en dat maakte samenwerking mogelijk met de PvdA,
de tweede grote Nederlandse partij in deze periode, goed voor net iets minder dan
30% van de stemmen. De sociaaldemocraten slaagden er niet in met een eigen, over-
tuigend anti -koloniaal beleid te komen, wat de verhouding met de kvp ten goede
kwam, maar binnen de partij tot de nodige onvrede leidde omdat het ideologisch 
gezien voor de hand lag Indonesië de onafhankelijkheid te gunnen.2 De meningen
over wat ‘de kwestie Indonesië’ ging heten, liepen onder de Nederlanders ook 
sterk uiteen, zo als de peilingen van het Nederlands Instituut voor de Publieke 
Opinie (nipo) die vanaf de zomer van 1945 werden gehouden aantoonden.3 Ver-
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deeldheid is een sleutelwoord waar het gaat om naoorlogse beleid van Nederland 
tegenover Indonesië.

Nederlanders in Indonesië zelf waren intussen niet alleen afhankelijk van het beleid
in Den Haag, ze moesten ook op zoek naar een nieuwe rol in een sterk gewijzigde we-
reld. Hoe functioneerde het filmbedrijf temidden van de vele verschillende opinies
die er bestonden over de toekomst van het land? Dit hoofdstuk laat zien dat er in de
jaren direct na de oorlog een gecompliceerd krachtenspel ontstond, waarbij een ta-
melijk zelfstandig opererend Gouvernements Filmbedrijf tegenover zijn opdracht-
gever, te weten het Indische gouvernement, kwam te staan en bovendien in Neder-
land te maken kreeg met de concurrentie van het Polygoon bioscoopjournaal, dat
een feitelijk monopolie bezat op nieuws in de Nederlandse bioscopen. Polygoon be-
steedde ruim aandacht aan ‘de kwestie Indonesië’ en meende daarover onafhanke-
lijk te berichten, al werd er in de praktijk niet afgeweken van het beeld dat de over-
heid graag zag. Polygoon was namelijk voor beelden uit Indië geheel afhankelijk van
het Gouvernements Filmbedrijf, zodat er bij de filmverslaggeving in deze periode
sprake is van een onontwarbare kluwen van belangen.

Afwikkeling van de oorlog

Toen het hoofd van de nigis in Australië, Quispel, in het late voorjaar van 1945 
vanuit Londen te horen kreeg dat John Fernhout, inmiddels klaar met het vastleg-
gen van de bevrijding van Nederland, naar Australië zou komen, vroeg hij per om-
gaande hoe het stond met de Nederlandse filmer met wie hij voor de oorlog zo 
goed had samengewerkt – leefde Mannus Franken nog? En zo ja, zou die ook naar
Australië en vervolgens Nederlands-Indië kunnen komen? Het antwoord was be-
vestigend en dat moet Quispel genoegen hebben gedaan. Fernhout deelde hij in bij
de Joris Ivens Unit, waar de filmer uiteindelijk niet zou gaan werken omdat hij er de
voorkeur aan gaf in de Verenigde Staten zijn carrière voort te zetten.4 Mannus 
Franken op zijn beurt meldde zich bij de nica, want zo kon hij vanuit Neder -
 land mee met een van de eerste schepen die weer naar Indonesië vertrokken. Hij
stapte in november 1945 aan boord en noteerde onderweg: ‘hoe ik mijn taak straks

224 e e n  a c h t e r h o e d e g e v e c h t  1 9 4 6 - 1 9 6 2
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zie: films te maken waarin de synthese tussen Oost en West tot uitdrukking komt.’5

Eenmaal aangekomen in Batavia was zijn eerste gang naar de buitenwijk Meester
Cornelis, naar het terrein van filmstudio Polonia, zoals het in de wandelgangen
werd genoemd. Daarover schreef hij: ‘De belangrijkste taak is nu de fabriek weer op
gang te brengen. De eerste keer was er niets en moest er opgebouwd worden, de
tweede keer zat ik in hetzelfde schuitje, waarom ook voor de derde keer ook nog niet
eens.’6 In het Indonesische overzicht van films tot en met 1950 is te lezen dat er in no-
vember 1950 voorlopig een punt werd gezet achter het filmwerk in Jakarta en dat een
deel van de studio-apparatuur werd overgebracht naar Solo, en later naar Djokja-
karta, het nieuwe Republikeinse hoofdkwartier op midden Java.7 Mogelijk is er daar-
na nog geplunderd, waardoor de Nederlandse filmers weer bij nul moesten begin-
nen. Ook Quispel herinnerde zich vooral een puinhoop toen hij de studio terugzag.
Naar eigen zeggen wist hij vervolgens clandestien de nodige filmapparatuur uit
Australië naar Batavia over te brengen; clandestien, vanwege de boycot die de Aus-
tralische havenwerkers eind september 1945 tegen Nederlandse schepen hadden af-
gekondigd als protest tegen de Nederlandse afwijzing van het Indonesische natio-
nalisme.8

Met Mannus Franken had Quispel weer een ervaren filmer naast zich met wie hij
door één deur kon. Dankzij het zelfgekozen ontslag van Joris Ivens op 21 november,
stond Quispel’s eigen positie bij de filmdienst ook niet langer onder druk en kon hij
zich gaan wijden aan wat hem drie maanden daarvoor was gevraagd te doen: een
nieuwe filmdienst organiseren op Indische bodem. Hij deed dat eerst nog als hoofd
van de nigis, maar eind 1945 werd hij aangesteld als een van de onderhoofden van
de rvd in Batavia, met filmproductie als een van zijn specifieke taken.9 De voorlich-
tingsdienst was door Van Mook bij aankomst in Batavia direct weer op poten ge -
zet, net als hij destijds in 1942 in Australië had gedaan. De luitenant-gouverneur-
generaal was zeer overtuigd van de noodzaak van een goed voorlichtingsbeleid; hij
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was ook de enige Nederlandse gezagsdrager die zich tijdens de oorlog uitgebreid
voor de camera had laten interviewen.10 Net als de nigis was de rvd in Batavia niet
ondergeschikt aan de dienst in Den Haag, maar ook zonder lastig uit te voeren richt-
lijnen uit Nederland kwam de voorlichting in Indië slechts moeizaam op gang. Het
kersverse hoofd van de rvd, K. Posthumus, was voor de oorlog rector van het Chris-
telijk Lyceum in Bandoeng geweest en had in die functie weinig met publiciteit te
maken gehad. Er waren ook geen ervaren krachten beschikbaar op wie Posthumus
kon leunen. Zijn voorganger, de journalist J.H. Ritman, kon voorlopig geen adviezen
geven, hij had tot het einde van de oorlog voor de Japanners gewerkt.11 Quispel kon
zich gelukkig prijzen dat Mannus Franken uit Nederland overkwam.

Naast Franken nam Quispel voor zover bekend zonder aarzelen Jan Mol in dienst, de
man van Multifilm, die de Japanners had geholpen in de filmstudio die hij zelf voor
de oorlog had opgebouwd op Meester Cornelis. Het kan zijn dat Quispel niet beter
wist dan dat Mol langdurig was geïnterneerd. De filmer was aan het eind van de oor-
log fysiek sterk verzwakt en hij werd eerst naar Australië gestuurd om aan te sterken.
Voor de nieuwe filmdienst werden nog twee mannen gevraagd: J.B. van der Kolk, ca-
meraman bij de vooroorlogse marinefilm ’t Sal waerachtig wel gaen, en A. Denninghof
Stelling, die bij die film de algemene assistentie had gedaan. Beiden hadden in Ja-
panse kampen gezeten en Denninghof Stelling werd net als Mol voor een poosje naar
Australië gestuurd. In Melbourne konden ze opknappen en langzaamaan weer ac-
tief worden binnen de filmafdeling van de nigis die daar nog functioneerde onder
supervisie van Australiër Fred Daniell. Er is in de maanden na de oorlog ook nog één
belangrijke film tot stand gekomen in Melbourne: Nippon Presents. Deze productie
werd gebaseerd op een film die de Japanners waarschijnlijk hadden gemaakt met
het oog op een invasie van Australië. De Nederlanders vonden de film terug tussen
de restanten in de studio in Batavia, naast de bioscoopjournaals die in hoofdstuk 4
ter sprake kwamen. De Japanse film liet zien hoe goed het leven was van westerse ge-
vangenen in Japanse kampen. De ‘acteurs’ in deze productie waren ‘echt’, voor het
merendeel geïnterneerde Engelse en Australische militairen die door de Japanners
gedwongen werden mee te werken aan de opnames. Dat is tenminste wat we leren
van de film Nippon Presents, die de oorspronkelijke opnames combineerde met na-
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oorlogse interviews met deze ‘acteurs’.12 Nippon Presents was een productie van de
nigis, zoals de aftiteling vermeldt, met Fred Daniell als producer. De film is En-
gelstalig, maar heeft een regisseur met een Nederlandse naam: Jaap Speyer.

Speyer was in de jaren dertig in Nederland een bekende speelfilmregisseur. Hij had
onder meer De Jantjes gemaakt, gebaseerd op een populaire musical. De film draaide
in 1934 met succes in de Nederlandse bioscopen. De geboren Amsterdammer had
eerder in Berlijn vele films geregisseerd en was er bovendien in geslaagd de overgang
van de stomme naar de geluidsfilm te maken.13 Hoe hij in Australië terechtkwam is
een klein raadsel, zijn naam komt in geen enkel Nederlands archief over voorlich-
ting of film voor. In de lijst van medewerkers van de fpu-nigis, zoals opgesteld
door John Daniell, staat Speyer met de vermelding dat hij voor de oorlog in Neder-
lands-Indië werkte en ruim drie jaar door de Japanners was geïnterneerd. Zijn uit-
gebreide filmografie op de Internet Movie DataBase vertoont een hiaat tussen 1936
en 1949. In dat laatste jaar maakte hij opnieuw een speelfilm in Nederland, Een ko-
ninkrijk voor een huis, over de woningnood, met de populaire zangeres Heintje Davids
in de hoofdrol. Speyer overleed drie jaar later. Maar begin 1946 maakte hij nog Nip-
pon Presents. Geen speelfilm, al heeft het daar wel trekjes van omdat zowel de Japan-
se delen als de toegevoegde ‘geallieerde’ stukken sterk in scène zijn gezet.

Nippon Presents opent met een gezelschap heren en een enkele dame die in een klein
zaaltje naar een film kijken. Een film waar ze zelf in figureren, blijkt al snel. Een
commentaarstem legt ons uit hoe de vork in de steel zit. De scènes op het doek zijn
de Japanse opnames en die worden telkens becommentarieerd door een lid van het
kijkende gezelschap, waarna we ‘de werkelijkheid’ zien. Dat zijn de beelden van de
Japanse kampen die net na de oorlog in opdracht van het Rode Kruis waren gemaakt,
met uitgemergelde mannen en vrouwen en kinderen die dicht op elkaar bivakkeren.
De scènes contrasteren enorm met de ronduit belachelijk idyllische beelden die de
Japanners het Australische publiek hadden willen voorschotelen. In strakke, goed
belichte kaders zien we weldoorvoede heren en dames die -weliswaar gescheiden- le-
ven in villa’s in een lichtglooiend landschap. Ze voeren conversaties, met grapjes
over hun eigen gevangenschap, en er is meer dan genoeg eten, we zien een welvoor-
ziene keuken. Uit de naoorlogse toevoeging begrijpen we dat dit de keuken van Ho-
tel des Indes in Batavia was en dat de ‘acteurs’ het eten moesten vasthouden, maar
niet mochten opeten.

Nippon Presents ademt voor alles woede. Als Speyer inderdaad meer dan drie jaar geïn-
terneerd is geweest, is dat niet zo vreemd. Er is woede over de totale verdraaiing van
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de situatie in de kampen, waar naarmate de jaren verliepen de honger steeds meer
slachtoffers maakte. En er is woede over de dwang die op de ‘acteurs’ was uitgeoefend
om mee te werken. In interviews komt uitgebreid de schaamte aan de orde die zij
voelden bij het uitvoeren van hun ‘werk’, de subtiele manieren waarop ze voor de ca-
mera toch nog probeerden duidelijk te maken dat hier iets niet klopte. De film be-
nadrukt vervolgens dat deze mensen geen collaborateurs zijn, dat ze in de gegeven
omstandigheden niet anders konden dan meedoen. Gezien de persoonlijke ervarin-
gen van Jan Mol zou het kunnen dat ook hij zich met deze film heeft bemoeid, al
staat zijn naam niet bij de titels.

Het is niet duidelijk voor wie Nippon Presents bedoeld was en onbekend of de film in
bioscopen heeft gedraaid.14 Wel werd de film vertoond op het Tokio Tribunaal, waar
de Japanse oorlogsmisdadigers terecht stonden. Daar maakte hij volgens Neder-
landse diplomaten diepe indruk.15 De Nederlandse aanklagers in Tokio beschikten
ook over de Japanse bioscoopjournaals waarop Soekarno te zien was die zijn steun
betuigde aan de bezetter. Van vertoning van die journaals op het Tribunaal werd af-
gezien, niet alleen omdat er inmiddels in Indonesië werd overlegd met de nationa-
listen, maar ook uit angst dat ‘een niet terzake kundige toeschouwer den indruk
[zou krijgen] dat van Indonesische zijde aan de Japanners steun is gegeven, welke
men aan de Nederlanders heeft onthouden.’ Een in het nadeel van Nederland uit-
vallende vergelijking tussen de bezetting van Indonesië door Japan en de bezetting
van Indonesië door Nederland, zoals het koloniale bewind door Amerikaanse advo-
caten werd gekenschetst, werd bij het Tribunaal diverse keren gemaakt.16 De jour-
naals lagen ook bij het nib in New York en ook daar werd afgezien van vertoning aan
de buitenwereld. Ter beschikking stellen van Amerikaanse filmers leek evenmin een
goed idee. Die zouden er ‘met gemak ook een propagandafilm tegen ons’ uit kunnen
maken, aldus de perschef van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, die begin
september 1946 bij het nib op bezoek was.17
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14 John Daniell meldt in zijn overzicht dat de film een ‘worldwide cinema release’ had. De In-
ternet Movie DataBase vermeldt de film niet. In Nederland is de film niet aan de filmkeu-
ring aangeboden en heeft dus niet in bioscopen gedraaid. In Australische kranten uit deze
periode heb ik alleen een berichtje gevonden over het stelen van pakjes uit een bestelbus,
waaronder twee blikken met de film Nippon Presents, zie The Argus, Melbourne 29 maart 1946.

15 L. van Poelgeest, Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975 (Den Haag: sdu, 1999), p. 152.
16 idem, p. 151. Voor een indruk van deze Japanse bioscoopjournaals, zie de eerste paragraaf

van hoofdstuk 4.
17 Voormalig archief ministerie Buitenlandse Zaken, Permanente vertegenwoordiging New

York, nib, doos 6, map 57,Overseas Territories; reisrapport NewYork-Londen van G.W. Fris,
23 september 1946.



Bij de documenten van het nib is een ongedateerd en niet ondertekend stuk be-
waard dat als kop heeft ‘Proeve van een werkschema tot het monteeren van een film,
bestemd voor het buitenland, en samengesteld uit de aanwezige Japansche films.’18

De film zou Did Japan lose the war? gaan heten en met fragmenten uit de in de Japan-
se tijd geproduceerde Indonesische bioscoopjournaals duidelijk moeten maken dat
de nationalistische beweging door Japan in gang was gezet en Soekarno niet meer
dan een Japanse marionet was. Inhoudelijk sloot deze opzet aan bij de gedachte die
leefde bij velen in het naoorlogse Indië, onder andere bij de legercommandant Spoor.
Daarbij werd er vanuit gegaan dat Japanners ook na de capitulatie nog invloed ble-
ven uitoefenen in Indonesië, al dan niet op ondergrondse wijze georganiseerd en dat
de Republiek Indonesië een product van Japanse makelij was.19 Het ‘werkschema’
van Did Japan lose the war? is beknopt en overzichtelijk, het beslaat twee A-viertjes en
er zou ook vandaag nog een film mee kunnen worden gemonteerd op basis van de
bewaard gebleven journaals. Mogelijk was het de bedoeling deze film op het Tokio
Tribunaal te vertonen in plaats van de losse bioscoopjournaals waar men al over be-
schikte. Tot een daadwerkelijke montage van Did Japan lose the war? is het waar-
schijnlijk niet gekomen, de film is in geen archief te achterhalen. Maar de strekking
komt wel terug in Van duisternis tot licht, de eerste grote film die Jan Mol en Mannus
Franken maakten en die hierna aan bod komt.

Vermeldenswaard is nog een film die de nigis in deze periode naast Nippon Presents
produceerde en die in Indië nogal wat verbazing wekte. Het is een reportage in kleur
over de Victory Melbourne Cup, de belangrijkste paardenrace van Australië, die al
sinds 1861 op de eerste dinsdag in november wordt gehouden. In de film volgen we
de bemanning van het Engelse fregat de King George v, die deze race bezoekt. Het
was voor de Rekenkamer in Batavia geheel onduidelijk waarom de nigis deze film
had laten maken.20 Quispel verklaarde later dat de film bedoeld was als oefening voor
aankomende cameramensen van de filmafdeling. Dat was geen sterk argument, ten-
slotte was het ten tijde van de opnames in november 1945 wel duidelijk dat de Film
and Photo Unit op termijn zou ophouden te bestaan en dat nieuwe mensen in Bata-
via zouden worden opgeleid. Vermoedelijk wilde Quispel nog zo lang mogelijk acti-
viteiten laten doorlopen, al was het maar ten behoeve van Fred Daniell. Medio 1946
was het evenwel echt afgelopen, het filmbedrijf van de nigis werd toen geliquideerd.21

229e e n  a n d e r e  w e r e l d  1 9 4 6  – 1 9 4 7

18 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25543, werkschema,
ongedateerd.

19 De Moor, Generaal Spoor, p. 179 en 192-193.
20 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 1682, Algemene Rekenkamer Bata-

via, 23 september 1946. Behalve naar het hoe en waarom, vroeg de Rekenkamer waar de film
was gebleven. De film zit niet in een Nederlands archief.



Het Gouvernements Filmbedrijf

Eind juni 1946 kwam Quispel met een notitie over een filmbedrijf in Indië. Vanwe-
ge de liquidatie van de filmafdeling in Melbourne moest er nu formeel een en ander
geregeld worden, zo schreef hij, ook vanwege mogelijke contracten voor Australisch
personeel.22 Zulke contracten waren eerder, in een bijeenkomst met Van der Plas op
21 augustus, uitgesloten, maar Quispel gaf blijkbaar niet snel op. Op speciale gun-
sten hoefde hij echter niet te rekenen, want aan zijn nota voor het hoofd van de rvd

werd een begeleidend schrijven gehecht van de directeur van het departement van
Financiën in Batavia met kritiek die niet mals was: ‘Het bedrijf in Melbourne is de
meest besproken “stunt” van Nederlandsch-Indië in Australië. Men zou van een fi-
nancieel schandaal kunnen spreken. Het is noodig om de puntjes op de i te zetten -
want zoolang men dit- van de zijde van de R.V.D. niet inziet- zal nooit een behoor-
lijk nieuw bedrijf mogelijk zijn. Men zal op de voetsporen van de Australiërs eerst
-zij het eenigzins geremd- doorwerken en steeds met adviseurs aankomen die uit-
blinken door hun fantastische zienswijze welke hierop neerkomt, dat honderdui-
zenden guldens volledig zijn en worden weggeworpen. (hr. Ivens – hr Daniels).’ Pas-
send bij zijn ambt eindigde de directeur met: ‘Deze nuchtere beschouwing is hier
zeer noodig – men schijnt in het filmbedrijf spoedig merkwaardige visies te krijgen
die financieel ten eenenmale onverantwoord zijn. Het filmbedrijf is nu eenmaal een
bedrijf waarbij men te doen krijgt met zeer speciale menschen met zeer speciale
mentaliteit. Ik zal niet zoover van de waarheid af zijn, indien ik beweer, dat bij de
filmhandel de ethiek nog zeer laag staat.’23

Voor de opbouw van een filmbedrijf verbonden aan het gouvernement leek deze kri-
tiek geen gevolgen te hebben. In een nota voor de luitenant-gouverneur-generaal
van 17 juli 1946 schreef het nieuwe hoofd van de rvd, Karel Verboeket, over film:
‘Ten aanzien van dit publicatiemiddel zou n.b.m. kunnen worden volstaan met op
korten termijn te komen tot een instelling van een semi-overheidsbedrijf “Multi-
film”, waardoor de R.V.D. wordt ontlast van alle technische film- en fotozaken. In de
directie van dit bedrijf zouden de Departementen van Economische Zaken en Fi-
nanciën, zoomede de R.V.D. een vertegenwoordiging moeten hebben, naast repre-
sentanten van Multifilm zelf.’24 Dit “Multifilm”, voluit bekend als Multifilm Bata-
via, was het bedrijf dat Jan Mol in 1941 had opgezet toen hij in Nederlands-Indië
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21 idem, telegram uit Melbourne, 30 maart 1946.
22 idem, Notitie Quispel, 20 juni 1946.
23 idem, begeleidend commentaar, 24 juni 1946..
24 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 1655, Verboeket aan Van Mook, 17

juli 1946. Het grootste deel van deze nota ging over de dagbladpers en radio.



strandde vanwege het uitbreken van de oorlog in zijn geboorteland en bedoeld als
dochteronderneming van zijn Nederlandse bedrijf in Haarlem. Multifilm Batavia
had eerder ook diverse films voor de Regeringspubliciteitsdienst gemaakt, zoals Ko-
ninginnedag 1941 Batavia.25 Dat hij zijn bedrijf na de oorlog kon voortzetten, moet
voor Mol een uitkomst zijn geweest en hij reisde in augustus 1946 naar Nederland
om afspraken te maken met het moederbedrijf in Haarlem. Hij bleef er enkele
maanden, contracteerde Nederlands personeel, zoals fotograaf en aankomend ca-
meraman Charles Breijer, en zijn eigen zoon en diens vrouw, die respectievelijk als
bedrijfsleider en directiesecretaresse bij Multifilm Batavia werden aangenomen.26

Daarmee werden ze tevens ambtenaar bij het Indisch gouvernement, want ze kwa-
men in dienst van wat het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia ging he-
ten.27 Hoe de zakelijke relatie was tussen de Nederlands-Indische overheid en Mul-
tifilm is niet te achterhalen. Ze heeft waarschijnlijk nooit helder op papier gestaan,
net zomin als eerder de verdeling tussen de filmafdeling van de nigis en de South-
ern Seas Productions, het bedrijf van Fred Daniell in Australië. In dit verband kan
worden gewezen op het eindoordeel dat de Indische Rekenkamer gaf over Quispel
als hoofd van de Film en Photo Unit in Melbourne: hij schoot tekort. Daarbij ont-
hield de Rekenkamer zich van een oordeel over de ‘cultureel-politieke propaganda-
arbeid’ van betrokkene, want dat was niet in geld uit te drukken.28

Waarom koos de rvd, ondanks de forse kritiek vanuit het departement van Finan-
ciën, toch weer voor een eigen filmbedrijf, waarom werd het maken van films niet
overgelaten aan particuliere bedrijven zoals dat voor de oorlog gebruikelijk was? De
hierboven genoemde nota van Karel Verboeket biedt daarvoor een verklaring en
maakt duidelijk dat dit nieuwe hoofd van de rvd niet erg gelukkig was met een sa-
mengaan van overheid en bedrijfsleven. Hij schreef aan Van Mook: ‘De bemoeienis
van de R.V.D. behoort op te houden vóór de deur van het redactiebureau, de ra-
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25 Deze film is besproken in hoofdstuk 3.
26 Hogenkamp en Kusters, J.C. Mol, p. xvii.
27 Archief rvd, ministerie van Algemene Zaken, ongedateerde notitie over het opzetten van

een centraal filmbedrijf in Nederland waaruit valt op te maken dat medio november 1946
in Indië Van Mook het besluit nam om het ‘Regeeringsfilmbedrijf’ en Multifilm Batavia sa-
men te voegen.

28 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 1682, rapport Rekenka-
mer, 10 december 1947. In het volgende hoofdstuk komt nog ter sprake dat Buitenlandse
Zaken eind 1947 tevergeefs probeerde te achterhalen hoe de financiële verhoudingen lagen
bij het Gouvernementsfilmbedrijf.

29 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 1642, Verboeket aan Van
Mook, 17 juli 1946.



diostudio, het bureau van den filmproducer.’29 Dat was in Indonesië echter niet het
geval, zo constateerde Verboeket, er was in de eerste jaren na de oorlog maar één 
Nederlandstalige krant, Het Dagblad, en die verscheen onder auspiciën van de rvd,
en ook de radiostudio en de programmering vielen onder de rvd. Hij zette in de no-
ta uiteen waarom dit zo was. Voorlichting en publiciteit -met dat laatste bedoelde
Verboeket pers, radio en film- hoorden volgens hem in een democratie los van elkaar
te staan, maar de naoorlogse omstandigheden in Indonesië hadden de overheid ge-
dwongen anders te handelen. Er was op publicitair gebied in de Nederlandse taal
niets meer over, terwijl er wel grote behoefte was aan informatie. Daarom zette de
regering zelf een dagblad op, ging zij de radiostudio beheren, alsmede een filmbe-
drijf. Dat had misschien wel aan het bedrijfsleven kunnen worden overgelaten,
maar, zo schreef Verboeket: ‘Terugkeer naar het oude immers is mogelijk noch wen-
selijk en het inschakelen van de [behoudende] krachten uit de bedrijfswereld zou
wellicht herstellen wat weer afgebroken zou moeten worden. Deswege dient de
overheid een bemoeienis te continueren, ook waar zij deze wellicht in technisch op-
zicht zou kunnen overdragen, uit hoofde van de verantwoordelijkheid, die zij jegens
de toekomst dezer landen verschuldigd is.’30 De democratie kwam even op het twee-
de plan te staan.

De nota van Verboeket bevatte een voorstel tot het oprichten van drie stichtingen,
voor respectievelijk de dagbladpers, de radio en de film. Die rechtsvorm kon dan la-
ter leiden tot daadwerkelijke zelfstandigheid van de media. De luitenant-gouver-
neur-generaal reageerde afhoudend: ‘Echter lijkt het mij gewenscht, dat bij het op-
richten van deze stichtingen reeds aanstonds de hoofdlijnen van het gewenschte
beleid worden vastgesteld. Anders toch zou men kans hebben, dat of het beleid een
verkeerden kant opgaat, of de Regeering telkens moet ingrijpen met alle nare gevol-
gen daarvan.’ Van Mook wilde duidelijk invloed houden op de media, inclusief film,
en de rvd moest op dit terrein de beschikking blijven houden over technische mid-
delen. Hij waarschuwde opnieuw: ‘Men zal toch juist de komende maanden ook
voor de doorvoering en bekendmaking van het Regeeringsbeleid een eigen publici-
teit nodig hebben, die altijd op het beschikbaar zijn van de technische middelen
moet kunnen rekenen en in bepaalde gevallen deze technische middelen waar-
schijnlijk toch wel in eigen beheer zal moeten houden (te denken valt b.v. aan het
vraagstuk van geheimhouding e.d.).’ 31 Dat laatste probleem, de geheimhouding,
zou moeten worden opgelost door binnen het bedrijf een speciale sectie op te zetten,
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30 idem. De vooroorlogse Indische pers was berucht om haar merendeels aartsconservatieve
opvattingen. Zie Gerard Termorshuizen, Realisten en reactionairen.

31 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 1655, Van Mook aan Ver-
boeket, 6 augustus 1946.



met eigen personeel, aldus een vervolgnota van Verboeket. Daarin werd ook voorge-
steld om de foto-afdeling los te koppelen van het filmbedrijf.32 Aan dit laatste plan
werd gevolg gegeven, fotografie werd een aparte afdeling binnen de rvd. Een spe-
ciale ‘geheime sectie’ is er naar mijn weten nooit gekomen, noch bij de film- noch bij
de foto-afdeling.

‘Door duisternis tot licht’

Al ver voor de discussie over de organisatievorm van het overheidsfilmbedrijf, be-
gonnen Mannus Franken en Jan Mol als ambtenaren in dienst van de filmafdeling
van de rvd in Batavia met de voorbereiding voor filmproducties. Mol had begin ja-
nuari 1946 in Australië contact met Joris Ivens, die hij nog kende van de Nederland-
se Filmliga. Het is aannemelijk dat de heren hebben zitten praten over de films die
Ivens zo graag had willen maken, met name de grote documentaire over de oorlog in
de Pacific waarin zou worden verteld waarom die strijd voor Indonesië een betere
toekomst zou betekenen. Aangenomen kan ook worden dat er over de geplande edu-
catieve films voor de Indonesische jeugd niet veel meer is gezegd, hoewel Ivens die
nog steeds van groot belang achtte.33 Maar Mol moet op z’n minst vaag beseft heb-
ben dat de Nederlanders de aansluiting met die groep waren kwijtgeraakt. Een gro-
te documentaire over de oorlog was inhoudelijk bovendien ‘veilig terrein’, het be-
lang van de geallieerde oorlogsinspanning kon geen twistpunt zijn. Mol ging
daarmee ook vrij snel aan de slag, mogelijk terwijl hij nog in Melbourne aan het aan-
sterken was. Er lag namelijk bij de Film and Photo Unit van de nigis een flinke hoe-
veelheid geallieerd filmmateriaal over de strijd in de Pacific dat tijdens de oorlog was
binnen gekomen, afkomstig van de cameraploegen die meetrokken met het Ameri-
kaanse leger. Ivens klaagde ook dat Quispel materiaal kreeg dat door Ivens was op-
gevraagd en dat hij niet te zien kreeg.34 Over dit materiaal kon de Nederlandse film-
dienst vooralsnog vrijelijk beschikken. Daarnaast waren de opnames die Alex Cann
maakte op Nieuw-Guinea eigendom van de nigis, net als zijn latere beelden van
onder meer de herovering van Balikpapan, de oliestad op Borneo, in mei 1945.

De film die uiteindelijk werd samengesteld over de oorlog in de Pacific en de gevol-
gen voor Indonesië kreeg als titel Door duisternis tot licht. In een ruime 70 minuten
geeft de film met beelden en kaarten het verloop van de strijd weer en schetst dan
hoe die strijd in Indië in feite nog steeds wordt voortgezet. Het exemplaar dat in Ne-
derland bewaard is gebleven heeft geen titels aan het begin. Maker of andere mede-

233e e n  a n d e r e  w e r e l d  1 9 4 6  – 1 9 4 7

32 idem, Verboeket aan Van Mook, 21augustus 1946.
33 Van t’Groenewout, Indonesia Calling, p.96.
34 idem, p. 68.



werkers worden evenmin vermeld. Alleen aan het slot is kort de titel Door duisternis
tot licht te zien.35 Waarschijnlijk hebben Franken en Mol beiden aan de film ge-
werkt.36 De productie begint met de beelden van de formele overgave van Japan aan
boord van het Amerikaanse schip de Missouri in de baai van Tokio, op 2 september
1945. Dan schakelen we over naar 10 mei 1940, als Duitsland Nederland binnenvalt.
Deze stap geeft aan dat de film uitdrukkelijk ook voor een Nederlands publiek was
bedoeld. Ook later in de film wordt rekening gehouden met de onbekendheid van
Indië in Nederland.

Door duisternis tot licht is een wereld van verschil in vergelijking met voorgaande 
Indische producties. Het is een product van ervaren vakmensen, gemaakt in een
pakkende, Amerikaans aandoende stijl. Er is een Nederlandse commentaarstem die
niet probeert keurig en beschaafd te zijn, maar de kijker meesleept in de strijd tegen
Japan, en vervolgens in de strijd tegen honger en armoede in het bevrijde Indone-
sië.37 De muziek draagt een steentje bij aan de spanning en emotie die wordt opge-
roepen en er zijn de vaak indrukwekkende shots. Soms in een hoog tempo gemon-
teerd, om te onderstrepen hoe hectisch de opbouw van de oorlogsmachine is, soms
verlopen de beeldwisselingen trager, om verdriet en ellende te benadrukken. Door
duisternis tot licht bevat veel beelden uit eerdere overheidsfilms. Zelfs enkele idylli-
sche opnames van het bewerken van de rijstvelden, gemaakt door Zindler in 1941,
zijn opnieuw gebruikt. Er zijn ook voor Indische publiek ‘nieuwe’ beelden, zoals die
over het bombardement op Rotterdam. Die moeten in het begin van 1946 vanuit
Den Haag zijn verstuurd naar Batavia. Er zijn veel beelden van Indonesië in de
maanden na de Japanse capitulatie, afkomstig van cameraploegen van het Engelse
leger. Er zijn ook enkele opnames die vermoedelijk speciaal voor deze film zijn ge-
maakt, namelijk de beelden van de pakhuizen in Australië, vol met goederen die tij-
dens de oorlogsjaren zijn aangekocht voor een toekomstige wederopbouw van Indië.
‘Voorraden die nu nog in de pakhuizen liggen en wachten op het ogenblik waarop
de Australiërs ons zullen toestaan ze over te brengen naar Indië waar men aan dit 
alles zo bitter gebrek heeft.’, aldus het tamelijk neutrale commentaar. De beelden
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35 De film zit bij BenG in 8 aktes, Taak id 50270; 50269; 50267; 50272; 50268; 50271; 42532; 50273.
36 Gezien de oorlogservaring van Mol in Indië kan het bijna niet anders dan dat hij zich met

de inhoud van de film heeft bemoeid. In de herinnering van Charles Breijer, die begin 1947
als cameraman bij de rvd kwam werken, was Mannus Franken de regisseur. De montage
was gedaan door een Australische editor. Dat wijst er op dat het Quispel uiteindelijk toch
was gelukt om Australische medewerkers naar Indië te halen. Gesprek met Charles Breijer
op 3 december 2002.

37 Volgens het rvd-dossier bij de film, aanwezig bij BenG, is het commentaar bij Door Duis-
ternis tot licht ingelezen door George Sluizer sr.



zijn venijniger: een lange reeks close-ups van de spullen in de pakhuizen, alles wat
een land nodig kan hebben. 38

Minder neutraal is Door duisternis tot licht als het gaat om de Indonesische revolutie.
Na een serie beelden van blanke vrouwen en kinderen uit het kamp Tjideng, gevolgd
door sterk vermagerde Indonesiërs die op de stoep zitten en helemaal geen huis
meer lijken te hebben – ‘de erfenis van de Japanners aan de wereld’, zoals het com-
mentaar meldt – zien we beelden van brandende huizen en daarna leuzen op de mu-
ren in Batavia. We horen: ‘Dit volgde in Indië op Tokio: een opgehitste massa, mis-
leid door Japanse propaganda, meende dat vrijheid hetzelfde kon betekenen als
wanorde en terreur’, begeleidt door zeer nerveuze, dreigende muziek. Op een van de
iconen van het oude Batavia, het Van Heutz monument, is te lezen: ‘Indonesia never
again the “life-blood”of any nation!’. Aan de andere zijde is een leuze gekalkt met
een verwijzing naar de Amerikaanse grondwet:‘ Respect our constitution of August
18-’45 We are a free nation “conceived in liberty and dedicated to the proposition
that all men are created equal”’. Lang blijft dit beeld niet staan. De serie nationalis-
tische leuzen wordt afgesloten met opnames van een half vergaan, opgeblazen lijk
drijvend in het kanaal van de hoofdstad – een schokkend beeld, maar dat was zonder
twijfel de bedoeling.39

De periode na de Japanse capitulatie bestrijkt de laatste vijftien minuten van Door
duisternis tot licht. Behalve de snel voorbijgaande nationalistische leuzen is daarin
geen enkel ander beeld dat verwijst naar het Indonesische streven naar onafhanke-
lijkheid. Geen rood-witte vlaggen, geen optochten van Indonesiërs, geen nationalis-
tische leiders. Die beelden bestonden, dus het was een welbewuste keuze om ze weg
te laten in het verhaal over de nieuwe toekomst van de kolonie. Die komt er wel,
maar mede dankzij hulp uit Nederland. We zien de eerste lichting militairen van
boord gaan, troepen die zijn gekomen: ‘om mee te werken aan het herstel van vei-
ligheid en recht en het wederopbouwen van Indië in eerlijke samenwerking, zoals
goedwillenden van beide rassen dit zouden willen zien. Jongens uit Holland. Hun
wacht een moeilijke taak, maar zij zullen ondervinden dat het overgrote deel der be-
volking hun niet vijandig gezind is.’ We zien daarna medische hulp die wordt ver-
leend, scholen die weer open gaan, maar ook Indonesische bestuurders die onder-
ling overleggen. Het commentaar vertelt ons: ‘Het moet mogelijk zijn te komen tot
overeenstemming. In die streken waar veiligheid en rechtszekerheid heersen, waar
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38 Deze sequentie zit in akte 2.
39 Dit deel zit in akte 7. Deze en vergelijkbare shots zorgden ervoor dat de film later door de

keuring in Nederland alleen werd toegelaten boven de 14 jaar. Zie nl-hana, Cie Filmkeu-
ring, 2.04.60, inv.nr. 838.



men vrijuit kan spreken en er naar handelen, is deze samenwerking reeds tot stand
gekomen. Een samenwerking die niet is afgedwongen, maar gevormd door weder-
zijds begrijpen.’40 In de laatste minuut van de film passeren vrij plotsklaps een reeks
politieke gebeurtenissen de revue: de conferentie van Malino (16-25 juli 1946), het te-
kenen van de wapenstilstand in Batavia (14 oktober 1946), de onderhandelingen in
Linggadjati (11-13 november 1946). Ze werden aan de film toegevoegd op aandringen
van J.A. Jonkman, de nieuwe minister van Overzeese Gebiedsdelen in het in de zo-
mer van 1946 aangetreden kabinet Beel. Als gevolg van de discussie die er op zijn mi-
nisterie over de film ontstond zou het nog lang duren voor Door duisternis tot licht uit-
eindelijk kon worden vertoond.

Mannus Franken kwam eind augustus 1946 persoonlijk naar Nederland om Door
duisternis tot licht technisch af te werken bij Multifilm in Haarlem. Het ministerie
werd verzocht de kosten, zo’n 1200 gulden, voorlopig voor te schieten.41 Franken had
overigens ter afwerking nog een tweede film bij zich die was opgenomen in Indone-
sië: Een dag van een Hollandsen soldaat in Batavia.42 Enige administratie is niet te ach-
terhalen van deze film, maar hoogstwaarschijnlijk maakte hij deel uit van een cam-
pagne die de Nederlandse overheid voerde om de bevolking te overtuigen van de
noodzaak dienstplichtigen naar Indonesië te sturen. Het zich herstellende knil,
noch de duizenden Nederlandse oorlogsvrijwilligers waren bij lange na genoeg om
het Nederlandse gezag in de archipel te herstellen. Om de uitzending van dienst-
plichtigen mogelijk te maken had de regering tijdens de oorlog al een grondwetsar-
tikel tijdelijk buiten werking gesteld43, maar het lag gevoelig, opinie onderzoek in
de zomer van 1946 liet zien dat 42% van de ondervraagden zich tegen uitzending
keerde.44 Een dag van een Hollandsen soldaat in Batavia werd op 28 september door de
Filmkeuring positief beoordeeld en vervolgens via de firma Meteoor film gedistri-
bueerd.45 Onbekend is in welke bioscopen de film heeft gedraaid. Gezien de lengte,
ruim zeven minuten, kwam de productie vooral in aanmerking voor vertoning in de
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40 Deze komst van de troepen en het overleg van lokale bestuurders zit in akte 8.
41 nl-hana, Koloniën/Indisch Archief, 2.10.36.15, inv.nr. 49, Van der Wiel aan ministerie og,

13 september 1946.
42 De film zit bij BenG, Taak id 50131.
43 Het betrof artikel 192 dat bepaalde dat dienstplichtigen alleen ‘met hunne toestemming’

naar de koloniën konden worden uitgezonden. Zie Henny Zwart, Er waren er die niet gingen:
vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars (Amsterdam: Stichting Solidariteit, 1995), 
p. 11-12; De Jong, Koninkrijk deel 12b, p. 800-801.

44 De Publieke Opinie, no. 7, 29 juli 1946, voorpagina. Voor het zenden van troepen was 44% van
de ondervraagden, 14% had geen mening.

45 nl-hana, Cie Filmkeuring, 2.04.60, inv.nr. 820. Meteoor film was een particulier bedrijf dat



Cineacs. De film laat letterlijk zien wat de titel zegt: het leven van een militair. Van
het opstaan tot en met een drankje in een bar aan het begin van de avond, met en
passant het schoonmaken van de wapens, wachtlopen en het inspecteren van het
verkeer, we krijgen het allemaal kort in beeld. Het meest spannende shot is een
muurtje van zandzakken waarachter enkele soldaten zich schuil houden met het
geweer in de aanslag. Zwemmen, voetballen en luieren, het wekte allemaal de in-
druk dat ‘de Hollandse soldaat’ het zo slecht niet had in Indië.

Via de zogeheten journaalcommissie van Polygoon, een instituut dat verderop nog
uitgebreid ter sprake komt, probeerde de rvd tevergeefs fragmenten van Een dag van
een Hollandsen soldaat in Batavia in het wekelijkse Polygoon bioscoopjournaal te krij-
gen. Na het bekijken oordeelde de voorzitter ‘dat wij in principe bereid zijn propa-
ganda voor het Leger in Indië te maken, mits het dan goede propaganda is. De Com-
missie is van oordeel, dat gezien het monopolistische karakter van het journaal, alle
propagandistische onderwerpen met uiterste behoedzaamheid en uit een groote
hoeveelheid bruikbaar materiaal moeten worden samengesteld.’46 Dit was een
wensdroom, want zoveel materiaal uit verschillende bronnen was er niet beschik-
baar over Indonesië, maar de woorden van de voorzitter geven aan dat het Polygoon
journaal naar eigen overtuiging niet klakkeloos elke aanbeveling van de overheid
volgde. Opmerkelijk is nog dat bij deze gelegenheid een ander lid van de commissie
meldde dat hij had gehoord van een film van de marinevoorlichtingsdienst die een
totaal ander beeld van de situatie in Indonesië zou geven dan Een dag van een Hol-
landsen soldaat in Batavia. Dit zou de film kunnen zijn die pas eind 2009 in de open-
baarheid kwam en wordt bewaard bij het Nederlands Instituut voor Militaire His-
torie onder de titel Brigadeflitsen. Deze film is opgenomen in het voorjaar van 1946, in
kleur, zonder geluid, en laat inderdaad, in tegenstelling tot alles wat er daarvoor en
daarna is gefilmd, zien hoe er werd gevochten in Indonesië, compleet met verhoren
van lokale bewoners, gesneuvelde Indonesiërs en zelfs een gesneuvelde Nederland-
se marinier. Het zal destijds niet de bedoeling van de marine zijn geweest deze film
in het openbaar te vertonen.47
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door de rvd werd ingezet om films in het commerciële bioscoopcircuit te distribueren.
Meteoor kreeg daarvoor 30% van de recettes van een film. Zie nl-hana, Koloniën/Indisch
Archief, 2.10.36.15, inv.nr. 49, rapport De Lorm voor Quispel en Franken, 24 juli 1946. De uit-
eindelijke opbrengst van de film voor de rvd in 1946 was iets meer dan 240 gulden. Zie
idem, Van der Wiel aan ministerie Overzeese Gebiedsdelen, 16 januari 1947.

46 Archief rvd, ministerie van Algemene Zaken, notulen commissie 21 augustus 1946.
47 Brigadeflitsen wordt bewaard bij het nimh onder archief nr. imh0095. Zie ook de uitzen-

dingen van NOVA 2 december 2009, BenG Taak id 3911144 en Andere Tijden, aflevering Door



Terug naar Door duisternis tot licht. Minister Jonkman had bij een eerder bezoek aan
Batavia al een deel van de film gezien en was nieuwsgierig naar het eindresultaat van
de ‘Pacific War Film’, zoals de productie in de wandelgangen nog heette. Er werd een
viewing georganiseerd en daarbij nodigde de minister ook enkele heren van de mi-
nisteries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen uit.
Met name de laatsten hadden na het kijken ‘ernstige bedenkingen’. Ze wezen er op
dat de conservatieve stichting ‘Indië in nood’ vast blij zou zijn met een film als deze,
waarin de nationalisten zwart werden gemaakt.48 Jonkman vermoedde dat een flink
deel van het Nederlandse publiek hetzelfde zou reageren als de ‘onvoorbereide’ amb-
tenaren van okw en liet zijn perschef G.W. Fris naar het hoofd rvd in Indië, Ver-
boeket, over de film telegraferen: ‘Ik attendeer U dat vertooning van het laatste deel
in de huidige vorm hier en te Uwent bepaald onverantwoord met het oog op de hui-
dige onderhandelingen. Ofschoon strekking is afwijzing van geweld en eenige op-
lossing samenwerking […] maakt gemonteerde film op buitenstaanders de indruk
van volstrekte afwijzing van republiek in eenigerlei vorm. […] Is positievere stof wij-
zend op samenwerkingsmogelijkheid beschikbaar ter inlassing na terreurscènes?’49

Verboeket bracht terstond luitenant-gouverneur-generaal Van Mook op de hoogte.
Hij liet daarbij weten dat zowel Franken, die inmiddels terug was in Batavia, als
Quispel geen aanleiding zagen om grote wijzigingen door te voeren en er bovendien
op hadden gewezen dat dit technisch veel problemen met zich mee zou brengen.
Verboeket had inmiddels ook van het ministerie van Buitenlandse Zaken bericht
ontvangen. Zij waren zeker geïnteresseerd in de film die ze ‘nadat het slot zou zijn
gewijzigd (“met het oog op de huidige politieke constellatie”) onverwijld in New
York zou willen doen vertoonen’. Verboeket stelde voor dat Van Mook de film zelf be-
keek.50 Dat is gebeurd, maar een reactie op schrift is niet bewaard gebleven.51 Uit de
correspondentie met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen kan worden afge-
leid dat de onvrede daar bleef bestaan. Er werden suggesties gedaan om in de film
meer aandacht te schenken aan de kampen in de Japanse tijd, aan het Indische ver-
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Soldatenogen, 27 december 2009, BenG Taak id 3918650 en Historisch Nieuwsblad, maart 2011,
p. 86-87.

48 nl-hana, Koloniën / Geheim Archief, 2.10.36.52, inv.nr. 34, Min og aan sg, 26 oktober 1946.
49 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 1682, Telegram Minog 30 oktober

1946.
50 idem, Verboeket aan Van Mook, 2 november 1946.
51 idem, Quispel aan directeur Financiën, 13 december 1946. Quispel meldde hier dat de lui-

tenant-gouverneur-generaal de film heeft gezien, samen met twee leden van de Commis-
sie-Generaal. Het lid van de Commissie dat toen een uitvoerig dagboek bijhield, Schermer-
horn, heeft niets genoteerd over deze vertoning.



zet tegen Japan en de vernedering van de Indonesiërs.52 Van veel inzicht in het ma-
ken van film en in wat er zich had afgespeeld in de kolonie tijdens de Japanse bezet-
ting getuigen de suggesties niet.

Mannus Franken heeft uiteindelijk bij Door duisternis tot licht alleen het korte blokje
onderhandelingen toegevoegd en verdere verzoeken om wijzigingen langs zich heen
laten gaan, al was het maar omdat het technisch inderdaad veel werk en kosten met
zich mee zou brengen. De film werd pas in de zomer van 1947, toen hij alle actuali-
teit had verloren, in Nederland bij de Filmkeuring aangeboden.53 Of dat zo laat ge-
beurde omdat het zo lang duurde voor het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
zich neerlegde bij de uiteindelijke versie blijft gissen. Aan het echte slotakkoord van
de film kan het niet gelegen hebben, dat was er vermoedelijk al bij de eerste versie en
het is vol optimisme. We zien een serie beelden met daardoorheen bouwtekeningen
en titels als ‘havenaanleg’ en ‘aanleg vliegvelden’, met tot slot ‘Wederopbouw van In-
donesië’. De vooroorlogse ingenieurstrots was even helemaal terug.

Nieuw politiek beleid

De discussie rond Door duisternis tot licht laat zien wat de Nederlandse overheid in 1946
van belang vond naar buiten te brengen. Wat opvalt is het beklemtonen van overleg,
van de wil tot samenwerking. Dat klinkt al door in de radiotoespraak die de voor-
ganger van Jonkman op Overzeese Gebiedsdelen, minister Logemann, op 10 febru-
ari 1946 over Indië hield. Hij viel bij de luisteraar met de deur in huis: ‘Gij allen weet,
dat vandaag in Batavia besprekingen worden geopend, die voor de toekomst van Ne-
derland en Indonesië beide van beslissende betekenis kunnen worden.’ Met wie er
ging worden overlegd liet de minister onvermeld, maar een beetje krantenlezer uit
die tijd wist wel dat het om vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië ging.
Waarom er nu werd gepraat met mannen die eerder als collaborateurs en terroristen
werden afgeschilderd, verklaarde de minister niet. In plaats daarvan deed hij een be-
roep op de nuchterheid van zijn luisteraars: ‘Ons volk is in zijn meerderheid, geluk-
kig, in staat gebleken om zich boven de directe gevoelsreactie te verheffen en naar be-
grip te zoeken van de diepere oorzaken van het conflict. Om kritisch terug te zien op
het verleden en om zich af te vragen hoe een eerlijke toekomst gebouwd kan worden.
Ik ben er trots op, dat deze geesteshouding niet in de laatste plaats te vinden is bij
hen, die zelf slachtoffer van het tragisch gebeuren zijn geworden.’54
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52 idem, Fris aan Verboeket, 26 december 1946.
53 De film werd op 23 juli 1947 gekeurd, zie noot 39. Of er een verband is met de twee dagen

daarvoor door Nederland gestarte militaire actie tegen de Republiek Indonesië is gissen,
maar lijkt voor de hand te liggen.



De radiorede van Logemann toont treffend hoe hij, en andere bestuurders die vaak
waren opgegroeid in Nederlands-Indië, probeerde te verklaren wat er in het ‘para-
dijs’ was gebeurd: ‘Het Nederlands bewind heeft vóór 1940 eerlijk gestreefd naar een
geleidelijke ontplooiing van Indonesische volkskracht. Wij hebben het land goed
bestuurd en goed toegerust, maar wij hebben de spanningen onderschat, die in de
menselijke ziel veroorzaakt worden door de dooreenstrengeling in één enkele sa-
menleving op ongelijke voet van twee volken, dragers van tweeërlei cultuur, tweeër-
lei godsdienst, tweeërlei economie, tweeërlei levensritme. Daarom heeft de plotse-
linge nabijheid der vrijheid de Indonesiërs zelf overrompeld. Daarom heeft de breuk
ons verrast en ontgoocheld. Maar ze heeft ons ook gebracht tot bezinning. Die is no-
dig aan beide zijden. Want de breuk in de ontwikkeling heeft het feit niet wegge-
vaagd, dat de Indische samenleving in zijn meest wezenlijke stoffelijke en geestelij-
ke elementen is opgebouwd uit dat samenleven van Indonesiër en Nederlander. Het
Nederlandse element laat zich niet verwijderen zonder noodlottige gevolgen voor
welvaart en cultuur.’

Het handhaven van het ‘Nederlandse element’ werd in de politieke praktijk door
Van Mook vertaald in een streven naar een federale staatsvorm voor Indonesië.55 De
Republiek Indonesië zou dan Java en Sumatra vertegenwoordigen, terwijl elders in
de archipel nieuwe deelstaten met een eigen bestuur in het leven zouden worden ge-
roepen. Alle deelstaten samen zouden deel uitmaken van het Koninkrijk der Neder-
landen. Het was een klassieke ‘verdeel en heers’ optie, die ideologisch werd onder-
bouwd met een op zich terechte verwijzing naar de grote hoeveelheid volken en
culturen die de archipel van oudsher telde. De plannen maakten tegelijk de weg vrij
voor het voeren van besprekingen met de nationalisten. Zij waren in deze visie ten-
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54 De toespraak is bij BenG bewaard, Doc id 12465. Hij werd gehouden op dezelfde dag dat 
Logemann een regeringsverklaring naar het parlement stuurde over beleid ten aanzien van
Indië. Het was zijn tweede radiotoespraak hierover. De eerste was op 15 augustus 1945, de
dag van de Japanse capitulatie. Die toespraak was met name gericht op de oorlogsvrijwilli-
gers. De minister toonde begrip voor hun ‘teleurstelling’ omdat nu geen ‘revanche’ op de
Jappen meer mogelijk was, maar benadrukte dat er ‘nog een belangrijke en een niet te ont-
komen taak wachtte.’ Dat laatste was een verhulde aanwijzing dat de vrijwilligers zich niet
zomaar konden terugtrekken op grond van het argument dat Japan verslagen was. Deze ra-
diotoespraak is eveneens bewaard bij BenG, Taak id 553237.

55 Yong Mun Cheong, H.J. van Mook and Indonesian Independence: A Study of His Role in Dutch-
Indonesian Relations, 1945-1949 (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1982), p. 66-67; J.J.P. de Jong,
Diplomatie of Strijd, p. 148; Van den Doel, Afscheid, p.105-107 en 122-124. Zie ook Bescheiden,
deel 2, p. 165-172, memo, vermoedelijk van Van Mook, 25 november 1945. Hierin ontvouwt
de luitenant-gouverneur-generaal zijn plannen voor de toekomst van Indonesië.



slotte maar één van de vele vertegenwoordigers van de Indonesische bevolking. Voor
mensen als Soekarno en Hatta was dit een onaanvaardbaar standpunt, niettemin
kozen ook zij in 1946 voor de onderhandelingstafel, gedwongen door een groot ge-
brek aan middelen om een onafhankelijke eenheidsstaat te realiseren.

Met een concreet beleidsplan voorhanden kon de rvd in Batavia aan de slag. Eind
maart 1946 lag er een dikke nota over de voorlichting. De federatie zou als nieuw ide-
aal worden uitgedragen, centraal stond het ‘motief van het geheel en de delen’. Er
werd een onderscheid naar doelgroepen gemaakt, er zou aandacht zijn voor voor-
lichting over actuele gebeurtenissen en voorlichting op de lange termijn. Bij dat
laatste was sprake van ‘psychologische oorlogsvoering’ waarbij gedacht werd aan
campagnes om ‘goodwill’ voor Nederland te bevorderen en anti-Nederlandse ele-
menten zoveel mogelijk te verzwakken. Qua thematiek werd er verder een onder-
scheid gemaakt tussen politieke, sociaal-economische en culturele aspecten die al of
niet op de voorgrond moesten staan. Met name cultuur werd van groot belang ge-
acht, omdat daarin het verlangen tot samengaan en samenwerken tot uitdrukking
kon komen.56

Op papier was het mooi, maar de rvd bleef een ambtelijke instantie. De schrijver 
Johan Fabricius, die als journalist voor onder meer voor The Times en The Observer
in Indonesië werkte, schreef in een terugblik: ‘Vatte de Nederlandsche Voorlich-
tingdienst het als zijn plicht op een strikte neutraliteit te betrachten […] aan Indo-
nesische kant ging dat er allemaal gemoedelijker toe en dus voor menigeen aantrek-
kelijker, want journalisten zijn ook maar menschen.’57 Zijn collega Alfred van
Sprang was over de nationalisten veel negatiever. Hij noteerde een rijmpje dat hij
naar eigen zeggen had zien staan op een schoolbord bij het Republikeinse minis -
terie van Voorlichting: ‘Little drops of heresy / little grains of rot / make a scary ru-
mour / out of what is not.’58 Van Sprang citeerde het rijmpje niet als compliment
voor de nationalisten, maar zo zou het ook gelezen kunnen worden. Het gaf aan dat
de nationalisten geen middel onbenut lieten om hun ideaal naar voren te brengen.
Ze hadden het in de publiciteit ook makkelijker, hun ideaal was eenduidig en voor-
uitstrevend, passend in een nieuwe tijd. Om Nederland bleef altijd een koloniale
geur hangen.
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56 A.C.M. Houwer, Propaganda en Politiek. De regeringsvoorlichtingsdienst in Nederlands-Indië
1945-1950 (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1986), p. 16-17. De nota zelf dateert
van 30 maart 1946.

57 Johan Fabricius, Hoe ik Indië terugvond (Den Haag: Leopold, 1947), p. 46-47.
58 Alfred van Sprang, En Soekarno lacht..! (Den Haag: W. van Hoeve, 1946), p. 93.



Intern waren er bij de rvd klachten, met name van onderafdelingen die voor hun
informatie afhankelijk waren van Batavia. In Makassar bijvoorbeeld was de veront-
waardiging groot: ‘Als democratische Nederlander kan ik mij persoonlijk met de 
geheimzinnigheid over zaken die het Koninkrijk betreffen, in het geheel niet veree-
nigen, en ook in mijn officieele functie is het mij niet duidelijk, waarom geen me-
dedeelingen verstrekt worden.’ Aldus een ‘zeer geheim’ schrijven, afkomstig van het
hoofd van de rvd in de ‘Grote Oost’, P.H. Kremer. Hij schreef het op 12 april 1946, na
allerlei geruchten te hebben gehoord over politieke besprekingen die in Batavia
gaande waren.59 Kremer kreeg een ruime week later antwoord uit Batavia, van het
hoofd politieke voorlichting W.A. van Goudoever. Dat bevattet een hoogdravend be-
toog, zonder twijfel bedoeld om Kremer gerust te stellen: ‘Ook blijkens herhaalde
uitlatingen van republikeinschen zijde verwacht men op verlerlei terrein directe in-
schakeling van de talrijke Nederlandsche krachten, zonder wie noch de wederop-
bouw, noch de laatste toebereiding tot volwassenheid en waardigheid slagen kan.
Deze taak is voor veler onzer zoo bezielend en staat op korten of langeren termijn zoo
onomstootelijk vast, dat wij daaraan kracht en argumenten ontleenen, om op voor-
lichting en andere posten aan den arbeid te blijven. De zekerheid en de hoogheid van
deze taak, die culmineert in het dragerzijn van Westersche geesteswaarden, vormen
den achtergrond, waartegen wij de voorlichting projecteeren.’60 Kremer voelde zich
hierdoor in het geheel niet gerust gesteld, integendeel. Hij vond het antwoord ‘te-
leurstellend’ en wees op onrust onder de Nederlandse bevolking en onder loyale In-
donesiërs waar het ging om mogelijke erkenning van de Republiek Indonesië. Met
name de laatste groep zou dan het gevoel krijgen ‘op het verkeerde paard gewed te
hebben’.61

De briefwisseling tussen Van Goudoever en Kremer is hier geciteerd omdat ze mo-
del staat voor het denken van veel Nederlanders in deze periode. Er is de idealistische
Van Goudoever die, wat er ook gebeurt, wil blijven geloven in een toekomst voor Ne-
derland in Indonesië en die zelfs aan het einde van zijn leven, lange jaren later, nog
moeite had in te zien dat zijn ideaal ijdele hoop was geweest.62 Kremer is de man die,
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59 nl-hana, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 4180, Kremer aan rvd Batavia,
12 april 1946. De politieke besprekingen waar Kremer op doelde betrof het overleg tussen
het Indische gouvernement en de Republiek Indonesië, waarbij het ging om het aanvaar-
den van het de-facto gezag van de Republiek over Java en Sumatra. Zie J.J.P. de Jong, Diplo-
matie en Strijd, p.191-193; Burger, Garoeda en Ooievaar, p. 449-451.

60 idem Van Goudoever aan Kremers, 23 april 1946.
61 idem, Kremer aan Van Goudoever, 1 mei 1946.
62 Gesprek met W.A. van Goudoever in Nederland, 20 september1982, ten behoeve van Jansen

Hendriks e.a., Ideaal voor Ogen.



zonder het met zoveel woorden te zeggen, al ziet dat het niet goed komt, dat er in fei-
te geen compromis mogelijk is tussen de onafhankelijkheid waar de Republiek In-
donesië voor staat en het Nederlandse verlangen de kolonie in wat voor vorm ook te
behouden. De voorlichting die beide heren gaven beweegt zich tussen deze twee vi-
sies, al dragen de formele nota’s die in deze periode zijn geschreven vooral het stand-
punt van Van Goudoever uit en wordt de hoop op het bereiken van overeenstem-
ming niet opgegeven.

De praktijk laat echter een balanceren zien tussen diplomatie en strijd – niet voor
niets koos historicus J.J.P. de Jong deze twee woorden voor de titel van zijn boek over
de verhouding tussen Nederland en Indonesië in de jaren 1945-1947. Aan de ene kant
waren er de onderhandelingen met de Indonesische nationalisten die begonnen op
de Hoge Veluwe in april 1946, de impasse die daarop volgde, een intermezzo eind ju-
li met de conferentie van Malino, een bergoord op het eiland Celebes waar Van Mook
probeerde gematigde Indonesiërs achter zijn plannen voor een federatie te krijgen,
en kwamen er in oktober opnieuw besprekingen met de nationalisten. Tegelijk was
het ministerie van Oorlog in Nederland het hele jaar druk bezig met het oproepen
en trainen van dienstplichtigen die naar Indonesië zouden worden gestuurd. In sep-
tember 1946 was de eerste lichting klaar om te vertrekken, in totaal zo’n 15.000 man.
Ze vormden de zogenaamde 7 December divisie, vernoemd naar de rede van konin-
gin Wilhelmina uit 1942, om tot uitdrukking te brengen dat het niet om een kolo-
niale oorlog ging. Na een laatste verlof die maand kwam 38% van de dienstplichtigen
niet terug naar de kazerne. Chef-staf generaal Kruls dreigde op de radio met forse
straffen voor die mannen die zouden proberen zich te onttrekken aan de uitzending
naar Indonesië. Uiteindelijk vertrok het eerste contingent uit de haven van Amster-
dam met 15% minder manschappen dan gepland.63

In de hoofdstad werden inmiddels demonstraties tegen het vertrek gehouden, waar-
bij door het hardhandig optreden van de politie één dode viel, wat vervolgen leidde
tot nog meer actie, onder meer stakingen bij de tram en bij vele bedrijven in de ha-
ven.64 Op de dag van vertrek, 24 september 1946, deed minister Jonkman via de radio
een oproep de stakingen te beëindigen, waarbij hij begrip toonde voor de al maan-
denlange ‘ongerustheid of de regeringspolitiek wel waarachtig het Indonesisch con-
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63 Burgers, Garoeda en Ooievaar, p. 475-477. De uitzending van dienstplichtigen werd pas in au-
gustus 1947, met terugwerkende kracht geheel wettelijk. Er was een wijziging van de
grondwet voor nodig geweest. De toespraak van generaal Kruls is bewaard bij BenG, Doc id

12452.
64 Zie het interview met staker Roel Walraven in Ver van Huis, aflevering zes van de serie Na de

bevrijding, uitgezonden door de ntr op 7 maart 2014, BenG Taak id 4962592.



flict langs den weg van vreedzaam overleg, niet door middel van een koloniale oor-
log wenste op te lossen.’ De ongerustheid berustte op een misverstand, aldus Jonk-
man, de stakers hadden wel gelijk, maar waren te ver gegaan want ‘ook uw regering
wil vrede in overleg en overeenstemming met Indonesië.’65 Het hameren op eensge-
zindheid, tekenend voor de grote bezorgdheid van de overheid op dit vlak, is ook te-
rug te vinden in de uitgebreide richtlijnen voor de voorlichting omtrent Indonesië
in Nederland die eind augustus 1946 waren opgesteld. Benadrukt moest worden dat
het ging om ‘een zaak van het geheele Nederlandsche volk’, waarbij het adagium
was ‘geen relief verleenen aan den partijstrijd’ en er gewezen moest worden op de
‘flinke meerderheid in de Staten-Generaal’ voor de regering. In alles moest ook opti-
misme over de toekomst doorklinken, optimisme over ‘opbouw en reconstructie’.
Dat er militairen werden ingezet in Indonesië kon niet ontkend worden, maar al te
grote nadruk was ongewenst: ‘Vooralsnog geen relief verleenen aan de uitzending
van de 1ste divisie en de daaraan verbonden voorbereidingen.’66 Deze richtlijn kan
verklaren waarom het vertrek van het eerste contingent van de 7 December divisie
niet te zien was in het Polygoon journaal, dat er toch altijd prat op ging overal te zijn
waar het nieuws was. Het vertrek van het tweede contingent, op 30 september,
kwam wel in de bioscoop en in deze reportage is het vrolijkheid troef, met veel uit-
gelaten zwaaiende soldaten. Over bezwaren tegen de uitzending van dienstplichti-
gen werd de bioscoopbezoeker niet geïnformeerd.67

Ruime aandacht was er in het Polygoon journaal wel voor de activiteiten van de zo-
genaamde Commissie-Generaal.68 Deze was op 10 september 1946 geïnstalleerd en
had als opdracht luitenant-gouverneur-generaal Van Mook bij te staan in de onder-
handelingen met de Republiek Indonesië. Ze bestond uit drie heren: Max van Poll,
Feike de Boer en ex-premier Willem Schermerhorn, die voorzitter was. Onder con-
servatieven bestond van meet aan wantrouwen tegen deze commissie omdat Scher-
merhorn een PvdA’er was en Van Poll hoorde tot de progressieve vleugel van de kvp.
Maar De Boer was voor de oorlog onder meer bestuurslid van de ultraconservatieve
Vaderlandsche Club geweest en de Commissie-Generaal werd geacht een unaniem
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65 De toespraak is bewaard bij BenG, Taak id 589747.
66 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 25543, Algemeene

richtlijnen, strikt vertrouwelijk, Den Haag, 21 augustus 1946.
67 Polygoon Hollans Nieuws weeknummer 46-40, BenG Taak id 515285.
68 Polygoon Hollands Nieuws weeknummer 46-38 bericht over de installatie en het vertrek van

de Commissie-Generaal, BenG Taak id 524209; in weeknummer 46-41 komt de commissie
aan in Indonesië, BenG Taak id 516197; in weeknummer 46-44 wordt bericht over de on-
derhandelingen die de commissie voert in Batavia, BenG Taak id 509197; en in weeknum-
mer 46-48 wordt bericht over de gesprekken in Linggadjati, BenG Taak id 525193.



besluit te nemen over de uitkomst van de onderhandelingen. Die vonden plaats in
Indonesië, ze duurden lang en het ging er hard aan toe, maar uiteindelijk kwam de
commissie tot vergelijk met de Indonesische nationalisten. Het resulteerde in het
Akkoord van Linggadjati, waarvan het ontwerp op 15 november in Batavia werd ge-
tekend door Schermerhorn en Sjahrir, premier van de Republiek Indonesië. Neder-
land erkende daarmee het bestaan van de Republiek.69

Een Indisch filmjournaal

In het Polygoon journaal kwam in de eerste jaren na de oorlog ‘de ‘kwestie Indone-
sië’ vaak in beeld. Het bioscoopjournaal werd, nadat het gezuiverd was, opnieuw
uitgebracht vanaf september 1945. De 17 journaals van dat jaar telden 15 onderwer-
pen die betrekking hadden op de kolonie. In 1946 bevatten de 52 uitgebrachte jour-
naals 51 reportages met ‘Indische’ onderwerpen. Zo’n veertig procent daarvan was in
Nederland gefilmd, zoals het vertrek en de terugkomst van diverse onderhande-
laars, evacués, militairen enzovoort. De aandacht in Indonesië zelf ging vooral naar
de opvang van oorlogsslachtoffers, zowel inheems als van Nederlandse afkomst, en
de verwoestingen die door de oorlog en de daaropvolgende chaos waren veroorzaakt.
In 1947 waren er 41 reportages te zien, in 1948 slechts 13, in 1949 steeg het aantal weer
tot 26.70

Gezien de aandacht voor Indonesië, stuurde de rvd in Batavia in de zomer van 1946
een van zijn medewerkers, H. de Lorm, naar het moederland om na te gaan hoe daar
de kansen lagen voor een eigen Indisch bioscoopjournaal. Het was een oude droom
van Mannus Franken die er voor de oorlog bij de A.N.I.F. al zonder veel succes 
aan had gewerkt.71 De kansen leken nu beter, mede omdat er steun vanuit het gou-
vernement voor was, ook wat betreft de financiering. De rapporten die De Lorm 
opstelde geven een aardig kijkje op de kinnesinne die de naoorlogse Nederlandse
bioscoopwereld beheerste. Er bestond bijvoorbeeld op het terrein van korte docu-
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69 Het Akkoord van Linggadjati moest nog wel worden goedgekeurd door het Nederlandse
parlement, wat nieuwe problemen met zich meebracht. Zie De Jong, Koninkrijk deel 12,
p.762-789; Yong, H.J. van Mook, p. 94-99; J.J.P. de Jong, Diplomatie of Strijd, p. 290-307; Van den
Doel, Afscheid, p. 160-175 en 188-193; Burgers, Garoeda en Ooievaar, p. 471-488, 507-512 en
520-524;. Fascinerend blijft het dagboek dat Schermerhorn gedurende zijn voorzitterschap
heeft bijgehouden en dat in 1970 in druk verscheen: Het dagboek van Schermerhorn, twee de-
len (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1970). Zie ook Andere Tijden over Linggadjati, uitzen-
ding van 30 november 2006, BenG Taak id 137707.

70 Cijfers gebaseerd op de jaarboeken van Polygoon, zoals bewaard bij BenG.
71 Zie einde van hoofdstuk 2.



mentaires een hevige concurrentie tussen de firma’s Polygoon en Multifilm. Beide
bedrijven hadden nauwe contacten met de rvd in Den Haag. Zo was Brand Ochse,
inmiddels gestegen tot de rang van majoor, nog altijd betrokken bij de filmproduc-
ties van de overheid en tegelijk was hij zijn wortels bij Polygoon niet vergeten, ster-
ker, hij was onveranderd de grootste aandeelhouder.72

Wat betreft het wekelijkse bioscoopjournaal -in die tijd de enige nieuwsvoorziening
met bewegend beeld- had Polygoon een monopolie. Sommige bioscopen vertoonden
ook buitenlandse journaals, van bijvoorbeeld Pathé of Paramount, maar die haalden
het qua bereik niet bij Polygoon dat in het voorprogramma van bijna elke bioscoop
in Nederland te zien was. Tekenend voor het maatschappelijk belang dat werd 
toegekend aan het bioscoopjournaal was het bestaan van een ‘journaalcommissie’
die zich vanaf begin 1946 wekelijks boog over de inhoud van Polygoon ‘Hollands
Nieuws’ en ‘Wereldnieuws’. In deze commissie zaten naast een medewerker van 
Polygoon vertegenwoordigers van verschillende bioscoopbonden, het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap en de rvd, en daarnaast een ‘onafhankelijk’
lid in de persoon van publicist Anton Koolhaas. De directie van Polygoon meende dat
zij zodoende ‘de grote verantwoordelijkheid die op haar schouders rustte als produ-
cente van dit voor Nederland zo uitermate waardevol levend cultuurgoed’ op een af-
doende manier kon waarborgen.73 De commissie besprak journaals nadat ze waren
uitgebracht, er was geen censuur vooraf. Er werden wel suggesties gedaan voor toe-
komstige onderwerpen en heel af en toe kwam men toch vooraf bijeen – bijvoorbeeld
toen er materiaal binnenkwam over het grote Nederlandse offensief in Indonesië
van juli 1947. Dat zal in de volgende paragraaf ter sprake komen.

Zoals eerder vermeld had het Polygoon journaal geen eigen cameramensen in Indo-
nesië. De Lorm constateerde bij zijn bezoek aan Nederland dat een deel van het ma-
teriaal dat eerder door de rvd in Batavia was verstuurd naar de rvd in Den Haag,
met de bedoeling het door te zenden aan het Polygoon journaal, spoorloos was. Po-
lygoon kreeg daarentegen veelvuldig rechtstreeks reportages aangeboden van de
marvo, de marinevoorlichtingsdienst. De marine had tijdens de oorlog in Londen
een eigen filmdienst gekregen, waar opnieuw Ochse veel bemoeienis mee had. Poly-
goon maakte bovendien gebruik van beelden uit een lange film van het Nederland-
se Rode Kruis die in de eerste maanden van 1946 in Indonesië was opgenomen.74 Op
de achtergrond speelde voortdurend de concurrentie tussen Polygoon en Multifilm.
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72 nl-hana, Koloniën/Indisch Archief, 2.10.36.15, inv.nr. 49, rapport De Lorm voor Quispel en
Franken, 24 juli 1946.

73 Archief rvd, Ministerie van Algemene Zaken, nota De ontwikkeling van het “Nederlands
Nieuws”, april 1958.



Er werd bijvoorbeeld weinig mild geoordeeld over journaalopnames die door de
rvd in Batavia, lees het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia, eind sep-
tember naar Den Haag werden verstuurd en op 9 oktober door de journaalcommis-
sie werden bekeken.75 Er was irritatie omdat er door miscommunicatie enkele keren
tevergeefs een auto naar Schiphol was gereden om filmrollen in ontvangst te nemen
en er was vervolgens forse kritiek op de beelden zelf. Men vond een verslag van het
bezoek van de Commissie Koets aan het Republikeinse gebied onduidelijk, een kor-
te reportage over de winning van tin werd als te primitief beoordeeld, een verhaal
over Japanse zwaarden werd niet meer actueel geacht. De activiteiten van de Com-
missie-Generaal werden wel geschikt bevonden om op te nemen in het reguliere Po-
lygoon journaal, evenals het vertrek van Brits-Indische soldaten.76

Dit alles overziend zag De Lorm al met al niet direct een zonnige toekomst voor In-
dische actualiteiten, maar helemaal negatief was hij niet. Hij meende hij dat er in
Nederland wel belangstelling en dus een markt zou zijn voor ‘de achtergrond van
het gewone leven.’ Te denken viel aan ‘een reisje naar Bandoeng, Chineesche brui-
loft, vischpassar, transportproblemen, prettige samenwerking tussen blank en
bruin, enzv.’ Zeker de Cineacs, de ‘nieuwsbioscopen’ in de drie grote steden, zouden
dit type korte documentaires wel willen vertonen.77 Dit advies van De Lorm vond in
de Polonia studio in Batavia een willig oor, want documentaires over land en volk
hadden altijd al de grote voorkeur van Mannus Franken. De regisseur had bij zijn
eigen bezoek aan Nederland ook gemerkt dat er weinig enthousiasme was voor In-

247e e n  a n d e r e  w e r e l d  1 9 4 6  – 1 9 4 7

74 Deze film, Op de bres, wordt bewaard bij BenG, Taak id 51625; 51549; 51553; 51556; 51555;
51554.

75 Archief rvd, ministerie van Algemene Zaken, notulen commissie 9 oktober 1946; nl-
hana, Koloniën/Indisch Archief, 2.10.36.15, inv.nr. 49, journaalcommissie aan ministerie
Overzeese Gebiedsdelen, 19 oktober 1946.

76 De beelden over de missie van P.J. Koets, kabinetschef van Van Mook, die als eerste in sep-
tember 1946 een bezoek bracht aan Republikeins gebied, zijn niet meer te vinden – opval-
lend, omdat dit een politiek omstreden missie was. Een radioreportage over het bezoek is
wel bewaard bij BenG, zie Taak id 551224. Over tinwinning zijn verschillende reportages
bewaard gebleven, zonder exacte productiedata. Een aparte reportage over Japanse zwaar-
den is niet aanwezig. Voor de berichtgeving rond de Commissie-Generaal in het Polygoon
journaal, zie noot 68. Het oorspronkelijke -langere- verslag van de eerste week van de com-
missie in Indonesië is bewaard bij BenG onder Taak id 119545. Het vertrek van de Brits-In-
dische soldaten kwam terecht in Polygoon Hollands Nieuws weeknummer 46-50, BenG Taak
id 524976.

77 nl-hana, Koloniën/Indisch Archief, 2.10.36.15, inv.nr. 49, rapport De Lorm voor Quispel en
Franken, 24 juli 1946.



disch ‘nieuws’.78 Meer tijdloze reportages pasten bovendien naadloos in het voor-
lichtingsbeleid dat de Indische overheid op dat moment voorstond. In een nota van
juli 1946 somde D.J. van Wijnen, als ambtenaar belast met voorlichting naar het bui-
tenland, op waar films in zijn visie aandacht aan moesten besteden: ‘a. life and work
of the people of Indonesia; b. the beauty of the country; c. the progressive work done
by the Dutchmen for the prosperity; d. the cultural-, social- and economic develop-
ment of the people; e. the firm desire of the Dutchmen to cooperate with the In-
donesians to restore peace and order and to rebuild a prosperous country.’ Hij waar-
schuwde dat er niet voor niets vijf jaar was gevochten voor de vrijheid en dat de films
dus een ‘eerlijk’ beeld moesten geven: ‘Never be dictating; be candid, be true, show
hardships as well as lovely scenes. Don’t tell it’s only a joy to be a soldier, or it’s being
in heaven to be back in Java. Don’t tell in films and stills every evacuee is a haggard,
miserable, broken down. Don’t believe the men abroad are silly people, they are in-
terested, but critical, they want the truth. Give human interest, give true life, give a
tear and a laugh. But make it snappy, so that people love to see your stills and films
and that they will talk about them to their friends. […] Keep off from imposing the
Dutch standpoint to a stranger, make your standpoint understandable, agreeable,
acceptable for him, so that he can accept the facts we show him by stills and films. In
that case the features will bring themselves the goodwill.’79

Het geloof dat films, mits zorgvuldig gemaakt, als vanzelf propaganda voor de goe-
de zaak zouden zijn, mag vanuit het heden bekeken naïef zijn, het was wel waar de
mensen van het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia in geloofden. Tegen
het einde van 1946 was de studio in Polonia redelijk geoutilleerd, voor een deel met
apparatuur die ondanks de boycot uit Australië was overgekomen.80 Het werk aan
grote documentaire over de oorlog, Door duisternis tot licht, was achter de rug en Man-
nus Franken stak nu alle energie in het opzetten van een eigen bioscoopjournaal. Hij
voelde niets voor het alleen maar aanleveren van onderwerpen waarvan hij maar
moest afwachten of de rvd in Den Haag -lees Polygoon- er wat mee deed. Half de-
cember noteerde hij: ‘De titel “Stem van Indonesië” vond men achteraf minder ge-
slaagd. Toen stelde ik voor de films uit te brengen onder de titel “Wordende Wereld”
en daaronder “Nieuws uit Indonesië”. […] Als achtergrond van de titel had ik gedacht
een batikmotief van klassieke aard. Elke andere achtergrond had ethnografische of
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78 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 1682, Verboeket aan Van Mook, 12
september 1946.

79 nl-hana, Wijnen, D.J. van, 2.21.368, inv.nr. 11, Nota Van Wijnen over film en foto, 24 juli
1946.

80 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 1682, Verboeket aan Van Mook, 12
september 1946.



politieke bezwaren. Als geluid wilde ik een nogal forse angkloeng nemen die even fel
opkomt en daarna weer verdwijnt.’ In hetzelfde verslag schreef Franken ‘Men was
hier van mening, o.a. de Commodore [hiermee zal Quispel bedoeld zijn, die bij de
marine formeel luitenant-ter-zee was geweest] en Den Hollander dat het niet ge-
wenscht was de naam van het Gouvernementsfilmbedrijf te vermelden. Men stelde
dus voor om overleg te plegen met de oude Multifilm eigenaren en het journaal al-
dus te beginnen: Multifilm en daaronder: Batavia-Haarlem.’81 Wordende Wereld, met
die hoopvolle titel ging Franken aan de slag. In juli 1946 had hij geschreven: ‘Indo-
nesië is niet langer van ons, maar naar ik hoop met ons.’82 De bioscoopjournaals
moesten daarvan gaan getuigen.

Tot en met het voorjaar van 1947 werden er 14 afleveringen van Wordende Wereld ge-
produceerd. Hoe representatief deze eerste ‘filmmagazines’, zoals Franken ze noem-
de, waren is niet helemaal duidelijk, ze zijn niet als zodanig bewaard gebleven, maar
het lijkt onwaarschijnlijk dat ze wezenlijk verschilden van latere Wordende Wereld af-
leveringen die wel zijn bewaard. Vorm en inhoud van Wordende Wereld komen in het
volgende hoofdstuk aan bod, als de productie een wekelijks frequentie heeft gekre-
gen. Vanaf het begin klaagde de regisseur echter over een in zijn ogen gebrek aan
waardering in Nederland, waar ‘zijn’ Wordende Wereld via de rvd uitsluitend te-
rechtkwam bij concurrent Polygoon en daar nooit compleet werd gebruikt.83 Op 15
mei 1947 schreef hij de directie van het Amsterdamse filmtheater De Uitkijk, de bio-
scoop die hij zelf als lid van de Filmliga in 1929 had opgericht om ‘kwaliteitsfilms’ te
kunnen vertonen: ‘…onder alle moeilijke omstandigheden stuurden wij sinds 1 ja-
nuari j.l. 14 complete journaals van 300 meter, plus een documentaire van 350 me-
ter. Dat wil dus zeggen dat over deze landen 4500 meter of te wel bijkans drie uur kij-
ken in de Lage Landen liggen. Van al dit materiaal heeft Polygoon naar schatting 400
meter in het journaal van hen opgenomen, verknipt, verminkt en vervalst.’84 Uit het
vervolg van de brief blijkt dat Franken vanaf nu alleen nog compleet afgewerkte jour-
naals naar Multifilm Haarlem wilde sturen. Het moederbedrijf kon ze dan als zelf-
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81 Verslag Mannus Franken, 12 december 1946, geciteerd bij Grasveld, Mannus Franken, p.
122-123.

82 idem, p. 10.
83 Deze afleveringen van Wordende Wereld zijn mogelijk wel compleet in Indonesië vertoond.

Bioscopen op Java adverteerden destijds in de kranten met de speelfilms die ze vertoonden
en soms werd ook vermeld dat er ‘Indisch Nieuws – Wordende Wereld’ in het voorpro-
gramma zat, maar de onderwerpen daarin kregen geen aparte vermelding zodat niet meer
is na te gaan hoe een aflevering was samengesteld.

84 Grasveld, Mannus Franken, p. 124. Om een idee te hebben: een journaal van 300 meter -op
35mm film- is ruim tien minuten. Dit was de gemiddelde lengte van een Wordende Wereld
aflevering.



standige producties in de Nederlandse Cineacs uitbrengen. Hoe de rvd dacht over
deze strategie is onduidelijk, maar tegengewerkt werd Franken niet. Het zelfstandig
uitbrengen van Wordende Wereld nam enige tijd in beslag, de eerste aflevering werd
als zodanig pas op 6 november 1947 bij de Filmkeuring aangemeld. Maar daar was
Franken zich in de vroege zomer van 1947 nog niet van bewust. Op 15 juni noteerde
hij tevreden: ‘Deze week kwam Wordende Wereld uit in het Nederlands, het Engels
en het Maleis. Ik ben dus waar ik wezen wil en zou nu het liefst wat rondtrekken.’85

Oorlog

De grote nadruk die de voorlichting in 1946 legde op onderhandelingen met de In-
donesiërs zorgde voor irritatie in militaire kring. Met name legercommandant Si-
mon Spoor zag met lede ogen aan hoe hem elke mogelijkheid om zijn manschappen
te motiveren werd ontnomen. Hij verweet de rvd teveel te hameren op overleg en
samenwerking en teveel rozengeur en maneschijn op te roepen over de situatie in
Indonesië. Zijn eigen Legervoorlichtingsdienst ‘verbloemt en vergoelijkt de situatie
niet en tracht niet bij voorkeur de schuld aan de eigen zijde te zoeken’, aldus Spoor
in een vergadering in Den Haag op 21 januari 1947 van de Raad voor Militaire Aan-
gelegenheden van het Koninkrijk, waar een flink deel van het kabinet en de militai-
re staf, inclusief Prins Berhard, aanwezig was. Gevraagd naar zijn concrete bezwaren
tegen de rvd, zei Spoor dat die dienst vaak te laat was, ‘niet concreet genoeg, te aar-
zelend, te verzachtend.’ De legercommandant kon aan de Nederlandse militairen
niet duidelijk maken tegen wie ze zouden moeten vechten: ‘De delicate toestand
eischt van ons een vage uitdrukkingswijze, onbegrijpelijk voor den soldaat. Dit is
een van de grootste problemen in Indië.’ 86 Het is mij niet bekend of Spoor op de
hoogte was van het bestaan van Door duisternis tot licht. Het is denkbaar dat hij, als hij
de film kende, heeft aangedrongen op vertoning, want een motivatie om te vechten
in de kolonie bevatte de film zeker.

Spoor pleitte op de bijeenkomst in Den Haag voor een grootscheeps militair offen-
sief tegen de Republiek. Er mocht dan wel een Akkoord van Linggadjati liggen, Spoor
kon wijzen op talrijke schendingen van het militaire bestand dat eerder gesloten
was. Bovendien kon de Republiek op eigen terrein geen rust en orde handhaven, zo
meende de legercommandant. Vrede in de archipel kon er alleen komen door optre-
den van Nederlandse troepen. Spoor wist dat minister-president Beel het met hem
eens was, maar zijn gloedvolle betoog overtuigde meer ministers, ongeacht hun po-
litieke kleur. Anderen, zoals Van Mook en Schermerhorn, bleven kritisch en vonden
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86 Bescheiden, deel 7, p. 119 en 139. Zie ook De Moor, Generaal Spoor, p. 203-205.



dat Spoor de resultaten van een eventueel militair optreden veel te rooskleurig af-
schilderde.87 Niettemin voltrok zich rond het begin van 1947 een kentering in de
voorlichting. Deze viel samen met de komst van een nieuw hoofd van de rvd in Ba-
tavia, Mr. J Ozinga. Hij trad formeel aan in maart 1947, maar zijn naam was al eerder
ter sprake gekomen bij de vervanging van het eerste hoofd, Posthumus. Van Mook
gaf toen persoonlijk de voorkeur aan Karel Verboeket, een man die hij kende en ver-
trouwde en die eerder zijn perschef was geweest. Verboeket zelf accepteerde de func-
tie van hoofd rvd met tegenzin, maar besloot eind december 1946 alweer op te stap-
pen, mede vanwege de kritiek van de legercommandant op zijn dienst. Ozinga was
in Nederland betrokken geweest bij de reorganisatie van de voorlichting voor de
troepen die naar Indonesië vertrokken en genoot wel het vertrouwen van de militai-
re autoriteiten.88

Tekenend voor de verandering in sfeer was een persoonlijke brief die de ambassa-
deur in Washington, Alexander Loudon, op 10 februari 1947 stuurde aan Nico Slote-
maker de Bruïne, nog altijd hoofd van het Netherlands Information Bureau in New
York. Loudon voorzag moeilijkheden rond het aanvaarden van het Akkoord van
Linggadjati. Dat was inmiddels door het Nederlandse parlement ‘aangekleed’ en
daarmee in feite onaanvaardbaar geworden voor de Republiek. In verband daarmee
‘acht de Regeering het wenschelijk dat de openbare meening in het buitenland zoo
goed mogelijk wordt voorbereid op de noodzaak van eventuele militaire maatrege-
len. Voorhands kan dit het beste geschieden door zooveel mogelijk bekendheid te
verleenen aan de voortdurende schendingen van den wapenstilstand van Indonesi-
sche zijde.’89 Het tijdperk van overleg en samenwerking liep ten einde. Officieel
werd op 25 maart in Paleis Rijswijk in Batavia het Akkoord van Linggadjati nog door
beide partijen ondertekend, maar de plechtigheid werd door historicus Van den
Doel terecht beschreven onder het kopje ‘Twee Linggadjati’s’.90

Ozinga schreef op 20 mei aan Van Mook dat eerdere richtlijnen van de rvd niet meer
pasten bij ‘den huidigen stand van zaken’.91 Hij pleitte voor een rechtstreekse ‘be-
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87 De Moor, Generaal Spoor, p. 240-243.
88 Bescheiden, deel 4, p.441, brief van Van Mook aan Logemann, 12 juni 1946, waarin hij laat we-

ten hoe hoog hij Verboeket acht en deel 6, p.658, notulen van de Raad van Militaire aange-
legenheden, 24 december 1946, waarin de bezwaren tegen Verboeket worden besproken.

89 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr 25535, Loudon aan Slo-
temaker, 10 februari 1947.

90 Van den Doel, Afscheid, p. 204.
91 nl-hana, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 4180, nota Ozinga aan Van
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strijding’ van de Republiek en waarschuwde dat er bij andere diensten nog te 
weinig besef was van de urgentie van de situatie: ‘Ik ervaar dagelijks, dat men slechts
weinig met zijn gedachten bezig is met het vraagstuk van de verkoopbaarheid van
alles wat mogelijk zou kunnen gebeuren, door middel van publiciteit in Nederland
en mate name in Amerika en Singapore.’ Diezelfde dag schreef Van Mook aan zijn
oude vriend Logemann, toen lid van de Tweede Kamer: ‘Wij staan nu met name voor
de vraag, of wij de consequenties van militaire pressie, nadat wij op de meest dui -
delijke en royale wijze de uitvoering van Linggadjati hebben aangeboden, al dan
niet moeten aanvaarden. Mijn inziens wel, omdat de geesten er rijp voor zijn en 
men op den beslissenden daad wacht ook in breede kringen van de republiek.’92 In
een televisiegesprek jaren na dato zei Willem Schermerhorn over deze periode: ‘Ik
zeg wel eens: ze moeten mij nooit meer vertellen hoe een oorlog ontstaat. Ik heb dat
nou een keer aan den lijve ondervonden en dat is afschuwelijk. Zien met je open
ogen dat de zaak de afgrond inzeilt zonder dat je de macht hebt om er wat tegen te
doen, eenvoudig door de verdwazing van de mensen aan alle twee de kanten die ge-
loven dat je dergelijke problemen met macht kunt oplossen.’ Hij was zo eerlijk er
aan toe te voegen dat hij zelf in die tijd eigenlijk ook een ‘burgemeester in oorlogs-
tijd’ was. 93

‘Landgenoten, er komt een ogenblik waarop lankmoedigheid ophoudt een deugd te
zijn.’ Zo kondigde premier Beel op de avond van 20 juli 1947 voor de Nederlandse ra-
dio de oorlog tegen de Republiek Indonesië aan. Het woord ‘oorlog’ nam de premier
niet in de mond, zelfs ‘strijd’ viel niet een keer in zijn toespraak. Het meest dreigen-
de was nog de mededeling dat de Nederlandse regering haar ‘vrijheid van handelen
moet hernemen’.94 In het persbericht was sprake van een ‘politionele actie’ die aan
de andere kant van de wereld, enkele uren voor de toespraak van de premier, in de
vroege ochtend van 21 juli van start was gegaan. De benaming maakte duidelijk dat
het ‘verbloemen en vergoelijken’ waar legercommandant Spoor zo’n hekel aan had,
niet tot het verleden behoorde als het ging om het optreden van Nederlanders. Een
actie waar in één keer tienduizenden militairen met bijbehorende wapens, tanks,
vliegtuigen en wat al niet werden ingezet, kon niet veel anders dan een oorlog zijn.
Dat deze zo niet werd genoemd is mede te danken aan Eelco van Kleffens, diplomaat,
eerder minister van Buitenlandse Zaken en in de vroege zomer van 1947 minister
zonder portefeuille alsmede vertegenwoordiger van Nederland in de Veiligheids-
raad. In een van de vele bijeenkomsten van de ministerraad voorafgaande aan het
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militaire offensief wees hij er op dat zeker naar buiten toe niet gesproken zou moe-
ten worden van militaire maatregelen: ‘Wij zullen de noodzakelijke actie moeten
kwalificeren als “police measures of a strictly limited character”.’ Zijn collega’s be-
tuigden hun instemming.95 ‘Een mooi woord voor oorlog’ parafraseerde later Ad van
Liempt de kwalificatie van Van Kleffens.96

Amerikaanse journalisten namen de woordkeuze van de Nederlandse regering met
een korreltje zout. Slotemaker de Bruïne bespeurde in New York weinig sympathie
voor de Nederlandse zaak: ‘It is extremely difficult to convince the American public
and their journalistic leaders that the present action was unavoidable and that the
Dutch have a good case’, schreef hij na een gesprek met twee heren van respectieve-
lijk de New York Herald Tribune en de New York Times. ‘Both Mr. Barnes and Mr.
Hailey said that they were not impressed by the difference between the words “war”
and “police actions” (in this respect Mr. Hailey used the word “semantics”) since the
nature of the action is very important and the fact remains that there are about
90.000 Dutch soldiers on one side and about 100.000 Indonesians on the other.’97 Het
Amerikaanse bioscoopjournaal van mgm sprak in haar ‘Report from the Indonesian
Front’ van ‘a police-action as the Dutch authorities called it’98.

Voor de Nederlandse militairen leek het offensief op rolletjes te lopen. Republikein-
se troepen boden nauwelijks weerstand en in enkele dagen werden flinke delen van
Java veroverd.99 Daarmee leek het doel bereikt, niet voor niets was aan de opmars de
codenaam ‘Product’ gegeven. Vele plantages kwamen weer onder Nederlandse con-
trole en van de toekomstige opbrengsten kon dan het leger worden gefinancierd, zo
was de gedachte. Minister van Financiën Lieftinck had er herhaaldelijk op gewezen
dat de bodem van de schatkist -toch al niet flink gevuld in het verwoeste naoorlog-
se Nederland- echt in zicht was gekomen. Ondertussen kwam op verzoek van Aus-
tralië en India de Veiligheidsraad bijeen om het Nederlandse offensief te bespreken.
Van Kleffens, inmiddels benoemd tot ambassadeur in Washington, kreeg er weinig
gehoor voor zijn argument dat de Veiligheidsraad, aangezien het ‘een binnenlandse
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aangelegenheid’ betrof, hier niets mee te maken had. De Raad nam op 1 augustus
een resolutie aan die opriep tot een staakt-het-vuren. Nederland aanvaardde die re-
solutie formeel niet, maar Van Kleffens gaf de volgende dag aan Den Haag door dat
Australië nu dreigde – voor het eerst in het bestaan van de vn- een beroep te doen op
hoofdstuk vii van het Handvest dat voorziet in sancties tegen een staat die de vrede
bedreigt.100 Op 4 augustus gaf luitenant-gouverneur-generaal Van Mook opdracht
het offensief stop te zetten, met tegenzin, maar het was de expliciete opdracht van
de regering in Den Haag. De order werd door velen, inclusief de Nederlandse mili-
tairen in het veld, met verbijstering ontvangen.101 In een persoonlijke notitie voor
koningin Wilhelmina schreef Van Kleffens die dag: ‘De situatie ten aanzien van In-
dië hier en in de Veiligheidsraad (die naam wordt bijna een aanfluiting) is moeilijk.
De meerderheid is extreem pro-Republiek.’102 Achteraf bezien bleef Nederland in ie-
der geval een primeur bespaard: het werd niet de eerste lidstaat in de geschiedenis
van de Verenigde Naties tegen wie sancties werden afgekondigd.

De Nederlandse berichtgeving

Het Gouvernements Filmbedrijf moet een aantal drukke weken hebben gehad na 21
juli. Op papier is daarvan nauwelijks iets terug te vinden103. Er zijn wel herinnerin-
gen: ‘Toen de eerste politionele actie had plaatsgevonden […] toen was er kritiek ge-
komen op het eerste materiaal wat we hadden opgenomen en wat een uitermate
agressieve indruk had gewekt. En de rvd wilde die agressiviteit eigenlijk helemaal
niet, die wilde dat het materiaal een pacifistische tendens zou hebben. […] Als je een
voorbijrijdende tank opneemt en je knipt direct na die tank de rest van het shot weg,
dan krijg je een agressieve opname. Maar als je het beeld even laat staan zodat op de
achtergrond mannetjes met pikolans [draagmanden] met hun waren naar de markt
gaan dan krijg je een hele andere indruk. Dan rijden er wel tanks, maar het gewone
leven gaat door, dan heeft het inderdaad een pacifistische tendens.’ Aldus Charles
Breijer, filmer in dienst van het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia.104

Breijer was een van de Nederlanders die eind 1946 door Jan Mol was aangenomen.
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100 Voormalig archief ministerie Buitenlandse Zaken, persafdeling ambassade Washington,
omslag 255 V, Re-Occupation of the Netherlands East-Indies, juli ‘47-jan 1948, Van Kleffens
aan Buitenlandse zaken, 2 augustus 1947.
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Hij had tot dan toe alleen ervaring als fotograaf en zijn eerste half jaar in Indonesië
bestond uit het leren van alle aspecten van het filmvak. Toen de oorlog begon deed
hij vooral montage. Meer ervaren collega’s wezen hem op de mogelijkheid van het
‘pacifistische’ monteren.

Half september is er in de papieren archieven voor het eerst sprake van een lange
film over de militaire acties. De film lag bij de Marinevoorlichtingsdienst, maar
mocht blijkens een brief aan de niwin, de Nationale Inspanning Welzijnsverzor-
ging Indonesië, op last van Van Mook niet worden uitgevoerd naar Nederland. ‘Wij
zijn nu bezig met den Gouverneur-Generaal tot een vergelijk te komen, speciaal van
het laatste gedeelte van de film betreft, door meer opbouwend werk, wat hier in In-
dië toch ook nog gedaan wordt, in te lassen.’ aldus de brief.105 Een titel wordt niet ge-
noemd, maar gezien de korte omschrijving gaat het hoogstwaarschijnlijk om de
film Linggadjati in de branding. In de herinnering van Charles Breijer is dat de pro-
ductie waar discussie over ontstond. Twee maanden na het bericht van de marine
schreef de perschef van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over deze film
aan zijn baas: ‘Excellentie. Direct na pol-actie heeft Gouvernements Filmbedrijf dat
valt onder rvd, film gereed gemaakt die beeld gaf van deze actie en de redenen die
tot de aanvang daarvan hadden geleid. Deze film is op last van gg niet in circulatie
gebracht omdat Z.E. het slot van deze beeld-reportage wenste te zien aangevuld
door meer positieve en duidelijke blijken van aanvang van wederopbouw en het her-
stel van welvaart in bevrijde gebieden.’106

Tegen die tijd moet ook Quispel van de film hebben gehoord. Hij was voor het begin
van het offensief op regulier verlof naar Nederland gegaan en had alles vanuit de ver-
te mee moeten maken. Vermoedelijk was hij razend benieuwd naar een lange film
over de Nederlandse opmars. Hij vroeg om opheldering aan collega Ozinga in Bata-
via. Die telegrafeerde: ‘‘Landvoogd acht film “Linggadjati in de branding” te weinig
positief om te worden vertoond aan mensen, die weinig zijn georiënteerd in Indo-
nesische gebeurtenissen. Film bevat uitsluitend moeilijkheden, brandstichting,
verzet, politionele acties met vernielingen door republikeinen, afgeslachte Chine-
zen enz. Van positieve resultaten in gebieden buiten republiek zeer weinig zicht-
baar, terwijl ten aanzien herstel en samenwerking in nieuw bezet gebied bij samen-
stelling film eveneens weinig beschikbaar was.’107
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Linggadjati in de branding is bewaard gebleven.108 De film sluit behoorlijk aan bij Door
duisternis tot licht; de eerste tien minuten van Linggadjati in de branding zijn in feite een
samenvatting van die film. Opnieuw geeft Japan zich over, opnieuw zien we de el-
lende en de terreur zich daarna meester maken van Indonesië, de nationalistische
leuzen op de muren, gevolgd door het lijk dat in de kali drijft. De Nederlandse troe-
pen komen aan: ‘Frisse jonge kerels, vol energie en gedragen door één ideaal – een
einde te maken aan moord en roof. Recht en veiligheid te brengen aan de zo zwaar-
beproefde Indonesische bevolking.’ Dan volgen nieuwe beelden – plechtigheden
waarbij diverse Indonesische deelstaten worden opgericht: ‘Weer is een nieuwe stap
gezet op de weg naar staatkundige opbouw en economische rehabilitatie van het
nieuwe Indonesië.’ Deze sequentie eindigt met het tekenen van het Akkoord van
Linggadjati. Dan komt de vertrouwde gedachtegang uit Door duisternis tot licht weer
aan bod: ‘Maar het Japanse gif was gezaaid, een sfeer van haat ontstaan. Japanse in-
structeurs hadden jonge Indonesiërs tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben
strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig en ook door elkaar heen hun po-
litiek voeren.[…] Deze strijdorganisaties oefenden aan de beruchte demarcatielijn
een terreur uit die zich uitte in voedselblokkades en vernielingen.’ We zien verwoes-
ting, uitgehongerde Indonesiërs. Onderhandelingen lopen op niets uit. En dus moet
Nederland ingrijpen. In de film zegt Van Mook, gezeten in een radiostudio: ‘de mi-
litair politionele maatregelen [zullen] niet gericht zijn tegen het Indonesische volk,
noch tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die macht-
hebbers en groepen, welke de werkelijke bevrijding van dit land in den weg staan.’

Vice-admiraal Pinke, die na de luitenant-gouverneur-generaal aan het woord komt,
windt er minder doekjes om: ‘Daarom is het woord thans aan de wapenen.’ Zijn col-
lega, legercommandant Spoor, kijkt recht in de camera en richt zich zo tot ‘zijn’ sol-
daten: ‘Gedraag u in de dessa’s en huizen van de bevolking waar uw militaire taak u
brengt als de brenger van recht en veiligheid. Tracht schuwheid en wantrouwen
door uw houding te overwinnen. Een gewone beleefdheid ook tegenover den een-
voudigsten Javaansen boer treft verder doel dan een kogel.’ Spoor toonde zich hier op
en top de moderne bevelhebber die weet dat puur geweld naar de buitenwereld toe
geen pas geeft. Linggadjati in de branding is dan inmiddels zo’n 17 minuten op weg.
De resterende 33 minuten worden geheel besteedt aan het Nederlandse militaire
offensief. De beelden zijn niet agressief, militairen helpen her en der de lokale be-
volking, dat er strijd zou zijn valt vooral op te maken uit het vele zware legermate-
rieel dat door het beeld rolt. We zien slechts een enkele schietpartij – op een overi-
gens onzichtbare vijand- en verwoestingen van met name bedrijfsgebouwen. Aan
het einde komt het doel van dit alles nog even ter sprake: ‘Maar waar onze troepen
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zijn gekomen, daar keert de bevolking terug, herstelt de woningen en hervat de ar-
beid op de sawa’s en in de tuinen. […] Dan is er geen sprake meer van kunstmatig ge-
kweekte rassenhaat, maar vinden oost en west elkaar in een gemeenschappelijk ide-
aal, recht en vrede in het prachtige Indonesië.’

In Indonesië werd Linggadjati in de branding wel in bioscopen vertoond en in het Dag-
blad verscheen een gematigd positief stuk: ‘Het geheel, dat ietwat rammelt, geeft
desniettemin in een serie heldere beelden een generale indruk van deze actie, waar-
bij vooral duidelijk is, dat er behalve het gevaar van landmijnen eigenlijk nauwelijks
iets aan de hand was.’109 Toch bleken het onder meer de reacties in Indonesië te zijn
die Van Mook een reden gaven om vertoning in Nederland tegen te houden. Begin
december 1947 -de drang bleef aanhouden om de film vrij te geven, zelfs premier
Beel werd erbij betrokken-110 schreef Van Mook aan Ozinga: ‘Ook blijkens nader ver-
kregen gegevens van elders – met name uit Makassar- heeft de film “Linggadjati in
de branding” een effect, tegengesteld aan hetgeen ermede wordt beoogd. Het blijkt
nl., dat de velen, die het Nederlandse commentaar niet verstaan of niet kunnen vol-
gen, van de film den indruk overhouden, dat de Nederlandse troepen het republi -
keins gebied zijn binnengerukt en daar verwoestingen en branden hebben veroor-
zaakt. Aangezien ook andere commentaren in dezelfde richting gaan en ik veron-
derstel dat een vertooning in Nederland soortgelijke effecten zal hebben, meen ik te
moeten besluiten, dat de film geheel uit de circulatie wordt genomen. Het spijt mij,
dat zoveel werk vergeefs is gedaan, doch ik heb tijdig genoeg een dergelijk oordeel
aan de betrokkenen kenbaar gemaakt en kan het niet verantwoorden, wanneer een
film met averechtse uitwerking van overheidswege wordt verspreid en vertoond.
Het zal het beste zijn om, wanneer men alsnog een documentaire wil maken, met
een geheel nieuwe opzet te beginnen.’111 Quispel, inmiddels terug in Indonesië, be-
vestigde aan het einde van het jaar nogmaals dat ‘het destijds aan deze film opge-
legde embargo t.a.v. het gebruik daarvan in Nederland, volledig en ook terzake van
gedeelten daarvan volledig gehandhaafd blijft.’112 De film is in Nederland ook nooit
aan de filmkeuring aangeboden.
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Helemaal verstoken van bewegende beelden van het optreden van hun militairen
bleef de Nederlandse bevolking niet, het Polygoon journaal kon de gebeurtenissen
moeilijk negeren. De wekelijkse bijeenkomst van de journaalcommissie vond plaats
twee dagen na het begin van de militaire actie, op 23 juli. De notulen melden dat
men afwacht wat er voor materiaal uit Indië zal komen en er werd besloten dat ‘door
ons een welwillend passief standpunt zal worden ingenomen.’113 Inmiddels had het
ministerie van Overzeese Gebiedsdelen naar de rvd in Batavia getelegrafeerd dat
men zo snel mogelijk filmmateriaal wilde hebben. Ongemonteerd, zonder syn-
chroon geluid, het maakte niet uit, als er maar iets vertoond kon worden in de Ne-
derlandse bioscopen.114 Een week later was er nog niets ontvangen en juist dat voed-
de de ergernis over het bioscoopjournaal dat de afgelopen week was uitgebracht. Dat
bevatte ‘Nieuws uit de West’, met een reportage over een citrusplantage in Surina-
me. Commissielid Anton Koolhaas stelde voor ‘geen nieuws uit de West te brengen
in verband met het feit, dat het publiek zit te springen om opnamen uit Indonesië
en door de opnamen uit de West nog meer geaccentueerd wordt, dat wij niets van In-
dië hebben.’115 Het publiek moest nog wachten tot 15 augustus -de militaire actie
was feitelijk al voorbij- want pas op die vrijdag kwam er tenslotte een journaal met
beelden uit Indonesië.

Op een ingelaste vergadering van de redactiecommissie, drie dagen voor het uit-
brengen van dit journaal, werd de reportage bekeken die de rvd in Batavia naar Ne-
derland had gestuurd. Men was te spreken over het verslag en besloot een flink deel
over te nemen. Er was wel een kanttekening: ‘Het lijkt haar [de commissie] onge-
wenst de propagandistische uiteenzetting nopens de noodzakelijkheid van het op-
treden in het journaal te plaatsen, overwegende dat deze uiteenzetting gemaakt is
toen het optreden begon, doch dat nu door het verzoek van de Veiligheidsraad aan
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115 Archief rvd, ministerie van Algemene Zaken, notulen commissie 30 juli 1947.



het gehele optreden reeds een einde gekomen is, en dat op die wijze, voor een alge-
meen bioscooppubliek een vertroebeling zou ontstaan, daar voor degenen die de mi-
litaire actie onderschrijven en haar zouden willen zien voortgezet, hierdoor de hui-
dige gang van zaken onbevredigender zou lijken. […] Het lijkt de journaalcommissie
het beste om van de gezonden opnemingen voor het journaal een zodanig gebruik
te maken, dat een objectieve en zakelijke reportage ontstaat van het politioneel op-
treden op Java.’116 De commissie had op deze wijze voor zichzelf nog eens bevestigd
dat het Polygoon journaal onafhankelijk was, een eigen oordeel velde. Maar dat oor-
deel paste wel naadloos bij het beleid van de regering, want die had besloten de mi-
litaire actie niet door te zetten, tegen de wil van legercommandant Spoor in.

De opstelling is tekenend voor de commissie. Van tijd tot tijd werd in de notulen op-
genomen dat het Polygoon journaal objectieve journalistiek nastreefde. In de aller-
eerste bijeenkomst, op 6 februari 1946, werd vastgesteld dat voor onderwerpen over
Indië grote belangstelling bestond en dat deze onderwerpen politiek gevoelig kon-
den zijn, maar dat het journaal, net als de geschreven pers, onafhankelijk moest
staan ten opzichte van het regeringsbeleid.117 Er werd wel over films die de overheid
aanbood gediscussieerd. Al eerder kwam de beoordeling door de commissie ter spra-
ke van de film Een dag van een Hollandsen soldaat in Batavia. Discussie was er ook over
het item ‘Indisch Nieuws’ in het journaal van half maart 1946. Daarin was Soekarno
te zien en dat was voor rvd-vertegenwoordiger Gijs van der Wiel aanleiding na-
mens het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen bezwaar te maken. Weliswaar was
het Indische materiaal via dit ministerie, lees de rvd in Batavia, bij Polygoon te-
rechtgekomen, maar het ministerie had ‘hierbij uitdrukkelijk te kennen heeft gege-
ven, dat zij het ongewenscht acht een opname van Soekarno uit te brengen.’ De com-
missie was het hier grondig mee oneens, maar omdat het filmmateriaal van het
ministerie zelf afkomstig was, wilde men toch rekening houden met deze wens. ‘Na-
drukkelijk wordt echter vastgelegd, dat indien soortgelijk materiaal via een andere
bron, ter beschikking gekomen, volkomen vrijheid van handelen had bestaan.’118

Een volgende poging van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen om vooraf
greep te krijgen op wat het Polygoon journaal liet zien over Indonesië strandde op
grote onwil.119 De commissieleden waren wars van censuur. Hun beroep op het ge-
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116 idem; notulen commissie 12 augustus 1947.
117 idem, notulen commissie 6 februari 1946.
118 idem, notulen commissie 20 maart 1946. Het betreft de bespreking van Polygoon Hollands

Nieuws weeknummer 46-12, BenG Taak id 519267. Dit item bevat geen beeld van Soekarno,
wat er op duidt dat Polygoon dat fragment na de eerste roulatie van het journaal inderdaad
heeft verwijderd.



bruik van meerdere bronnen getuigde niettemin van oogkleppen. Die bronnen,
voor zover beschikbaar, gebruikten ze niet, althans niet voor het journaal.120 En net
als in de langere films van het Gouvernements Filmbedrijf was er ook in de Polygoon
journaals geen sprake van felle strijd. Het lijkt geen opgelegde keuze. Een verslag
over de onder druk van de Veiligheidraad tot stand gekomen wapenstilstand en het
internationale toezicht op de naleving daarvan uit begin september 1947 werd ‘ver-
pakt’ tussen een onderwerp over de jaarlijkse bedevaart naar Mekka en het vieren
van Koninginnedag op Borneo. De journaalcommissie was niet erg enthousiast over
de kwaliteit van de reportages, maar verzuchtte tevreden dat er weer eens iets anders
dan oorlog te zien was uit Indië.121

Een Nederlands tegengeluid

Het toeval wilde dat bij het begin van het militaire offensief de Nederlandse film-
keuring een film kreeg aangeboden die een ander perspectief bood op het koloniale
conflict. De korte documentaire Oud en Nieuw in Indonesië was gemaakt in opdracht
van de Vereniging Nederland-Indonesië, opgericht in augustus 1945 met als doel de
‘factische en definitieve opheffing van de koloniale status en een volledig ernst ne-
men van het Indonesische volk als een gelijkwaardige en vrijwillige partner.’122 Voor-
zitter van de vereniging was H.M. van Randwijk, tevens hoofdredacteur van Vrij Ne-
derland en auteur van een vlammend hoofdredactioneel tegen het militaire optreden
dat in zijn blad verscheen op 26 juli 1947 onder de kop ‘Omdat ik een Nederlander
ben’.123 Het leidde tot veel opzeggingen van het abonnement.124 Van Randwijk en an-
deren ergerden zich aan ‘het gebrek aan geestdrift bij progressieve groepen om het
Indonesisch conflict tot een bevredigend einde te brengen’. Dit stond in schrille te-
genstelling tot de activiteiten van reactionaire groepen -denk aan de leuze ‘Indië ver-
loren, rampspoed geboren’- die bovendien een groot publiek bereikten met radio-
praatjes van mensen als oud-premier Gerbrandy en oud-minister van Koloniën
Welter.125 Een korte film zou een krachtig antwoord kunnen zijn op alle rechtse pro-
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119 idem, notulen commissie 24 april 1946.
120 Even verder komt de film Oud en Nieuw in Indonesië ter sprake, die werd gemaakt bij Poly-

goon en die veel beelden bevat van Republikeinse demonstraties.
121 Archief rvd, ministerie van Algemene Zaken, notulen commissie 24 september 1947.
122 Zie het tijdschrift van de Vereniging Nederland-Indonesië, De Brug ofwel Djambatan, jaar-

gang 1, nummer 1, april 1946.
123 Vrij Nederland, jaargang 7, nr. 48, 26 juli 1947.
124 Hans Verstraten, De oorlogsverslaggevers van 1947, in Vrij Nederland, 5 juli 1980, p. 6.
125 Gerbrandy en Welter hielden regelmatig causerieën voor de avro, ncrv en kro micro-

foon. Sommigen zijn bewaard gebleven in het radioarchief van BenG.



paganda, dat was de gedachte achter Oud en Nieuw in Indonesië. Het moest een film
worden die begrip kweekte voor het Indonesische onafhankelijkheidsstreven.

Oud en Nieuw in Indonesië duurt een kleine twintig minuten en is samengesteld uit
bestaand materiaal van Polygoon, Berita Film Indonesia en de Regeringsvoorlich-
tingsdienst, aldus de begintitels.126 De beelden zijn ook allemaal te herleiden tot
producties van deze instanties. Van Randwijk schreef zelf de commentaartekst. Een
titel meldt dat het gaat om een Polygoon/Profilti productie, waarmee duidelijk
wordt dat het Haarlemse bedrijf op zich geen problemen had met opdrachten die
een antikoloniale signatuur droegen. De film begint in het Indië van de jaren dertig,
een land in opbouw met een moderne infrastructuur en opkomende industrie. Aan
de oorlog wordt geen aandacht besteedt, de omslag naar het heden gaat via een fraaie
zonsopgang aan het strand en vervolgens een zee van rood-witte vlaggen terwijl de
kijker hoort: ‘Dit was het Indonesië zoals wij het kenden en meenden te begrijpen,
waarmee we maar wilden zeggen dat u niet moet schrikken als u nu plotseling wat
anders ziet en niet moet denken dat deze nieuwe uitbarsting van energie zomaar uit
de lucht kwam vallen. Zij was er altijd, vaak was zij verborgen, maar altijd brandend.
Maar plotseling was zij er.’ En dan zijn er beelden van president Soekarno en zijn ka-
binet, grote menigten met rood-witte vlaggen, optochten, kortom alles wat het Po-
lygoon journaal zijn kijkers onthield. Bij de beelden van leuzen op gebouwen die wel
te zien waren in het eerste verslag dat Polygoon bracht over de situatie, maar zonder
verdere toelichting, zegt de commentaarstem in Oud en Nieuw in Indonesië: ‘Deze
mensen kennen alle leuzen waarvoor de democratieën hebben gestreden, ze zijn
diep in hun hart verzonken en hebben daar een vruchtbare bodem gevonden. […]
Ook zij kennen het Atlantic Charter en de plechtige verbintenis die Roosevelt en
Churchill zijn aangegaan uit naam van alle strijdende volken. Het Atlantic Charter
geldt ook ons zeggen de Indonesiërs. […] Waarom zouden wij ons niet met deze jon-
gens en meisjes verheugen en met hen geloven dat het mogelijk is op deze funda-
menten een natie op te bouwen.’

De Commissie Filmkeuring wist niet goed wat ze met de film aan moest en vroeg ad-
vies aan het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Op 26 juli 1947 kwam er een re-
actie die niets aan duidelijkheid te wensen overliet: ’t.a.v. dit tweede gedeelte [de ge-
beurtenissen na de oorlog] kan in algemene zin gezegd worden dat het tendentieus
pro-republikeins en dus propagandistisch van opzet is. […] Gezien de huidige ont-
wikkelingen in Indonesië moet ik vertoon van deze film in deze vorm en in de-

ze tijd inopportuun en ongewenst achten aangezien zij zeer zeker scherpe reacties
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126 Oud en Nieuw in Indonesië wordt bewaard bij eye, id 50387. Dit is de versie zoals aangeboden
bij de tweede keuring.



zal opwekken. Het is onbegrijpelijk, dat de vereniging Nederland-Indonesië onder
de huidige omstandigheden niet eigener beweging afgezien heeft van vertoning de-
zer film.’ Opvallend is de felle detailkritiek in de brief van het ministerie: ‘bij de ruï-
nes van Ambarawa vermeldt de tekst, dat bij dit plaatsje de republikeinen er in
slaagden de Britse strijdkrachten terug te werpen. Wanneer men bedenkt, dat hier
een handjevol Gurka’s wanhopig gevochten hebben tegen een grote overmacht om
tienduizenden vrouwen en kinderen te redden, doch niet hebben kunnen verhinde-
ren dat vele op de meest afgrijselijke wijze zijn afgeslacht door republikeinse hor-
den, dan moet deze tekst als ongehoord worden gekwalificeerd’. De film werd niet
goedgekeurd, de Commissie meende dat vertoning ‘geacht moet worden in strijd
met de openbare orde’. Een tweede poging de film in gewijzigde vorm -de Ambara-
wa-sequentie was er uit gehaald- te laten goedkeuren, eind oktober 1947, mislukte
eveneens, hoewel de Commissie toen verdeeld was. Sommigen meenden dat verto-
ning nu minder ‘ongewenste emoties’ zou oproepen, maar andere leden bleven bij
hun verbod. De film werd daarna niet meer aangeboden en verdween voor lange tijd
uit het zicht. 127

De blik van de buitenwereld

De Nederlandse aanval op de Republiek Indonesië was groot nieuws. Kranten in de
hele wereld brachten het, maar de bioscoopjournaals bleven achter. Er waren eind
juli 1947 geen buitenlandse cameramensen ter plekke, de gebruikelijke procedure
was dat Polygoon dan haar materiaal uitwisselde met andere producenten van bio-
scoopjournaals. En dus brachten bedrijven als Pathé en British Gaumont ook pas
half augustus beelden uit Indonesië.128 Opmerkelijk genoeg verzond de rvd in Ba-
tavia de films over de militaire actie naar Den Haag met het verzoek deze niet voor
verkoop aan de Verenigde Staten aan te bieden. Het Gouvernements Filmbedrijf had
daar eigen plannen mee.129 Indachtig de vooroorlogse ideeën van luitenant-gouver-
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127 Gegevens over de keuring komen uit Film als historische bron: de kwestie Indonesië 1945-1950,
bijlage Onderzoek in de Keuringslijsten van de Centrale Commissie Filmkeuring, p.
107-108; werkgroep Film en Geschiedenis, Historisch Seminarium Universiteit van Am-
sterdam, 1981.

128 In Engeland bijvoorbeeld berichtte British Gaumont op 18 augustus en 1 september 
over de acties, met beelden die van Polygoon afkomstig waren. Zie itn Source, ref.nr.
bgu410240026 en bgu410250006. In totaal leverde Polygoon aan 15 buitenlandse journaals
filmmateriaal.

129 Archief rvd, ministerie van Algemene Zaken, weekrapport 25 augustus – 2 september 1947
en wekelijks overleg van 24 september 1947. Zie ook nl-hana, Commissariaat Indische Za-
ken, 2.10.49, inv.nr. 3726, contract rvd en Multifilm.



neur-generaal Van Mook, zouden documentaire films bij uitstek een positief beeld
van het Nederlandse optreden in de archipel kunnen creëren in de vs, het zou een
strijdmiddel kunnen zijn tegenover de propaganda van de kant van de Republiek.
Minder ideële motieven speelden eveneens een rol. Er viel geld te verdienen met de
verkoop van beelden en films uit Indonesië en het Gouvernements Filmbedrijf had
bij die gelegenheden de pet op van het commerciële Multifilm. Het hoofd van het
nib berichtte eind augustus 1947 vanuit New York aan Den Haag dat er in de loka-
le bioscopen twee films over Indonesië draaiden, waaronder een verslag over de lan-
ding van Nederlandse militairen op het oostelijkste puntje van Java. Deze films wa-
ren ‘zeer gunstig voor Nederland, zoowel in de vertoonde taferelen als in het
gesproken woord.’ Ze waren ‘in het wereldnieuws hier gebracht door de heer Kah-
lenberg, vertegenwoordiger voor Multifilm. Naar mij werd meegedeeld zijn de
films genomen door Nederlandse filmploegen, werkende in R.V.D.-verband te Bata-
via.’130 Als Nederlandse overheidsdienst had het nib geen enkele betrokkenheid ge-
had bij deze gang van zaken.

Het nib werd wel betrokken bij End of Empire?, een aflevering van het Amerikaanse
March of Time uit de late zomer van 1947.131 Het was de tweede keer dat deze beroem-
de semidocumentaire filmrubriek aandacht besteedde aan Indonesië. In augustus
1940 had het concern Time/Life al de aflevering Spoils of Conquest uitgebracht, een
verhaal over de rijkdom van Nederlands-Indië en het dreigende Japanse gevaar. De-
ze film was behoorlijk positief geweest over het Nederlandse koloniale beleid; Huib
van Mook, inmiddels luitenant-gouverneur-generaal, was toen figurant in de pro-
ductie. Het nib kreeg nu, een paar weken voor End of Empire? in roulatie ging, de ge-
legenheid commentaar te leveren en er werden zelfs teksten aangepast, zo meldde
medewerker Friedericy: ‘Het was al geschikt, dat men mij om mijn mening vroeg,
maar nog geschikter was, dat men op vele punten begrip voor ons bleek te hebben
en bereid was om belangrijke verbeteringen in het commentaar aan te brengen. Het
spreekt vanzelf, dat sommige uitspraken minder aangenaam zijn gebleven; ik had
ook niet anders verwacht.’132

Het 20 minuten durende End of Empire? maakt ruim gebruik van materiaal van het
Gouvernements Filmbedrijf, ofwel Multifilm, onder meer van de militaire acties.133
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130 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr 25091, Slotemaker de
Bruïne aan Van Houten, dvb, 22 augustus 1947.

131 End of Empire? wordt bewaard bij BenG, in 2 aktes, Taak id 119719 en 42802.
132 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr 25091, H.J. Friedericy

aan J.A. van Houten, dvb, 24 oktober 1947.
133 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 1682, telegram toezegging kabinet



Het verhaal begint echter in Nederland zelf, waar men hard werkt om de oorlog te
boven te komen: ‘Applying themselves to work with characteristic common sense
and diligence the Dutch have succeeded in large measure in getting back to a sem-
blance of pleasant life they enjoyed in the prewar days.’ We zien fraaie beelden van
het onbeschadigde Amsterdam, industriële bedrijvigheid, het herstel van dijken,
klassieke molens. Na een kleine vijf minuten komt de omslag: ‘But in a building on
Het Plein in The Hague, doctor Louis Beel, premier of the kingdom and acting min-
ister of Overseas Territories is occupied with another serious threat to the future of
the Netherlands.’

In kort bestek schetst End of Empire? vervolgens de vroegere situatie in Nederlands-
Indië, de Japanse bezetting en de opkomst van het nationalisme. In 1940 had de ru-
briek nog niets dan lovende woorden gehad voor de Nederlandse koloniale heer-
schappij, maar dat was in 1947 anders: ‘Real power was kept tightly in the hands of
the Dutch, who ruled with an eye to their own benefit.’ End of Empire? belicht ver-
volgens de naoorlogse strijd en stelt vast dat ‘bitter warfare [is] deepening the hatred
between Indonesians and Dutch and making any rational settlement of their differ-
ences less and less likely.’ Tegen het einde van de film krijgen zowel Nederland als
Indonesië de gelegenheid hun standpunt naar voren te brengen en deze keer heeft
Van Mook een prominente rol. Hem wordt de vraag voorgelegd: ‘What is the basic
trouble between the Dutch and the Indonesian Republic?’Van Mook antwoordt ge-
vat: ‘Our trouble is not with the Republic, it is with this present self-appointed Re-
publican government. It is unable to provide anything like a regular administra-
tion.’ Tegenover Van Mook wordt een tamelijk onbekende vertegenwoordiger van
de Indonesische nationalisten opgevoerd. Daarover berichtte het nib: ‘Zijn oppo-
nent is niet Sjahrir -die was weg toen ze hem nodig hadden- maar, “of all people” en
gelukkig voor ons, Thambu, de roetzwarte Ceylonees en British subject, die een
smoel opzet om zelfs Ceylonese kinderen mee naar bed te jagen.’134 Dat laatste is
overdreven en racistisch, maar ook vanuit hedendaags perspectief was Thamru geen
man die opgewassen lijkt tegen de rustige en aimabel overkomende Van Mook.

End of Empire? ging op 31 oktober 1947 in roulatie in de hele Verenigde Staten, bege-
leid door reclameteksten als: ‘Is the era of the white man’s rule in Asia ended? How
serious is the situation in the Dutch East Indies? In every sense a thought-provok-
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gg medewerking aan aflevering March of Time, 27 augustus 1947 en nl-hana, BuZa /Verre
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of Time, medewerking geen probleem.
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ing picture, this new March of Time is one of the most colorful to date. The shots of
Holland’s splendid reconstruction, the old-world grace of her quaintly-costumed
people find vivid contrast in the tropic lushness of Bali’s ineluctable charm.’ Miljoe-
nen Amerikanen zagen de film die hen als conclusie meegaf: ‘Today the Dutch are
confident that through the sober industry which has carried them so far toward 
recovery, they can regain a measure of their old prosperity. But they are nonetheless
deeply concerned about the future that will be theirs if there should come to an 
end the empire which has made the Netherlands rich, respected and great’ De tekst
noch de hele film is anti-Nederlands te noemen, maar toch zag ambassadeur Van 
Kleffens zich genoodzaakt een brief te schrijven naar Henry Luce, de topman van het 
Time/Life concern. Hij uitte zijn waardering voor het feit dat mensen van het nib de
kans hadden gekregen suggesties te doen, maar: ‘In the interest of my country, how-
ever, which coincides with that of objectivity, I feel I should say candidly that I am
not altogether happy with the text as it will now be heard by millions of people.’ Van
Kleffens stoorde zich met name aan de herhaalde suggestie dat er haat bestond tus-
sen Nederlanders en Indonesiërs én aan de bewering dat Nederland zijn rijkdom
grotendeels aan de kolonie te danken had.135 Een week later kreeg Van Kleffens ant-
woord van de producer van End of Empire?, die uitgebreid inging op de argumenta-
tie, maar de ambassadeur geen gelijk gaf.136

Bij het nib zelf waren ze wel ‘bepaald te spreken over deze film’, de productie was 
in hun visie een positief geluid in een zee van negatieve berichten die bleven hame-
ren op het starre vasthouden van Nederland aan zijn koloniale rijk.137 In de minis-
terraad van 18 augustus vertelde minister Lieftinck dat hem de opmerking van 
een Amerikaans industrieel ter ore was gekomen: ‘You spoilt the entire situation by
lack of propaganda’.138 Hij pleitte voor de aanstelling van een apart persoon in Ame-
rika voor de voorlichting over Indonesië. Maar, zo meldde de premier de aanwezi-
gen, daartegen was juist een dag eerder bezwaar gemaakt door ambassadeur Van 
Kleffens. Die had naar aanleiding van ideeën van Van Mook naar Den Haag getele-
grafeerd: ‘Het zou door mij betreurd worden indien hier door Van Mook thans een
duurzaam Indisch inlichtingencentrum wordt geschapen, hetgeen doet twijfelen
aan de eenheid van het Koninkrijk.’139 De gedachte van een apart bureau was mede
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135 idem, Van Kleffens aan Henry Luce, 7 november 1947.
136 idem, Richard de Rochemont aan Van Kleffens, 14 november 1947, antwoord van 19 no-

vember 1947.
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jaar van 1948 ook in Nederlandse bioscopen, onder de titel Nederland in de Branding.
138 Bescheiden, deel 10, p 485, notulen ministerraad 18 augustus 1947.
139 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr 22262, telegram Van



ingegeven door onvrede over de activiteiten van het nib en met name het functio-
neren van de directeur, Nico Slotemaker de Bruïne. Het hoofd van de rvd Batavia
Ozinga liet eind augustus aan Van Mook weten dat er al vanaf september 1946 kri-
tiek op de man was: ‘Persoonlijk heb ik mij van deze zaak niet op de hoogte kunnen
stellen, doch zeker is wel, dat maar zeer zelden, zelfs van vrienden van Dr. Slotema-
ker de Bruïne, een prijzend woord werd gehoord.’140 De brief van is een treffend voor-
beeld van de ambtelijke kinnesinne die veelvuldig opduikt in de correspondentie
rond de voorlichting over Indonesië.

Van Mook ging in september zelf naar de Verenigde Staten om het Nederlandse op-
treden uit te leggen, onder meer aan de minister van Buitenlandse Zaken George C.
Marshall en voor de camera van March of Time. Hij schreef ter plekke een brief aan
ambassadeur Van Kleffens waarin hij opnieuw pleitte voor de oprichting van een
aparte afdeling Indonesië binnen het nib. Die moest op korte termijn een intensie-
ve campagne gaan voeren ‘waardoor de feiten op de voor Amerika meest geschikte
wijze ter kennis van het publiek worden gebracht en de critiek op ons beleid op over-
eenkomstige wijze wordt weerlegd en bestreden.’141 Met de voortvarendheid Van
Mook eigen had hij ook al een persoon in gedachten die leiding kon geven aan de 
Indische afdeling: Herman Friedericy, op dat moment medewerker bij de Neder-
landse delegatie bij de Verenigde Naties, maar tevens indoloog, voormalig be-
stuursambtenaar en ‘weergaloos verteller’, zoals het Biografisch Woordenboek van Ne-
derland het omschrijft.142 Van Mook wist ook wel een geschikte Amerikaan die
Friedericy kon bijstaan in het overbrengen van de boodschap op de juiste Ameri-
kaanse wijze: Randolph Feltus, eigenaar van een public relations bureau. Zowel het
nib als de Nederlandse ambassade waren overigens na de aanval op de Republiek
overstelpt met aanbiedingen om een betere pr voor Nederland te verzorgen.143 Van
Kleffens gaf zijn verzet tegen een aparte afdeling Indonesië binnen het nib op, te-
meer daar Van Mook hem had verzekerd dat de ambassadeur de uiteindelijke ver-
antwoordelijkheid bleef houden.
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Kleffens aan BuZa, 17 augustus 1947.
140 nl-hana, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 4185, Ozinga aan Van Mook, 22
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ambassadeur, 13 september 1947.
142 Biografisch Woordenboek van Nederland, lemma Friedericy, Herman Jan (1900-1962).
143 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr 22262, Van Kleffens per-

soonlijk aan minster Buitenlandse zaken Van Boetzelaer, 19 augustus 1947: ‘Zoals ik U al
eerder schreef, is er op dit gebied een campagne gaande en wordt ik bestormd met goede
raadgevingen.’



Het pr bureau van Feltus kon per oktober 1947 aan de slag, met een budget van
80.000 dollar voor het eerste half jaar.144 Begin november lag er een voorstel voor di-
verse activiteiten, variërend van eigen brochures tot optredens in radioprogram-
ma’s. Over film noteerde Feltus dat hij had begrepen dat er al een aantal documen-
taires bestond, nieuwe films leken hem onnodig. ‘It is our feeling that this medium
cannot be used effectively enough to justify the costs.’ Opmerkelijk is de paragraaf
over een ‘Dutch plan for Indonesia’. Het traditionele Amerikaans wantrouwen je-
gens kolonialisme kon alleen worden weggenomen als de Nederlandse aanwezig-
heid in Indonesië werd gepresenteerd als een vorm van hulp bij het opbouwen van
de nieuwe ‘United States of Indonesia’, aldus Feltus.145 Zijn rechtdoorzee formule-
ringen leidden ertoe dat ambassadeur Van Kleffens besloot om Feltus en Friedericy
naar Nederland te sturen om daar met de regering te overleggen over een ‘restate-
ment of policy’.146 Dit opmerkelijk besluit geeft aan hoe weinig vertrouwen Neder-
landse vertegenwoordigers in het buitenland nog hadden in het beleid van hun
eigen regering ten aanzien van het koloniale vraagstuk. In Den Haag boog de mi-
nisterraad zich op 8 december welwillend over de vraag naar een nieuwe regerings-
verklaring inzake Indonesië, speciaal met het oog op de voorlichting in de Verenig-
de Staten. Een besluit werd niet genomen, overleg met Van Mook leek gewenst.147

Uit een persoonlijke brief van Friedericy aan Oscar Mohr van de Directie Voorlich-
ting van het ministerie van Buitenlandse Zaken valt op te maken dat er uiteindelijk
op 30 december aan diverse persbureaus een ‘restatement’ werd uitgereikt, maar op
een zodanige wijze dat de nieuwswaarde iedereen ontging.148

Feltus reisde later met zijn echtgenote nog door naar Indonesië en werd daar ont-
vangen door het hoofd rvd. Ozinga’s bericht over dit bezoek levert een klassiek in-
kijkje in het verschil tussen de voortvarende Amerikaanse buitenstaander en de be-
hoedzame Nederlandse ambtenaar. Ozinga zag niets in het boekje dat Feltus wilde
samenstellen op basis van het ‘Dutch plan for Indonesia’, omdat daarvoor ‘de mede-
werking van vele der meest bekwame mensen hier in Indonesië [nodig] was. Zij zou-
den, wilden zij slagen, weken hiermede bezig moeten zijn en dit acht ik onder de
huidige omstandigheden niet bereikbaar.’ Toen Feltus opwierp dat het er wat be-
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treft toekomstplannen niet zo precies op aankwam was Ozinga hevig verontwaar-
digd, er kon niet ‘zo maar’ wat worden geschreven. Bovendien, noteerde het hoofd
van de rvd: ‘Wij krijgen nu de tijd van de Indonesische plannen voor Indonesië en
de Nederlandse bijstand, die bij de uitvoering van die plannen vereist is.’149 Moge-
lijk speelde bij Ozinga’s oordeel over Feltus ook een rol dat hij vlak voor de aanstel-
ling van de Amerikaan zelf een uitgebreide notitie over de voorlichting over Indo-
nesië in de Verenigde Staten geschreven en naar het nib verzonden had.150

Het bestaansrecht van de Indonesische afdeling van het nib kwam al eind 1947 ter
discussie te staan. De aanleiding daarvoor vormde de gewijzigde verhoudingen in
Indonesië, in het bijzonder de federale politiek die Nederland zelf had bedacht om
zijn positie in de Oost voorlopig te handhaven. Op 29 november ontving de luite-
nant-gouverneur-generaal een brief van de president van Oost-Indonesië, Soekawa-
ti, die in de voorafgaande maand een reis door de Verenigde Staten had gemaakt: ‘De
Regering van Oost-Indonesië is van mening, dat de Indonesische afdeling van het
Nederlands Informatie-Bureau te New York, hoe goed deze afdeling ook moge wor-
den opgezet en geleid, niet geëigend is om te helpen het odium van “puppet state”
wat ten onrechte nu eenmaal aan de staatkundige organisaties buiten de Republiek
kleeft, weg te nemen.’151 De brief bepleitte de instelling van een federaal instituut
dat contact zou houden met de rvd in Batavia, maar dat verder zelfstandig zou wer-
ken. Ozinga zag hier niets in, zo liet hij aan Van Mook weten, ondanks zijn hierbo-
ven geciteerde opvatting dat Indonesiërs voortaan de plannen moesten leveren.152 In
zijn reactie passeren alle argumenten de revue, van gebrek aan nieuws uit Oost-In-
donesië tot en met de noodzaak met Nederlanders samen te werken, maar wie zijn
brief leest kan niet anders dan concluderen dat in het wereldbeeld van Ozinga geen
plek was voor Indonesiërs die hun eigen gang gingen in een kader dat niet langer
door Nederlanders was aangegeven.

Conclusie

Met een ‘weer aan de slag’ optimisme begon de rvd in 1946 op de puinhopen van de
oude filmstudio Polonia in Batavia met een nieuwe filmdienst waarbij oudgedien-
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den de hoofdrol speelden: H. Quispel, eerder hoofd van Photo and Film Unit van de
nigis in Australië, en Jan Mol en Mannus Franken, beide filmers met veel ervaring
in het vooroorlogse Indië. Zij waren verantwoordelijk voor de eerste lange film ge-
maakt op Indonesische bodem, Door duisternis tot licht, een spannend relaas over de
oorlog in de Pacific en de periode direct daarna in Indonesië. De autoriteiten waren
echter niet enthousiast over de film. Er was met name kritiek op de zeer negatieve
wijze waarop de Indonesische nationalisten in de film werden neergezet. Dat paste
niet bij het beleid dat de Nederlandse regering in 1946 in gang zette en dat tot doel
had via onderhandelingen tot een vergelijk met de nationalisten en hun Republiek
te komen. Door duisternis tot licht moest voorlopig op de plank blijven liggen, wat de
makers op z’n minst geïrriteerd moet hebben, maar zij waren niet de enigen binnen
het ambtelijke voorlichtingsapparaat die moeite hadden met de koers die de over-
heid volgde.

De grote verdeeldheid in Nederland over ‘de kwestie Indonesië’ maakte helder be-
leid moeilijk, zo niet onmogelijk. Dat geldt overigens ook voor de Republiek Indo-
nesië, waar nog geen nipo was om peilingen te houden, maar omtrent onenigheid
in leidende kringen hoefde geen twijfel te bestaan, al was het alleen al vanwege het
komen en gaan van kabinetten. Het gevolg was dat de overeenstemming die eind
1946 werd bereikt in de vorm van het Akkoord van Linggadjati tussen Nederland en
de Republiek, door beide ondertekenaars op eigen wijze werd geïnterpreteerd en het
vasthouden aan die interpretaties voor Nederland de rechtvaardiging vormde om in
de zomer van 1947 een grootscheeps militair offensief in te zetten. Deze ‘politionele
actie’ was het onderwerp van de tweede grote film van de filmdienst van de rvd en
kreeg als titel Linggadjati in de branding. Opnieuw waren de autoriteiten ontevreden;
met name luitenant-gouverneur-generaal Van Mook hield halsstarrig vast aan een
vertoningsverbod in Nederland. De film was in zijn ogen veel te agressief, er lag veel
te weinig nadruk op de opbouwende rol die Nederland in zijn ogen had te vervullen
in Indonesië.

Wie de film nu terugziet ervaart weinig agressie, gevochten wordt er in beeld niet,
wel zijn er verwoeste en verlaten gebouwen te zien. Op de montagetafel werd van de
opmars van het Nederlandse leger bijna een militair uitstapje gemaakt, met een de-
cor van vriendelijke Indonesiërs die hun dagelijks leven ongestoord voortzetten ter-
wijl tanks en pantserwagens voorbij rijden. Maar zelfs dat leek volgens Van Mook al
teveel op oorlog – het was tenslotte een ‘politionele actie’. Het is interessant dat bei-
de grote films uit deze periode, Van duisternis tot licht en Linggadjati in de branding, in
de ogen van de hoogste Nederlandse gezagsdragers niet voldeden. Dit verschil van
mening over de films kan niet worden verklaard uit een duidelijk verschil in poli-
tieke opvatting tussen filmers en autoriteiten, want daarvan is niets terug te vinden.
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Het is eerder dat de producties van wat inmiddels het Gouvernements Filmbedrijf
Multifilm Batavia heette –waarbij in de filmtitels alleen het laatste deel van de naam
werd gebruikt, om te verhullen dat de overheid de afzender was- voor de autoritei-
ten een ideaalbeeld moesten uitdragen: het klassieke beeld van Nederland als groot-
moedige koloniale macht. De filmers, hoezeer als ambtenaar ook deel van de kolo-
niale macht, streefden in de eerste plaats naar het maken van een boeiende film, een
beeldvertelling over wat er in Indonesië gebeurde en recentelijk gebeurd was. Daar-
bij bleef de blik wel eenzijdig gericht op de Nederlandse belangen; er zat in de films
geen moment van twijfel over bijvoorbeeld de noodzaak van het militaire optreden.
In die zin was de onvrede van een man als Van Mook onterecht.

Van duisternis tot licht werd door de Filmkeuring uiteindelijk vrijgegeven in de zomer
van 1947, vlak na het begin van het militaire offensief, maar heeft waarschijnlijk
geen grote roulatie gekend, al was het maar omdat een film die vooral ging over de
Tweede Wereldoorlog weinig actualiteit meer bezat. Een Nederlandse film die op
hetzelfde moment werd aangeboden aan de Filmkeuring, Oud en Nieuw in Indonesië,
en die opriep tot begrip voor de Indonesische nationalisten, werd tot tweemaal toe
afgekeurd. Linggadjati in de branding is destijds nooit in de Nederlandse bioscopen
vertoond. De bioscoopbezoeker hier moest het in deze periode wat betreft Indonesië
vooral doen met de beelden van het Polygoon journaal. De redactie daar meende een
onafhankelijke positie in te nemen, maar het bioscoopjournaal leunde in de praktijk
sterk op wat er door het Gouvernements Filmbedrijf in Batavia werd vastgelegd. Po-
lygoon vertoonde reportages die geheel in lijn waren met een overheidsbeleid dat
geen enkel negatief geluid wilde toelaten.

Hoe weinig geloofwaardig het ideaalbeeld van Nederland als goedmoedige vader die
de kinderen begeleidt op weg naar volwassenheid aan het worden was, bleek uit de
negatieve reacties in het buitenland op het militaire offensief. In een poging het
beeld bij te stellen kreeg het nib, het Netherlands Information Bureau, in New York
in september 1947 een aparte afdeling die voorlichting over de situatie in Indonesië
moest gaan geven met hulp van een speciaal daarvoor aangetrokken Amerikaans
pr-bureau. Het bestaansrecht van deze afdeling werd al een paar maanden later in
twijfel getrokken door een Indonesiër die bij uitstek gold als bondgenoot van de Ne-
derlanders: de president van de deelstaat Oost-Indonesië. Hij wilde een eigen verte-
genwoordiging in de Verenigde Staten, zonder Nederlandse bemoeienis. Zelfs de fe-
derale politiek van Van Mook, bedoeld om nog lang Nederlandse invloed in de
archipel uit te oefenen, bleek in haar nadeel te verkeren. De kinderen werden ra-
zendsnel volwassen.
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h o o f d s t u k  7

Een aflopende zaak
1948 – 1950

Begin 1948 leek Nederland in Indonesië aan de winnende hand. De onder Ameri-
kaans toezicht begonnen onderhandelingen met de Republiek liepen goed, een half
januari gesloten overeenkomst aan boord van het schip de Renville bestendigde de
Nederlandse militaire veroveringen van het eerste offensief. Van Mook zette nog
meer vaart achter zijn plan voor een federaal Indonesië, er werden meer en meer
deelstaten opgericht, de negara’s, en geregeld was er een camera aanwezig bij de
plechtige installaties.1 Het Gouvernements Filmbedrijf was ondertussen wel op
zoek naar nieuwe wegen. Er waren twee lange documentaires gemaakt, Door Duis-
ternis tot licht en Linggadjati in de branding, die niet in de smaak van het hoogste gezag
waren gevallen en daarom voor een filmbedrijf, dat voor zijn bestaan afhankelijk
was van dat gezag, gerust een mislukking konden worden genoemd. Waar moest het
bedrijf zich nu op richten? Wat was zijn bestaansrecht nog? Moest de overheid wel
films produceren? Die discussie kwam in deze jaren steeds meer op de voorgrond te
staan, er kwamen plannen ter tafel om het bedrijf af te stoten, te privatiseren, om
een modern woord te gebruiken. Toch durfde niemand een streep te zetten door met
name de productie van het wekelijkse bioscoopjournaal Wordende Wereld, het para-
depaardje van het Gouvernements Filmbedrijf. Het gouvernement hechtte te zeer
aan de idee dat zij kon bepalen wat de buitenwereld te zien kreeg van de kolonie.
Dankzij Wordende Wereld wist het Gouvernements Filmbedrijf zijn bestaan te rekken
tot voorbij het einde van de Nederlandse heerschappij over Indonesië.

Wordende wereld

In de vroege zomer van 1948 kon de bezoeker van de Cineac in de rubriek Wordende
Wereld een reportage zien over het werk van Nederlandse journalisten in Indonesië.
‘Zij vertegenwoordigen meer dan honderd dag- en weekbladen en het doel van hun
reis is indrukken weer te geven van het leven van de soldaat overzee. […] Bij de sol-
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daten aangekomen worden er zoveel vragen over en weer gesteld dat een spreekka-
mer moest worden ingericht.’2 De boodschap van dit journaal is duidelijk: er is van-
uit het vaderland grote belangstelling voor ‘onze jongens’ en die willen op hun
beurt ook graag weten wat er thuis aan de hand is. In de reportage is geen enkel
woord te horen over, laat staan beeld te zien van de guerrillaoorlog die inmiddels op
gang was gekomen in Indonesië. Wie wekelijks de nieuwe aflevering van Wordende
Wereld in de Cineac ging bekijken, kon niet anders dan de indruk krijgen dat het
goed ging met de kolonie. Alle clichés over een vreedzaam volk dat leefde volgens
eeuwenoude tradities kwamen voorbij in de meer dan honderd afleveringen die er
van Wordende Wereld gemaakt werden. De Nederlanders hielpen de Indonesiërs bij
hun wederopbouw en ook de militairen waren vooraleerst hulpverleners.

Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, werden de Wordende Wereld journaals vanaf
november 1947 vertoond in de Cineacs van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam,
plus in het voorprogramma van bioscopen in enkele kleinere steden. In totaal wer-
den er wekelijks 12 kopieën rondgestuurd. Ter vergelijking: van Polygoon werden
wekelijks 110 kopieën gemaakt.3 In deze jaren was het bioscoopbezoek nog omvang-
rijk, 1946 was een recordjaar met bijna 89 miljoen bezoeken op een bevolking van
toen bijna 91⁄™ miljoen. In de jaren daarna daalde dit, maar statistisch berekend ging
in 1947 elke inwoner van Amsterdam zo’n 20 keer per jaar naar de bioscoop, in 1980
was dat nog maar 5 keer per jaar.4 De Commissie Filmkeuring boog zich wekelijks
over de afleveringen van Wordende Wereld en dit archief levert de meest betrouwbare
informatie waar het gaat om de onderwerpskeuze en combinatie van onderwerpen
in één journaal.5 Een gemiddeld journaal duurde ongeveer 10 minuten en telde drie
of vier onderwerpen.

272 e e n  a c h t e r h o e d e g e v e c h t  1 9 4 6 - 1 9 6 2

2 BenG, Taak id 4884; nl-hana, Commissie Filmkeuring, 2.04.60, inv.nr. 861, 12-6-1948.
3 Film als historische bron, paragraaf distributie, p. 57.
4 idem, p. 56. Cijfers zijn afkomstig van de Nederlandse Bioscoop Bond. Medio 1949 schreef

de toenmalige directeur van de rvd, Joop Landré, dat het Polygoon journaal wekelijks door
1.4 miljoen mensen werd bekeken en een Wordende Wereld aflevering door hoogstens 80.000
mensen. anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 1682, nota Landré, 13 juni
1949.

5 De lijsten van de Filmkeuring wijken enigszins af van de lijst die in 1953 werd opgesteld bij
een inventarisatie van filmblikken met Wordende Wereld afleveringen bij Multifilm Haar-
lem, maar het verschil is gering. De lijst uit 1953 wordt bewaard in het documentatie-
archief van BenG. Het is het enige overzicht dat er bij mijn weten bewaard is gebleven van
de ‘originele’ afleveringen, zoals ze vanuit Indonesië naar Nederland werden verstuurd en
zoals ze mogelijk ook in Indonesië waren vertoond.



Tot en met begin 1950 zijn er in Nederland 150 afleveringen van Wordende Wereld
door de Filmkeuring beoordeeld. In Indonesië liep de productie nog 15 afleveringen
door. Om een globaal idee te geven van de onderwerpkeuze heb ik een indeling ge-
maakt in categorieën, gebaseerd op de lijsten van de Nederlandse Filmkeuring.6 Ik
onderscheid een zestal categorieën: politieke verslaggeving (bezoeken, onderhande-
lingen, oprichting van een deelstaat), militaire zaken, (van daadwerkelijk militair
optreden tot een kijkje in de keuken van Jan Soldaat), ‘land en volk’(ofwel de tradi-
tionele gebruiken en cultuuruitingen van Indonesiërs alsmede de ambachtelijke
kant van de Indonesische economie), economie op grotere schaal (het opstarten van
grote plantages, de olie-industrie, infrastructuur), welzijn (onderwijs, onderzoek,
liefdadigheid) en een categorie divers (sport, de aankomst van Sinterklaas). Een vol-
ledige lijst is als bijlage opgenomen.7 Vastgesteld kan worden dat de categorie ‘land
en volk’ de meeste aandacht kreeg, zo’n 25 procent van alle reportages besteedde aan-
dacht aan zaken als Balinese dans, ‘een passartje langs de weg’ of de vervaardiging
van pajongs (parasols). Daarna volgen de verslagen over politieke en militaire zaken,
elk goed voor zo’n 20 procent. Economische zaken omvat ongeveer 15 procent en de
categorie divers een kleine 12 procent; hekkensluiter is welzijn met 7 procent.

Er valt uit deze gegevens in ieder geval te concluderen dat de voorkeur van bedenker
Mannus Franken duidelijk doorklonk in Wordende Wereld. In het vorige hoofdstuk is
uiteen gezet dat zijn belangstelling voor ‘land en volk’ naadloos aansloot bij het be-
leid van de rvd in Batavia. Franken was zich er van bewust dat onder Indonesiërs be-
zwaren leefden tegen zijn onderwerpkeuze. In februari 1948 beschreef hij voor zijn
moeder een Wordende Wereld reportage over een lokale ziektebezwering.8 Hij voegde
er aan toe: ‘De intellectuele Indonesiër vindt zo’n nummer maar half. Zij beschou-
wen dit als bijgeloof en denken, dat door het wijzen op al die verschillende volken in
de Archipelago, we de eenheidsgedachte ondermijnen. Er is voor hun standpunt iets
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te zeggen, maar de Wordende Wereld moet zoveel verschillende zaken dienen, dat
we met speciale belangen nog geen rekening kunnen houden.’9 De redenering laat
zien dat de federale opzet die Van Mook na afloop van de oorlog bedacht als tegen-
wicht voor de Republiek Indonesië door een man als Franken zonder bijgedachtes
werd aanvaard. Hij meende dat hij met de ‘land en volk’ onderwerpen recht deed aan
de Indonesische bevolking, maar door zijn keuze werd in de bioscoop vaak een we-
reld opgeroepen die niet in wording was, maar eerder stil stond.

Veelzeggend is dat verschillende onderwerpen uit Wordende Wereld ook te vinden
zijn in de vroege films over Nederlands-Indië. Reportages uit 1948 sluiten qua keu-
ze en opbouw naadloos aan bij de films die rond 1919 werden geproduceerd door het
door iedereen vergeten gouvernementsfilmbedrijf van Van Vuuren. Bij het bezoek
van de toenmalige gouverneur-generaal Van Limburg Stirum aan Borneo en Suma-
tra ging de meeste aandacht naar lokale gebruiken, zoals de roeiwedstrijden van de
Dajaks en Wordende Wereld heeft daar eveneens een reportage over. Dit volk op Su-
matra was eind jaren veertig nog steeds geliefd bij de filmers getuige de hoeveelheid
onderwerpen over hun gebruiken en feesten. De manier waarop dit werd vastgelegd
verschilt weinig met dertig jaar daarvoor. De cameralenzen zijn technisch beter ont-
wikkeld en bieden meer mogelijkheden waar het gaat om het kader, maar de inten-
tie blijft dezelfde: kijken naar mensen die anders zijn dan wij. Ook in de films die
Willy Mullens eind jaren twintig in opdracht van de overheid maakte is dit het over-
heersende thema. Eigenlijk is de tijd in dit soort reportages van Wordende Wereld let-
terlijk stilgezet, er is geen verschil tussen 1919 en 1948. Wordende Wereld werd gepro-
duceerd in een periode van grote maatschappelijke veranderingen in Indonesië en
dat vele reportages daaraan voorbij gingen kan gezien worden als het misverstaan
van de tijd. Tegelijk is de film ook louter de boodschapper: het valt de filmers niet
aan te rekenen dat luitenant-gouverneur-generaal Van Mook in 1947 door de sultan
van Pontianak op dezelfde wijze werd ontvangen als gouverneur-generaal Van Lim-
burg Stirum in 1919: met rijk gepavoiseerde prauwen die de Nederlandse vlag voe-
ren.10

Interessant is de vergelijking tussen twee langere films: Dodenfeesten bij de Toradja’s
uit 1947 en de in hoofdstuk 1 besproken Dooden Cultus bij de Sadang Toradja’s uit
1919.11 Het meest opvallende verschil tussen beide films is niet de manier waarop
mensen in beeld worden gebracht, maar de wijze waarop de traditionele slachting
van karbouwen wordt verbeeld. In de film van 1919 zien we een enorm veld met hon-
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9 Brief van Franken aan zijn moeder, 15 februari 1948, in Grasveld, Mannus Franken, p.129.
10 BenG, Taak id 51920, Pontianak ontvangt de Lt. G.G. Van Mook.
11 BenG, Taak id 119636, Dodenfeest bij de Toradja’s.



derden karbouwen, elk vastgebonden aan een paal. Het slachten komt uitvoerig in
beeld, compleet met stuiptrekkingen van de beesten terwijl ze doodbloeden. In 1947
vertelt de commentaarstem ons wel dat er 240 karbouwen worden geslacht, maar we
zien er maar één die wordt doodgestoken en dat nog vanaf een afstand. Aandacht is
er in deze film wel voor karbouwengevechten die, zo wordt de kijker op het hart ge-
drukt,: ‘in geen enkel opzicht wreed [zijn] te noemen. Op een enkele uitzondering na
komen de dieren er zonder een schrammetje af, want meestal zijn de zwaargewich-
ten praktisch even sterk en lukt het de slimste slechts met gebruikmaking van het
terrein zijn tegenstander aan het schuiven te krijgen. Het einde van het gevecht is
dat de onfortuinlijke er genoeg van krijgt en zijn hielen laat zien’, waarop wij de ver-
liezende karbouw op een sukkeldrafje in de verte zien verdwijnen. Waar verder in
1919 nog af en toe een blanke toeschouwer te zien is, is die in 1947 geheel afwezig, zo-
dat juist deze technisch veel meer geavanceerde film de indruk van onveranderlijk-
heid wekt, van een maatschappij die geen vooruitgang kent.

Toch is er in het Wordende Wereld journaal ook aandacht voor veranderingen. Het
steeds verder uitdijende rijk van deelstaten is al genoemd en daarnaast is er regel-
matig aandacht voor de opbouw van een moderne economie. Interessant is een
ogenschijnlijk ‘objectieve’ reportage over de wederopbouw van de haven van Ma-
kassar, gemaakt tegen het einde van 1947.12 Een gedetailleerde analyse van deze film
laat zien dat er een duidelijke rangschikking in thema’s is. Het eerste deel laat in on-
geveer 80 seconden zien hoe de Indonesiërs van oudsher werken en handelen, met
shots van prauwen, kleine scheepjes en arbeiders met bundels rotan op hun schou-
ders. Vervolgens is er een middendeel van zo’n 100 seconden waarin we de door de
oorlog verwoeste Chinese handelswijk zien en de wederopbouw van de stad, waarbij
de strakke witte gebouwen van Nederlandse banken en handelshuizen een hoofdrol
hebben. De laatste 120 seconden richt de camera zich opnieuw op de haven, maar nu
niet langer op de prauwen maar op de grote zeeschepen die er liggen. ‘Zo groeit Ma-
kassar uit tot een wereldhaven, de producten uitdragend over de hele wereldbol.’ De
laatste shots zijn gereserveerd voor de ‘Ruysch’, een blinkend wit schip uit Amster-
dam, met de Nederlandse driekleur fier wapperend op de achtersteven. De nergens
uitgesproken boodschap van de film is onmiskenbaar: voor de ontwikkeling van In-
donesië naar een moderne natie die mee kan doen met de wereld is de assistentie van
Nederland onontbeerlijk.13
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12 BenG, Taak id 48768, Makassar als havenstad. BenG geeft als datering 1948, maar Mannus
Franken noemt de reportage in een brief aan zijn moeder van 14 december 1947, zie Gras-
veld, Mannus Franken, p. 126.

13 Film als historische bron,, bijlagen, p. 199-214, geeft een volledige analyse.



Met dit voorbeeld lijkt de Wordende Wereld serie keurig te passen bij het begrip oriën-
talisme zoals dat gelanceerd werd door Edward Said in zijn eind jaren zeventig ver-
schenen spraakmakende boek Orientalism. Oriëntalisme staat in dit werk voor de
vooringenomenheid van de westerse blik op het oosten, waarbij de eerste superieur
is aan de tweede. Said richtte zijn aandacht vooral op het Nabije Oosten en het Brit-
se en Franse kolonialisme, Indonesië komt uitsluitend ter sprake in de context van
secundaire literatuur die besproken wordt.14 Toch kan de stelling van Said dat de
kennis van mannen die zich verdiepten in de cultuur van het oosten, de oriëntalis-
ten, vooral ten goede kwam aan en ten dienste stond van het Europese imperialisme,
ook op Nederlands-Indië worden toegepast.15 De manier waarop Said West en Oost
lijnrecht tegenover elkaar plaatste is omstreden en de kritiek heeft er op gewezen dat
Said’s boek ‘is itself a product of orientalism, since it neglects the important ways in
which so-called Orientals not only have shaped their own world, but also the orien-
talist views criticized by Said. It would be a serious mistake to deny agency to the col-
onized in our efforts to show the force of colonial discourse.’16 Toch is het onmis-
kenbaar de scherpe stellingname van Said die er voor heeft gezorgd dat studies over
koloniale geschiedenis een nieuwe impuls kregen, niet in de laatste plaats door au-
teurs uit voormalige koloniën.17 De nieuwere visies leiden tot fascinerende boeken
als From the ruins of empire, geschreven door de Indiase auteur Pankaj Mishra die het
dekolonisatieproces vanaf eind 19de eeuw laat zien door de ogen van een aantal voor-
aanstaande, contemporaine Aziatische intellectuelen.18 Gezien de hoge kosten is
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14 Edward Said, Orientalism. Western Conceptions of the Orient (New York/London: Penguin,
1995). Er is op p. 209-210 aandacht voor de Nederlandse islamkenner en adviseur van het
Nederlands-Indische Gouvernement Christiaan Snoeck Hurgronje.

15 Zie de inleiding van Maarten Kuitenbrouwer, Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Konink-
lijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001 (Leiden: kitlv Uit-
geverij, 2001), p. 7-12, waar een beknopt overzicht van de discussie in Nederland wordt ge-
geven.

16 Peter van der Veer, The Foreign Hand. Orientalist Discourse in Sociology and Communa-
lism, in Carol A. Breckenridge and Peter van der Veer, Orientalism and the Postcolonial Predi-
cament. Perspectives on South Asia (Philadeplphia: University of Pensylvania, 1993), p. 23.

17 Elsbeth Locher-Scholten, Women and the Colonial State. Essays on Gender and Modernity in the
Netherlands East-Indies 1900-1942 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2000), p, 25. Een
voorbeeld van een hedendaagse benadering is: Lisa Lau, Aan Christina Mendes eds., Re-
Orientalism and South-Asian Identity Politics. The oriental Other within (London/New York:
Routledge, 2011) waarin onder meer gekeken wordt naar contemporaine televisieseries
vanuit een Brits-Indiaas perspectief.

18 Pankaj Mishra, From the ruins of empire: the revolt against the West and the remaking of Asia (Lon-
den: Allen Lane, 2012).



film tot ver in de 20ste eeuw een medium gebleven in handen van een goeddeels
blanke elite. Koloniale films zijn vooral geproduceerd door deze groep en er lijkt op
dit vlak geen alternatieve filmografie mogelijk.

De Wordende Wereld journaals maken deel uit van een Nederlandse koloniale cultuur
waarin de nadruk ligt op het ethische, het opheffen van het Indonesische volk. Man-
nus Franken schreef bij zijn vertrek naar Indonesië eind 1945 dat hij hoopte op een
synthese tussen Oost en West, zoals aan het begin van het vorige hoofdstuk is geci-
teerd. Hij ergerde zich hevig aan het gebrek aan belangstelling in Nederland voor
het land waaraan hij zijn hart had verpand: ‘Ze zien liever het aankomen van een mi-
nister […] of de 37ste voetbalwedstrijd Nederland – België, dan iets wat hun kennis
over vreemde landen en volken verrijkt.’19 Als individu was hij er van overtuigd dat
zijn werk in het belang van ‘het Oosten’ ofwel de Indonesiërs was. Er is in zijn brie-
ven geen neerbuigendheid of racisme te bekennen: ‘Neemt u nu eens die prachtige
klederdrachten van die z.g. primitieve mensen op Saparoea. Wanneer ik die hoofd-
bedekking zie van paradijsveren, dan kunnen ze me alle postzegelhoedjes vastge-
prikt aan permanenthoofden gestolen krijgen’, schreef hij aan zijn moeder.20 Wie
deze film van Franken over het Molukse eiland bekijkt ziet evenwel dat die hoofd-
bedekking van paradijsveren toch verdacht veel lijkt op de westerse postzegelhoed-
jes, maar dat komt omdat die hoofdbedekking zijn oorsprong vindt in de Portugese
tijd, zoals de commentaarstem ook vertelt. Franken’s gebrekkige inzicht in mode-
verschijnselen is een kleinigheid, van groter belang is het overweldigende verlangen
naar een ver, niet nader gespecificeerd verleden dat uit de film Saparoea spreekt: ‘Van
kust tot kust legt de sfeer van lang vervlogen tijden een waas van tevredenheid over
de gehele omgeving, en het is die sfeer die het dagelijks leven in deze streken zijn ka-
rakter geeft’, aldus het commentaar aan het begin van de film. Het is vooral deze
vorm van nostalgie die Franken uiteindelijk niet naast maar boven de Indonesische
bevolking plaatst, hij is de ambtenaar van het gouvernement, de leraar die zijn leer-
lingen met de beste bedoelingen zal vertellen over het moderne leven.

Dat moderne leven komt aan bod in een van de laatste films die Franken in Indone-
sië maakte en die aantoont dat de tegenstelling die Saïd meende te zien tussen Oost
en West in de praktijk zeker niet haarscherp is. Vierde Klasse Retour volgt een dag uit
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19 brief Franken aan zijn moeder, 4 juli 1948, geciteerd bij Grasveld, Mannus Franken, p. 133. In
het boek staat een tiental brieven aan verschillende personen waarin Franken pleit voor
bredere verspreiding van Wordende Wereld.

20 idem, brief Franken aan zijn moeder, 11 juli 1948, p. 144. Franken schrijft dit na opnames
voor een langere film over het Molukse eiland Saparoea. Voor de film zie BenG, Taak id

119797.



het leven van een viertal Indonesiërs uit een klein dorp in de buurt van Bandoeng.21

De boer, de verpleegster, de groenteverkoopster, de leerling van de ambachtsschool,
ze stappen ’s ochtends in een lokaal boemeltje – met een treinkaartje 4de klasse- dat
ze voor één dag naar de grote stad zal brengen, waar ze allerlei avonturen beleven.
Het is in feite een korte speelfilm. Het idee kwam van Mannus Franken, terwijl zijn
chef Quispel bij de uitvoering ook een belangrijke rol had, want hij staat zowel bij
de montage als het commentaar vermeld. Volgens de tweede titel is Vierde Klasse Re-
tour ‘Een film over de kleine man van Indonesië’ en alles eraan ademt goedmoedig
paternalisme, met de commentaarstem als een vader die bezorgd is over zijn kinde-
ren die nog niet alles van het leven in de grote stad weten, maar die het door schade
en schande -hun avonturen in de stad laten dat zien- wel zullen leren. Het is mak-
kelijk om hieruit de conclusie te trekken dat West boven Oost wordt gesteld. Maar
het verhaal zou zich evengoed in de Verenigde Staten kunnen afspelen, met wat be-
woners uit een klein dorp op het platteland die een dag naar de grote stad gaan en
daar identieke avonturen beleven. De boer kan op het nippertje uit handen blijven
van een woekeraar, een ‘loan shark’ zoals dat in het Amerikaans zo mooi heet, de ver-
pleegster kan dolblij zijn dat ze haar oude baan terugkrijgt nadat ze noodgedwon-
gen in het dorp voor haar zieke moeder heeft gezorgd, enzovoort. Bij een analyse van
de film zou het dan gaan om sociale verschillen, om traditie versus moderniteit, en
de paternalistische commentaarstem zou worden beoordeeld als passend bij de stijl
van de tijd – de jaren veertig. Franken en Quispel staan zonder twijfel in de traditie
van het oriëntalisme, maar dat betekent niet dat alles wat ze deden onvermijdelijk
en uitsluitend in dat licht moet worden bekeken.

Het Gouvernements Filmbedrijf in de branding

De zakelijke kant van het Gouvernements Filmbedrijf was en bleef onduidelijk, tot
irritatie van ambtenaren die er vanuit andere ministeries mee te maken kregen. ‘Dit
materiaal is bijster middelmatig. Zomin hom als kuit. Geeft geen nieuws en is even-
min een “short”. Voor de voorlichting in het buitenland is dit materiaal waarde-
loos.’, aldus P.E. Nijhuijs eind oktober 1947 over de Wordende Wereld journaals die hij
net in Batavia had gezien. Over de producent zelf, ofwel zakelijk directeur Jan Mol
van het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia was hij ook niet onverdeeld
positief: ‘De Heer M. heeft naar mijn mening een slecht commercieel inzicht, denkt,
vermoedelijk geheel te goedertrouw, te veel in Multifilm en overschat de waarde van
z’n product.’ 22 Nijhuijs was als ambtenaar gedetacheerd bij de in het voorjaar van
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21 BenG, drie aktes, Taak id 52334; 52337; 52338.
22 nl-hana, BuZa/Verre Oosten, 2.05.52, inv.nr. 582; P.E. Nijhuijs aan J.A. van Houten, chef

Directie Voorlichting Buitenland, 30 oktober 1947.



1947 opgerichte afdeling Directie Verre Oosten (dirvo) van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. De dirvo werd opgericht omdat de ontwikkelingen in Indonesië
steeds meer in een internationaal kader kwamen te staan. Het was ook een reactie op
de in de ogen van Buitenlandse Zaken veel te grote zelfstandigheid die het Indische
gouvernement na 1940 had gekregen waar het ging om betrekkingen met de rest van
de wereld. Tijdens de oorlog werd daar weinig tegenin gebracht, maar nu moest het
primaat weer bij Buitenlandse Zaken komen te liggen. dirvo kreeg een eigen kan-
toor in Batavia en Nijhuijs werd daar in oktober naar toe gestuurd met de opdracht
na te gaan of er films over Indonesië bestonden die bruikbaar waren voor vertoning
door Nederlandse ambassades en consulaten. De behoefte aan dat soort films was er
voor de oorlog ook geweest, maar nu urgenter dan ooit gezien de politieke en mili-
taire ontwikkelingen die de Nederlandse vertegenwoordigingen in den vreemde re-
gelmatig in de verdediging drongen.

Op grond van de rapportage van Nijhuis vroeg het hoofd van de dirvo, T. Elink
Schuurman, aan de rvd in Batavia of het niet mogelijk was enkele films van een half
uur te maken speciaal voor vertoning door persattachés. ‘Een rolprent, die de (cul-
tuur) verschillen tussen de Indonesische volken onderling laat zien, geeft grond
voor de verdediging van de federatieve idee. […] Bij het uitbeelden van de bereidheid
tot samenwerking, dient m.i. voor alles te worden gewezen op de bereidheid der In-
donesiërs van onze diensten gebuikt te maken, m.a.w. het thema, waarop de com-
positie wordt gebouwd, moet zijn het vrijwillig samenwerken van gelijkwaardige
partners. […] Slechts moge ik nog wijzen op de verkieslijkheid van het uit de tekst
zorgvuldig weren van enigerlei politiek commentaar; alleen de persattaché immers
kent het gehalte van het door hem geselecteerde auditorium en past zijn lezing
daarbij aan.’ Elink Schuurman deed enkele concrete suggesties, zoals het combine-
ren van een korte reportage uit Wordende Wereld -de haven van Makassar- met een
verhaal over het herstel van prauwen.23

Het antwoord van het hoofd van de rvd eind november 1947 was negatief, Ozinga
meende dat het publiek van een persattaché te klein was om de hoge kosten van spe-
ciale films te rechtvaardigen. Toen Elink Schuurman bleef aandringen, wees Ozinga
op het ‘gemengde’ karakter van het filmbedrijf: het commercieel uitbrengen van
korte documentaires door Multifilm had de voorkeur: ‘De films, uitgebracht door
officiële regeringsinstellingen vinden over het algemeen weinig aftrek en vertrou-
wen.’ Een klein beetje toegeven wilde Ozinga wel: als dirvo drie onderwerpen kon
voordragen zou hij die doorgeven aan de directeur van het filmbedrijf en er een be-
groting bij laten maken.24 Ondertussen was Nijhuijs positiever gaan oordelen over
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23 idem, Elink Schuurman aan Ozinga, 1 november 1947.



de films die hij in Batavia zag, met name de nieuwe, lange documentaire over het do-
denfeest bij de Toradja’s leek hem heel geschikt voor vertoning door persattachés.25

Maar toen dat concreet moest worden geregeld, rezen er problemen. De film was in
de eerste plaats bestemd voor commerciële roulatie in de Verenigde Staten en ko-
pieën konden niet zomaar aan Buitenlandse Zaken worden geleverd.26 Op dat mo-
ment liep er al een correspondentie tussen dirvo en de rvd Batavia over de precie-
ze verhoudingen binnen het filmbedrijf. Elink Schuurman wilde weten hoe het zat
met ‘de zakelijke verhoudingen van het Gouvernements Filmbedrijf tot de Neder-
landsch Indische Regering.’ Het antwoord liet even op zich wachten. In de kantlijn
van het verzoek van Elink Schuurman staat een notitie met een aanbod om te komen
praten, omdat de kwestie ‘zo moeilijk was, zo ingewikkeld, zo omslachtig’ dat het
niet lukte om dit op schrift te zetten.27 Ozinga antwoordde uiteindelijk: ‘Het Film-
bedrijf Polonia is thans nog geheel Gouvernementsbedrijf. Het ligt in de bedoeling
er een gemengd bedrijf van te maken, doch dit zal nog wel enige tijd in beslag ne-
men.’28

In het late voorjaar van 1948 probeerde Quispel het nog eens uit te leggen aan Elink
Schuurman: ‘Het Gouvernements-Filmbedrijf bezit in zekere zin een dualistisch
karakter. Aan de een kant is dit bedrijf opgebouwd door en hecht verbonden aan een
gouvernementele voorlichtings-organisatie, welke voor haar geld goede (propagan-
da-) waar wil hebben, terwijl anderszijds ditzelfde gouvernement eist, dat het film-
bedrijf voor zijn waar goed geld ontvangt.’29 Elink Schuurman gaf het daarna op, al-
dus een brief aan zijn collega van de Directie Voorlichting Buitenland, waarin hij
nog wel zijn gal spuwde over de constructie die er toe leidde dat Buitenlandse Zaken
alleen maar de beschikking had over ‘afval’ ofwel restmateriaal van commerciële
producten.30 Vermoedelijk na bemiddeling van Ozinga, die volgens een van zijn me-
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24 idem, Ozinga aan Elink Schuurman, 27 november en 9 december 1947.
25 idem, Nijhuijs aan P.A. Wansink, 25 november 1947. Voor de film zie BenG, Taak id 119636.
26 idem, Elink Schuurman aan Ozinga, 16 maart 1948
27 idem, Elink Schuurman aan Ozinga, 18 december 1947
28 idem, Ozinga aan Elink Schuurman,, 30 december 1947.
29 nl-hana, BuZa / Verre Oosten, 2.05.52, inv.nr. 582; Quispel aan dirvo, 3 mei 1948. De pre-

cieze financiële verhouding tussen Multifilm Batavia, Multifilm Haarlem en het Gouver-
nements Filmbedrijf kan ook ik niet achterhalen. Multifilm Haarlem werd er niet slechter
van, getuige een los contract uit 1947 waarbij het bedrijf de exclusieve distributierechten
voor Europa en Afrika kreeg van films waarvoor de kosten geheel door het gouvernement
werden gedragen, terwijl Multifilm Haarlem 10% van de opbrengst kreeg. De relatie met
het gouvernement mocht volgens dit contract niet in de openbaarheid worden gebracht.
nl-hana, Commissariaat Indische Zaken, 2.10.49, inv.nr. 3726.



dewerkers helemaal niet blij was met de constructie, maar het filmbedrijf niet durf-
de ‘af te stoten’ omdat het dan door het geringe commerciële inzicht van Mol en
Franken spoedig ten gronde zou gaan en de rvd geen enkele film meer kon laten
produceren in Indonesië, werden er eind augustus 1948 toch een zestal films -En-
gelstalig, zoals gevraagd- ter beschikking gesteld van persattachés. Daaronder de
film over het dodenfeest bij de Toradja’s, maar ook The Call of Mercy, over het werk
van het Rode Kruis – een film die eerder al in Amerikaanse bioscopen draaide.31

In zijn brieven aan het thuisfront schermde Mannus Franken regelmatig met het
succes dat zijn films zouden hebben in de Verenigde Staten.32 Cijfers liet hij achter-
wege en ook directeur Mol zei in een gesprek met Nijhuijs daarover niet te beschik-
ken. Als zelfstandig bedrijf had Multifilm een eigen vertegenwoordiger in New
York, zoals al ter sprake kwam bij de films over het Nederlandse offensief van juli
1947. Van deze Kahlenberg zijn in het archief sporadisch berichtjes te vinden en
daaruit valt moeilijk een algemeen beeld te distilleren.33 Volgens Mol moest Kah-
lenberg zorgen voor ‘zo groot mogelijke verspreiding, waarbij (in opdracht van de
Landvoogd) op commerciële factoren “niet al te veel nadruk” wordt gelegd.’34 De 
Engelse titel van Wordende Wereld was Indonesian Digest en het weinige dat er in 
Nederland van bewaard is gebleven, wekt de indruk dat bestaande Wordende Wereld
reportages slechts werden voorzien van een Brits-Engelstalig commentaar, met 
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30 idem, Elink Schuurman aan Van Houten, 10 mei 1948
31 idem, gesprek dirvo met heer Teunis, 11 mei 1948 en brief Ozinga aan dirvo, 28 augus-

tus 1948. Van de Engelstalige film over het Rode Kruis is hier één exemplaar bewaard ge-
bleven, zonder titels en met een Engels commentaar dat zo’n zwaar Nederlands accent
heeft dat het mogelijk om een proefversie gaat. Het is nauwelijks voor te stellen dat deze
versie in Amerikaanse bioscopen heeft gedraaid. BenG, Taak id 52545. De Nederlandse ver-
sie, Werken der Barmhartigheid, heeft Taak id 531677. Een Multifilm variant met als titel Goe-
de Diensten is te vinden onder Taak id 119651. Het dagblad De Tijd meldde op 6 juni 1947 dat
deze film mogelijk zou worden ingezonden naar het festival van Cannes, naast een film van
Herman van der Horst.

32 Zie bijvoorbeeld de brieven van 4 oktober 1947 en 27 juni 1948, geciteerd bij Grasveld, Man-
nus Fanken, op pagina’s 125 en 132.

33 Het meest interessante bericht is nog de melding van half februari 1948 dat een Engelstali-
ge rede van Van Mook in alle newsreeltheaters was vertoond en door 12 televisiestations
uitgezonden. In een Nederlands archief is deze toespraak niet bewaard gebleven. anri, Alg.
Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 1682, bericht Kahlenberg, 10 febru-
ari 1948.

34 nl-hana, BuZa/Verre Oosten, 2.05.52, inv.nr. 582; P.E. Nijhuijs aan J.A. van Houten, chef
Directie Voorlichting Buitenland, 30 oktober 1947.



Nederlands accent, en niet verder werden aangepast aan mogelijke wensen en eisen
van een Amerikaans publiek.35 De vele discussies en nota’s van het nib over hoe de
Amerikanen het beste bereikt konden worden, waren de mannen van Multifilm
blijkbaar niet bekend. Aan het succes van Indonesian Digest kan worden getwijfeld,
mede gezien de groeiende onvrede die in de loop van 1948 over Wordende Wereld ont-
stond. In Indonesië wilden steeds minder bioscopen het journaal in hun voorpro-
gramma opnemen, ze gaven de voorkeur aan Amerikaanse journaals. Quispel hield
een -tevergeefs- pleidooi voor een ‘verplichtingsvertoning’ aangezien de kosten voor
het maken van een journaal inmiddels het zesvoudige bedroegen van wat ze op-
brachten. Hij dreigde met stopzetten van de productie.36 Vanuit zakelijk oogpunt
gezien was dit een logische gedachte, vanuit de idee dat de journaals de voorlichting
dienden was het wat merkwaardig.

Quispels boodschap kan daarom beter worden gelezen als een pleidooi voor meer
geld voor de voorlichtingskant van het Gouvernements Filmbedrijf, vooral omdat
de hoogste man van de rvd, Ozinga, aandrong op een koerswijziging: het filmbe-
drijf moest zich meer gaan richten op het maken van speelfilms. Met speelfilms leek
winst te kunnen worden gemaakt en dan kon het bedrijf tenminste deels worden
losgemaakt van de rvd.37 Franken zelf schreef begin oktober 1948: ‘Er wordt wel
voortdurend gepraat over opheffing van de Wordende Wereld, omdat dit financieel
een strop is, maar als dan puntje bij paaltje komt, dan doen ze het toch weer niet,
omdat van hoog tot laag hier in Indië deze W.W. wordt gewaardeerd.’38 Die waarde-
ring valt inderdaad te distilleren uit de nota’s die Ozinga stuurde aan de opvolger
van Van Mook, Louis Beel.39 Die arriveerde op 3 november 1948 in Batavia, niet als de
nieuwe gouverneur-generaal, maar als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, een
titel die bedoelde aan te geven dat de Nederlandse regering oog had voor de veran-
derende tijden. Ook het Gouvernements Filmbedrijf behoorde tot het verleden, het
heette voortaan officieel het Regerings Filmbedrijf. Dit rfb zou zich, aldus Ozinga
aan Beel, niet langer met nieuws bezig moeten houden, dat was geen taak voor de
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35 Er worden twee complete afleveringen van Indonesian Digest bewaard bij BenG, Taak id

119837; 119855.
36 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 1682, Quispel aan het

Departement Economische Zaken, 24 juli 1948.
37 idem, inv.nr. 1685, Ozinga aan directeur kabinet, 7 juni 1948.
38 Brief Franken aan zijn moeder, 3 oktober 1948; geciteerd bij Grasveld, Mannus Franken, 

p. 135.
39 Van Mook nam op 31 oktober 1948 formeel afscheid als luitenant-gouverneur-generaal.

Zijn vertrek kon moeilijk vrijwillig genoemd worden, zie Van den Berge, H.J. van Mook, 
p. 255-258.



voorlichting. Maar: ‘Dat zulks niet behoeft te betekenen, dat iets van de gedachten,
in “Wordende Wereld” uitgedrukt, behoeft te worden losgelaten of dat veel van het
werk, zoals thans voor “Wordende Wereld” verricht, overbodig wordt, ligt voor de
hand.’ In de visie van Ozinga zouden er alleen nog culturele of educatieve producties
gemaakt moeten worden, in de vorm van korte documentaires, want de journaal-
vorm had geen toekomst meer.40

In een vervolgnota van eind november 1948 zette Ozinga op een rijtje hoe het film-
bedrijf ooit tot stand was gekomen, dat Wordende Wereld -en de pendant in het Ma-
leisisch Soeasana Indonesia- ‘de polsslag’ van het bedrijf vormde en dat deze journaals
gezien konden worden als een bestelling van de rvd bij het filmbedrijf, gedaan om-
dat de rvd er belang bij had regelmatig voorlichtingsfilms te laten verschijnen.41

Dat belang zou verschuiven naar de nieuwe Indonesische deelstaten en zij zouden
bestellingen moeten gaan doen bij het filmbedrijf. De rvd voelde er weinig voor
nog langer de benodigde 100.000 gulden uit haar jaarlijkse algemene middelen te re-
serveren om het journaal mogelijk te maken, maar had ook geen principiële bezwa-
ren tegen voorzetting als er apart geld voor kon worden vrijgemaakt.42 Dat gebeur-
de, want half februari 1949 kwam aflevering 100 gereed en uiteindelijk bleef het
Wordende Wereld journaal wekelijks gemaakt worden, tot zelfs voorbij de soevereini-
teitsoverdracht.43 Mannus Franken zag aflevering 100 als zijn afscheid.44 Hij vertrok
vrij spoedig daarna naar Nederland, waar hij op een persconferentie nogmaals
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40 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 1682, Ozinga aan Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon, 19-11-1948.

41 idem, 25-11-1948. Van Soeasana Indonesia, de titel betekent zoveel als De Stemming van In-
donesië, zijn in Nederland geen afleveringen bewaard.

42 Dit bedrag is gebaseerd op de in de nota’s van Ozinga genoemde bedragen, waarbij de ge-
middelde kosten van één aflevering uitkwamen op zo’n 5.000 gulden. Op jaarbasis is dat
zo’n 250.000 gulden, terwijl de gemiddelde totale opbrengst 150.000 gulden bedroeg.

43 De lijst van Wordende Wereld afleveringen zoals ze in1953 naar Nederland werden gestuurd
vermeld 165 afleveringen, nummer 148 is de soevereiniteitsoverdracht, er zijn dus nog 
17 afleveringen in 1950 geproduceerd.

44 Brief Franken aan zijn moeder, 30 januari 1949, geciteerd bij Grasveld, Mannus Franken, p.
137. Franken zou nog tot 1 maart blijven werken. Aflevering 100 van Wordende Wereld ging
over het maken van het journaal zelf, alle medewerkers traden er in op, ook Franken zelf.
Deze aflevering werd in 1949 niet naar Nederland verzonden, maar werd in 1954 wel door
het toenmalige Filmmuseum in Amsterdam vertoond in een retrospectief over Mannus
Franken. Sindsdien is de film spoorloos. Charles Breijer bezat een eigen kopie die hij eind
jaren zestig aan het Filmmuseum schonk, maar ook deze kan in het archief van het Film-
museum/eye tot nu toe niet worden getraceerd.



klaagde over het geringe enthousiasme voor zijn films. ‘Vijftig kilometer filmjour-
naal uit Indonesië – Hoeveel hebt u er van gezien?’ kopte het Vrije Volk boven een
vraaggesprek met de teruggekeerde filmer. Franken roemde de samenwerking met
de Indonesiërs: ‘[het] bleek al gauw dat deze mensen met grote geestdrift werkten,
zeer leergierig waren en hun arbeid een grote weerklank bij hun volk had.’ Van de
vier Indonesische speelfilms die er, naast de journaals en documentaires, tot dan toe
waren geproduceerd was er zelfs eentje gebaseerd op een scenario van een Indone-
siër, al had De Vrek van Molière daarbij als voorbeeld gediend. Franken meldde tot
slot dat ‘de regeringsvoorlichtingsdienst zich uit de filmfabriek terugtrekt’, maar
wie het bedrijf dan zou overnemen kon hij niet zeggen.45

Een van de kandidaten voor de overname was natuurlijk Multifilm. De rvd had de
hoop dat het moederbedrijf in Haarlem brood zou zien in een meer op Indonesische
speelfilms gerichte filmstudio. De idee dat dit geld zou opleveren was ingegeven
door het succes van uit Singapore geïmporteerde en voor de Indonesische markt be-
werkte speelfilms.46 Dit werd gedaan door een tot nu toe niet vermeld onderdeel van
het filmbedrijf: de rfdd, de Regerings Film Distributie Dienst. Deze was na de oor-
log opgericht vanuit dezelfde motivatie als waarmee het gouvernement de film, de
radio en de schrijvende pers naar zich had toegetrokken: er was niets meer op dit
vlak en de overheid wilde een vinger in de pap houden bij de import van buiten-
landse speelfilms. De filmdistributie viel in eerste instantie onder het departement
van Economische Zaken en daar vonden ze na zo’n anderhalf jaar dat er inmiddels
genoeg particuliere bedrijven waren die films importeerden en dat deze taak dus
kon worden afgestoten. Het gouvernement oordeelde anders: ‘Het is echter noodza-
kelijk gebleken den bestaanden toestand voorlopig te bestendigen, teneinde de nog
voorradige films over den Archipel te distribueeren en te bevorderen dat ook films
van algemeen cultureel en opvoedkundig belang worden geïmporteerd. Voorts kun-
nen door den Dienst de financieële belangen en de exploitatie der filmproductie van
het Gouvernements Film Bedrijf worden overgenomen.’ De filmdistributie kwam
in juli 1947 onder de hoede van de rvd.47

Voor Multifilm in Haarlem waren de inkomsten van de rfdd een aantrekkelijk on-
derdeel van het regeringsfilmbedrijf, meer dan een onzekere winst uit zelf te pro-
duceren speelfilms, maar Ozinga stond er op dit onderdeel buiten de verkoop te hou-
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45 Het Vrije Volk, 13 augustus 1949, pagina 2. De lezer van dit artikel kon nergens uit opmaken
dat Franken zijn ‘vijftig kilometer filmjournaal’ in dienst van de rvd had gemaakt.

46 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 1682, Ozinga aan Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon, 10-11-1948.

47 idem, inv.nr. 1685, Ozinga aan Van Mook, 15 juli 1947.



den, juist omdat het winstgevend was.48 Het werd uiteindelijk het enige onderdeel
van het filmbedrijf dat kon worden verkocht, op 1 november 1949, voor 1 miljoen
gulden aan de N.V. Intraport te Batavia.49 Multifilm Haarlem had inmiddels ‘alle fi-
ducie in de welstand en welvaart van een filmproductiebedrijf in Indonesië verlo-
ren’, aldus Ozinga in een brief aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in ok-
tober 1949. In die brief vroeg hij tevens het ontslag aan van Jan Mol, er aan toevoegend
dat die bij de meesten bekend was als directeur van Multifilm Batavia, maar dat hij
toch echt volledig in dienst van de rvd was. Ozinga zou de functie van Mol vervol-
gens ‘tijdelijk’ waarnemen.50 Uiteindelijk zou met de soevereiniteitsoverdracht het
hele filmbedrijf als onderdeel van de boedeloverdracht naar de Republiek Indonesië
gaan en als filmstudio nog lange tijd blijven functioneren – maar daarmee loopt de-
ze paragraaf ver vooruit op de zaken. Terug naar het beeld dat Wordende Wereld op-
riep van het conflict tussen Nederland en Indonesië eind jaren veertig.

Soldaten op het witte doek

Zo’n twintig procent van de onderwerpen in Wordende Wereld ging over politieke za-
ken en bestond voor een groot deel uit verslagen over de federale opbouw van Indo-
nesië. Deelstaat na deelstaat werd in de journaals feestelijk geïnstalleerd. Het was
niet het type reportage waar Mannus Franken van hield, hij zag het als verplichte
nummers, onvermijdelijk omdat Wordende Wereld geacht werd ‘Indonesisch nieuws’
te brengen. Het was in feite de ongeschreven taakopdracht die hij als ambtenaar van
de rvd moest uitvoeren. Net als de viering van Koninginnedag of het regeringsju-
bileum van koningin Wilhemina, waarover Quispel in een later interview vertelde;
‘Dat is nou een van die punten waarbij de wenk, geen richtlijn, geen oekaze, van ho-
gerhand kwam – het is toch goed dat je dat hier ook in Indië vertoont om daarmee de
eenheid van het koninkrijk als het ware te benadrukken.’51 Franken schreef over de
gebeurtenissen rond het regeringsjubileum: ‘a.s. vrijdag brengen we dan de feeste-
lijkheden in Batavia uit en daarna nog een Wordende Wereld van de feesten over heel
Indonesië. Mooi worden zulke films natuurlijk niet; het is een ratjetoe van parades,
linten doorknippen, schepen te water laten en zaklopen, maar het hoort er nou een-
maal bij.’52
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48 idem, Ozinga aan Nederlands-Indisch Beheers Instituut, 10 november 1948.
49 idem, Ozinga aan hvk, 4 november 1949.
50 idem, inv.nr. 1650; Ozinga aan hvk, 11 oktober 1949.
51 Interview met H.V. Quispel, 19-10-1982, in Jansen Hendriks, e.a. Ideaal voor Ogen, p. 109.
52 Brief van Franken aan zijn moeder, 5 september 1948, in Grasveld, Mannus Franken, p. 135.

De speciale ‘jubileumedities’ van Wordende Wereld van alle feestelijkheden rond het rege-
ringsjubileum zijn te vinden bij BenG, Taak id 34469; 42320; 49592.



Militaire onderwerpen waren goed voor eveneens twintig procent van de reportages,
maar in het eerste jaar van Wordende Wereld kwamen ze nog niet vaak aan bod. Pas
vanaf het najaar van 1948 begon er op een bijzondere manier aandacht te komen voor
Nederlandse militairen, via de serie Soldaat Overzee waarvan de eerste aflevering op 8
september in Nederland door de Filmkeuring werd bekeken.53 Het idee kwam van
tweede luitenant Ton Schilling, die werkte voor de Dienst Legercontacten en van
wiens hand in december 1947 een uitermate populair fotoboek was verschenen met
dezelfde titel. In de inleiding van dat boek beschreef hij de Nederlandse soldaat als
volgt: ‘Hij is geen held noch een openbaring. Als ge hem de verschoten camouflage-
overall van de leden zoudt stropen, zoudt ge den doodgewonen jongen van uw plat-
teland en uit de straat herkennen. Een beetje bruin gebrand door de zon, nonchalant
geworden in de heupen en toegerust met een verbazende dosis levenservaring: maar
op en top een Nederlandse knul.’54 De sfeer die deze tekst oproept komt terug in de
Wordende Wereld afleveringen. Net als het boek waren de reportages bestemd voor het
thuisfront in Nederland en het was niet de bedoeling dat vaders, moeders, familie en
vrienden zich ongerust gingen maken. Er zijn in totaal acht afleveringen van Soldaat
Overzee door de Filmkeuring bekeken, waarvan een zestal bewaard zijn.55

Eigenlijk zijn alle afleveringen van Soldaat Overzee kleine speelfilmpjes over het le-
ven van Jan Soldaat. Er zijn geen acteurs, maar het verslag van het soldatenleven is
van het begin tot het eind uitgeschreven, de manschappen volgen keurig een scena-
rio en hun handelingen spelen zich af in beelden die prachtig zijn gekadreerd. Het
was allemaal gemaakt door cameraman Charles Breijer, die samen met Ton Schilling
de thema’s bedacht en uitwerkte. Breijer had weinig op met hard militair optreden
en stond vanuit zijn sociaaldemocratische achtergrond sympathiek tegenover het
Indonesische onafhankelijkheidsstreven. Tegelijk voelde hij mee met ‘gewone Hol-
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53 nl-hana, Commissie Filmkeuring, 2.04.60, inv. nr. 865.
54 Ton Schilling, Soldaat Overzee, (Hengelo: H.L. Smit&Zoon, 1947; herdruk Den Haag: Sectie

Militaire Geschiedenis, 1999), p. 3. Opmerkelijk is dat de uitgever bij de heruitgave op de
achterflap schrijft dat ‘in ons huidige tijdsgewricht’ […] de ‘Soldaat Overzee’ een blauwe
helm zou hebben gedragen…’. Het beeld van de Nederlandse soldaat als vredestichter in In-
dië heeft een lang leven. De Dienst voor Leger Contacten (dlc) was vanaf midden 1947 de
nieuwe naam van de lvd, de Legervoorlichtingsdienst.

55 Opvallend genoeg zijn het twee afleveringen over vrouwen die niet bewaard zijn, een over
de Marva’s en een over de echtgenote van generaal Spoor die gewonde soldaten bezoekt.
Beide onderwerpen zijn wel gekeurd. De aflevering over ‘ontspanning’ is later is vastge-
plakt aan de reportage over de patrouille. In totaal zijn er daarom vijf afleveringen te vin-
den bij BenG, onder de Taak id nrs. 52098 (soldatenkamp), 119106 (de hospik), 49308 (op pa-
trouille + ontspanning), 52081 (verlof in de stad) en 49272 (groeten op de grammofoonplaat).



landse jongens, die uit zichzelf geen hekel hadden aan het Indonesische volk, ze
mochten ze wel, ze trokken er tenslotte veel mee op, de baboes wasten hun wasgoed
en kookten eten voor ze en er bestonden hele vriendschappelijke verhoudingen tus-
sen de militairen en de bevolking. Ik wou juist die kant van de zaak belichten’56 En
daarom maakten hij en Schilling bijvoorbeeld een verslag van een dag uit het leven
van de hospik die op eigen initiatief de inwoners van een kampong gaat helpen:
‘Hier in dit gammele kampongetje zonder naam is hij een hele autoriteit – de toean
dokter. En verdraaid nog aan toe – ambassadeur van Nederland.’, aldus het gespro-
ken commentaar.

Dat Breijer met de serie Soldaat Overzee bijdroeg aan de rechtvaardiging van het Ne-
derlandse optreden in Indonesië beaamt hij achteraf, maar hij benadrukt dat er niet
veel keuze was. ‘Er was een soort zelfcensuur omdat we wel begrepen dat als je met
hele harde beelden terugkwam, dat ze waarschijnlijk toch niet gebruikt zouden
worden. […] Ik ben weleens met acties mee geweest, onder andere met knil-militai-
ren, die gedroegen zich heel anders dan Nederlandse militairen, die waren veel meer
trigger-minded zoals dat heet, die schoten op alles wat bewoog als ze door een kamp-
ong reden […] en zulke dingen heb ik eigenlijk niet gefilmd om twee redenen. Ten
eerste omdat het misschien toch nooit gebruikt zou worden en ten tweede omdat
het technisch heel moeilijk was om op een rijdende auto beelden van schietende
knil-militairen te maken.’57 Breijers zelfcensuur wordt bevestigd in een verslag van
journalist Alfred van Sprang: ‘In het kleine filmzaaltje van het Gouvernements
Filmbedrijf in Meester Cornelis zitten een aantal officieren bijeen om de nieuwe edi-
tie van het journaal ‘Soldaat Overzee’ te bekijken. De beelden, welke het thuisfront
een indruk moeten geven van het leven hunner verwanten in Indonesië, schuiven
over het scherm. Als het licht weer aanfloept knikken de censoren instemmend. Een
majoor van de Dienst Legercontacten voegt er nog aan toe: “Ja…zo zijn er niet teveel
geweren zichtbaar…zo kan het wel.” De luitenant-scenarioschrijver moet zich in-
houden om niet insubordinair te worden.’58

Soldaat Overzee vormt een klein onderdeel van de hele Wordende Wereld serie en is
sterk in scene gezet. Maar het is het enige officiële filmmateriaal van het dagelijk -
se leven van de Nederlandse soldaten dat bestemd was voor vertoning aan de 
buitenwereld en in die zin is het representatief voor hoe de overheid de militairen
graag liet zien. Een vergelijking met amateurfilmbeelden die de militairen zelf
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56 Interview met Charles Breijer, 21-7-1982, in Jansen Hendriks e.a., Een Ideaal voor Ogen, p. 73.
57 idem, p. 74.
58 Alfred van Sprang, Laatste Acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië (Den

Haag: Uitgeverij W. van Hoeve, 1949), p. 25-26.



maakten laat zien dat er vooral een verschil is in sfeer is. In overheidsfilms heb -
ben de soldaten altijd keurig gekamde haren, het uniform is netjes, nooit zijn er 
ontblote bovenlijven te zien, behalve dan in het zwembad. In de amateurfilms 
zijn de jongens ‘gewoon’, niet opgepoetst voor de camera, ze maken grappen en grol-
len met elkaar, ze zijn in de tropische hitte soms bijna bloot. Toch legden ook de
amateurfilmers voor zover tot nu toe bekend geen gevechtsacties of gruwelijke ge-
volgen van hun optreden vast. Dat is niet omdat ze deze niet tegenkwamen, in per-
soonlijke dagboeken en brieven werden soms wel gebeurtenissen genoteerd die nu
als oorlogsmisdaden kunnen worden omschreven.59 Mogelijk deelden amateur-
filmers een gevoel met de professional Breijer: ‘Er was natuurlijk ook nog een besef
van solidariteit met je eigen landgenoten, die je nou niet meteen voor schut wilde
zetten.’60 Breijer tekende na de soevereiniteitsoverdracht een contract met het mi-
nisterie van Voorlichting van de Republiek Indonesië en bleef nog een drietal jaren
in het land om jonge filmers op te leiden. Zijn solidariteit met Nederlandse jongens
ging gelijk op met zijn overtuiging dat Indonesië zo snel als kon onafhankelijk
moest worden.61

Indonesische militairen komen in de Wordende Wereld journaals nauwelijks voor. In
een reportage naar aanleiding van de afspraken in de Renville-overeenkomst over
het evacueren van troepen van het Republikeinse leger uit door Nederlanders 
beheerste gebied valt vooral de geringe hoeveelheid commentaartekst op.62 Het 
lijkt er op dat, net als in het eerste Polygoon journaal over de situatie in Indonesië 
in het najaar van 1945, de tekstschrijver zich sterk heeft beperkt uit angst het 
verkeerde te zeggen. Zinnen als ‘De officieren en manschappen van de tni bege -
ven zich naar de wachtende vrachtauto’s’ voeren de boventoon. Opvallend is het 
zinnetje ‘Op de verzamelplaats zijn ook verschillende republikeinse propagandis -
ten bijeen gekomen’, waarbij we mannen en een enkele vrouw in beeld zien die 
zelf vermoedelijk als beroep journalist zouden opgeven. Minder subtiel is een ver-
slag over een uitruil van gezinnen van respectievelijk tni- en knil-militairen.63
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59 Zie uitzending en website Door Soldatenogen, een special van het programma Andere Tijden,
uitgezonden door nps/vpro 27 december 2009. BenG, Taak id 3918650. Een goed beeld van
dagboeken en brieven wordt gegeven in Jacques Bartels, Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles.
Het dienstplichtig 2de Eskadron Huzaren van Boreel in Nederlands-Indië 1947-1950 (Amsterdam:
De Bataafsche Leeuw, 2008).

60 Interview met Charles Breijer, 21-7-1982, in Jansen Hendriks e.a., Ideaal voor Ogen, p. 75.
61 Zie Filmer tussen Twee Werelden, een portret van Charles Breijer uitgezonden door de actuali-

teitenrubriek NOVA op 1 augustus 1995, BenG, Taak id 318918.
62 BenG, Taak id 49499, De Uitvoering der Cease-fire. Door Filmkeuring bekeken op 9 maart

1948.



Het begint met een trein die uit Batavia vertrekt vol vrouwen en kinderen, de mu-
ziek is neutraal. Eenmaal aangekomen op Republikeins gebied, bij de plek waar de
gezinnen van de knil-militairen wachten, krijgt de muziek een droeve wending. Er
komt een Rode Kruis auto in beeld, er is een brancard, de mensen kijken niet erg 
vrolijk. Tot overmaat van ramp horen we: ‘Inmiddels was bericht ontvangen dat
bende-activiteit langs het traject Gombong-Batavia weer was opgeleefd en dus
moest de reis vijf dagen worden uitgesteld.’ Ter afsluiting zien we hoe ‘deze onge-
lukkigen’ uiteindelijk in Batavia aankomen en na ontvangst van kleding en voedsel
met hun dierbaren worden herenigd. Het leven op Republikeins gebied is armoe
troef, zoveel maakt, ook zonder woorden, dit verslag wel duidelijk. Dit was overigens
conform de werkelijkheid, met dien verstande dat de grote tekorten aan voedsel en
textiel in de Republiek voor een belangrijk deel werden veroorzaakt door een Neder-
landse boycot.64

Bij deze formele uitwisseling van militairen ontkwam het journaal er niet aan 
om de manschappen van het leger van de Republik Indonesia ook als zodanig te 
omschrijven. Militaire acties van de tegenpartij werden echter zelden toegeschre -
ven aan een regulier leger. Het waren onveranderlijk acties van niet nader gespeci -
ficeerde ‘bendes’, ‘terroristen’, ‘saboteurs’, ‘rampokkers’. Zo opent een verslag over
een ontspoorde goederentrein met ‘Weer gingen kostbare mensenlevens verloren 
en werd omvangrijke schade aangericht door de activiteit van gewetenloze sabo-
teurs die bij Poerwakarta de spoorlijn tussen Batavia en Bandoeng hadden opge -
broken’.65 Er zijn over deze terminologie bij het Gouvernements Filmbedrijf geen
richtlijnen te vinden, maar veelzeggend is een brief van legercommandant Spoor
aan zijn divisiecommandanten waarin hij onder het kopje voorlichting een tele-
gram aanhaalt van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen: “gezien de ameri-
kaansche wanbegrippen nopens volslagen oorlogvoering tegen geregeld indone-
sisch leger adviseert nooteboom bij berichten over gevechtshandelingen zoo min
mogelijk spreken over treffen met indonesische of republikeinse troepen, doch 
liefst met “javanese irregulars”, terroristen enzv. tenzij de werkelijke situatie dui -
delijk anders gelegen”.66 Die ‘werkelijke’ situatie kwam in het bioscoopjournaal pas
aan de orde half november 1949, in een verslag over de toekomstige samenwerking
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63 BenG, Taak id 52205, Terug naar eigen land. Door Filmkeuring bekeken op 18 augustus
1948.

64 Interview met J.A.A. van Doorn, 24-9-1982, in Jansen Hendriks e.a., Ideaal voor Ogen, p. 57.
65 Dit is het tweede item van het ‘Nieuws uit Indonesië’ onderdeel van Wordende Wereld nr. 77,

BenG, Taak id 119081.
66 nl-hana, Archieven Strijdkrachten Nederlands-Indië 1941-1957, 2.13.132, inv.nr.1198,

brief generaal Spoor aan divisie commandanten, 9 september 1946.



tussen tni en het Nederlandse leger in het kader van de naderende soevereiniteits-
overdracht.67

Wat je niet ziet, bestaat niet – zo zou het beleid van het Gouvernements Filmbedrijf
in deze kunnen worden gekenmerkt. De Republiek Indonesië, compleet met een
eigen leger, zagen veel Nederlanders het liefst per direct in rook opgaan.68 In maart
1948 schreef ambassadeur Van Kleffens vanuit Washington een persoonlijke brief
aan minister-president Beel. ‘Wij leven thans in een periode van betrekkelijke rust
wat de Indonesische kwestie betreft’, zo schreef de ambassadeur. Dat gaf hem de ge-
legenheid bij de minister-president een zaak aan te kaarten die hem al langer dwars
zat: de opstelling van de rvd in Batavia. De ambassadeur ergerde zich zeer aan de
‘schoolmeesterij’ van de heer Ozinga waar het ging om de voorlichting in de Ver-
enigde Staten. Zo had Ozinga in een interne nota waar Van Kleffens lucht van had
gekregen, geschreven dat de ideeën van pr-adviseur Feltus ‘van het nib en in het al-
gemeen van onze voorlichtingswerkzaamheid in Amerika een reclame-toko [ma-
ken].’ Ernstiger vond Van Kleffens uitlatingen van de rvd omtrent de Renville-over-
eenkomst waaruit zijns inziens bleek dat ‘de rvd van mening is, dat de politiek van
de Nederlandse Regering er op gericht moet zijn de Republiek uiteen te laten vallen
en te verhinderen, dat de Republiek in de Verenigde Staten van Indonesië wordt op-
genomen. Dit is toch bepaald in strijd met wat door de Regering zowel in Nederland
als in Nederlands-Indië wordt gezegd, en wat ik hier namens de Regering zowel in
de Veiligheidsraad als hier tegenover het Department van Staat uitspreek. [..] De
nadelen van dit soort voorlichtingsmentaliteit zijn niet beperkt tot Batavia, doch
missen hun uitwerking uiteindelijk ook niet in de Verenigde Staten. Mocht het U
mogelijk zijn, hierin verandering te brengen, dan zal dit overigens niet slechts mijn
werk alhier op dit terrein minder moeilijk maken, maar vooral onze algemene zaak
bevorderen.’ 69 De zorg van Van Kleffens vond geen gehoor: personele wijzigingen
deden zich niet voor bij de rvd in Batavia en Ozinga bleef tot het einde de supervi-
sie voeren.70
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67 Zie BenG, Taak id 51504, Militaire Samenwerking.
68 Burgers, Garoeda en Ooievaar, p.577, geeft aan dat veel Nederlanders de Republiek tot het

einde toe als een ‘geestelijke pesthaard’ bleven zien die alleen maar schadelijk was voor In-
donesië.

69 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 13157, Van Kleffens aan
Beel, 16 maart 1948.

70 Van Kleffens werd door sommige ministers in het kabinet Drees dat vanaf augustus 1948
aantrad gezien als een duif, een man die de Nederlandse belangen niet fel genoeg verde-
digde, zie Bescheiden, deel 15, p. 377 en verder, ministerraad 7 oktober 1948. De ambtenaren
van de Directie Verre Oosten van het ministerie van Buitenlandse zaken lieten zich overi-



Nog één keer oorlog

‘Het begint nu pas. De opmars is niets vergeleken met de zuivering. Er komen nu
zware maanden van rusteloos jagen achter die elementen, die zich niet in de nieuwe
maatschappij willen schikken. Pacificatie en opbouw. Constructief werk. Het sluit-
stuk. De wereld is er nu nog blind voor. Eens zal zij echter de ogen moeten openen
voor de realiteit. Dan zullen de scherpe protesten, de beledigende woorden en felle
reacties van de Veiligheidsraad als valse beschuldigingen klinken. Dit proces is nu
begonnen. Het is de laatste acte.’71 Zo eindigt het boek Laatste Acte – een cocktail van
soldatenleven en politiek in Indonesië van de toen beroemde journalist Alfred van Sprang.
Van Sprang had in het voorjaar en de zomer van 1948 een rondreis in Indonesië ge-
maakt en zijn boek bij het verschijnen in december 1948 van een uiterst actueel ein-
de voorzien: de start van een nieuw Nederlands offensief tegen de Republiek. In zijn
woorden klinkt de blinde overtuiging door van de Nederlander die meent dat het
land met de allerbeste bedoelingen optreedt, een rotsvast geloof dat sinds het einde
van de 19de eeuw het koloniale beleid had vergezeld. Het geeft ook aan hoe diep bij
velen de teleurstelling moet zijn geweest toen een jaar later Indonesië onafhankelijk
werd onder leiding van president Soekarno. Over het hoe en waarom van de draai
van 180 graden die Nederland in 1949 maakte bestaat onder historici verschil van me-
ning. De meest gangbare verklaring is dat Nederland onder internationale druk ten-
slotte de soevereiniteit overdroeg. Het boek Avondschot van J.J.P. de Jong is uitdruk-
kelijk bedoeld als tegenhanger van deze ‘mythe’, zoals de auteur het noemt. In zijn
visie komen de Nederlandse politici zelf tot inkeer.72 Van het bioscoopjournaal hoef-
de de kijker geen diepgravende analyse over beleidswijzigingen te verwachten, maar
ook filmmakers en voorlichters zelf raakten in deze periode soms het spoor bijster.

Nederland had sinds half augustus 1948 een nieuwe regering, met de sociaaldemo-
craat Willem Drees als premier. Hij volgde kvp’er Louis Beel op, maar de Partij van
de Arbeid had bij de verkiezingen twee zetels verloren en moest inleveren bij de her-
nieuwde coalitie met de katholieken. Het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
ging van de PvdA naar de kvp, Buitenlandse Zaken ging naar de vvd en er werd bij
voorbaat afgesproken dat Beel op termijn Van Mook zou opvolgen.73 Het Indonesië
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gens ook zeer negatief uit over de rvd in Batavia, nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code Ar-
chief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 13157, briefwisseling Ozinga en dirvo.

71 Van Sprang, Laatste Acte, p. 80.
72 De Jong, Avondschot, p. 7-8 en p. 432 over de ‘geboorte van een mythe’.
73 Lambert Giebels, Beel, van vazal tot onderkoning (Den Haag: sdu Uitgevers, 2001), geeft een

aantal motieven voor de overstap van Beel van de hoogste politieke functie in Nederland
naar die in Indonesië, p. 261-270.



beleid kwam nu in handen van rechtse politici en met name de jonge kvp’er Maan
Sassen op Overzeese Gebiedsdelen was er van overtuigd dat er veel te lang was ge-
praat met een volstrekt onbetrouwbare Republiek en dat het tijd werd die uit te
schakelen. Hij had generaal Spoor aan zijn zijde en, na het ontslag van Van Mook,
ook de bestuurlijke top in Indië in de vorm van de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger
van de Kroon, zijn partijgenoot Beel. Collega Dirk Stikker op Buitenlandse Zaken
was niet principieel tegen militaire actie, maar merkte in zijn functie al snel dat een
herhaald Nederlands militair optreden tegen de Republiek op grote bezwaren van
andere landen zou stuiten. Hij voerde daarom zelf in Indonesië overleg met de Re-
publikeinse voorman Hatta, wat met name bij premier Drees leidde tot hoop op een
politieke oplossing.74 Half december gaf Drees die hoop op, na ‘dagen en nachten van
ministerieel beraad’, aldus zijn biograaf Hans Daalder, die het deel van de biografie
dat handelt over Indonesië als ondertitel Vier jaar nachtmerrie meegaf. In alle vroegte,
half vier zaterdagmorgen 18 december, kwamen op Plein 1813 de ministers bijeen
voor een laatste spoedberaad en stemden tenslotte in met een offensief tegen de Re-
publiek. Dat was door generaal Spoor tot in de puntjes voorbereid en ging van start
om 0.00 uur plaatselijke tijd, zondag 19 december 1948.75

Drees hield geen radiorede, zoals zijn voorganger Beel dat in juli 1947 had gedaan,
maar legde daags na de aanval in het parlement een verklaring af die rechtstreeks
door de radio werd uitgezonden en die als volgt eindigde: ‘Het Indonesische vraag-
stuk dat reeds jaren een zo grote druk op ons volkswezen heeft gelegd, zal ons thans
mogelijk voor nieuwe grote moeilijkheden doen plaatsen. Wij zullen die het beste
het hoofd kunnen bieden indien wij onze houding tegenover Indonesië tonen dat
het ons volk ernst blijft met de wil recht te doen aan het vrijheidsstreven der Indo-
nesische volkeren […] Juist om die vrijheid voor Indonesië te waarborgen, moest de
Nederlandse regering thans handelen gelijk het zo doet.’ Op de bewaard gebleven
geluidsband is dan een stem van de publieke tribune te horen: ‘Weg met de..’, waar-
na de opname stopt.76 In de bioscopen was de verklaring van Drees niet te zien of te
horen, filmen in de Tweede Kamer was nog niet gebruikelijk en bovendien tech-
nisch behoorlijk gecompliceerd. We zien in het journaal wel de rij belangstellenden
bij de ingang van de publieke tribune en groepjes mensen die op het Binnenhof bij
auto’s naar de radio luisteren – een fraai tijdsbeeld.77
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74 Burgers, Garoeda en Ooievaar, p. 585 en 589.
75 Hans Daalder, Willem Drees 1886-1988. Vier jaar nachtmerrie – de Indonesische kwestie 1945-1949

(2004, Amsterdam: Uitgeverij Balans), p. 268-269; De Moor, Generaal Spoor, p. 331-336.
76 BenG, Doc id 39, Regeringsverklaring minister-president Drees ivm politionele acties In-

donesië, gezamenlijk programma Hilversum 1 en 2, 20-12-1948.
77 BenG, Taak id 512146, Polygoon Hollands Nieuws weeknummer 48-52. Helaas ontbreken de



De in Indonesië gemaakte beelden van het nieuwe offensief kwamen maar mond-
jesmaat in de Nederlandse bioscopen terecht. Dat had deels te maken met het tijd-
stip van de actie. Dat was op aanraden van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de
Verenigde Naties zo gekozen dat de leden van de Veiligheidsraad vanuit hun stand-
plaats Parijs net op verlof naar huis waren vertrokken. De hoop dat de aanval dan pas
na de jaarwisseling zou worden besproken bleek evenwel ijdel. De leden kwamen -
mopperend- terug van hun kerstreces voor een spoedzitting en veroordeelden Ne-
derland in scherpe bewoordingen.78 Het Polygoon journaal kwam wekelijks uit op
vrijdag, dus het eerste journaal over het offensief -hierboven beschreven- kwam pas
op 23 december in de bioscoop.79 Beelden uit Indonesië waren nog niet ontvangen.
De week daarna was traditiegetrouw gereserveerd voor het jaaroverzicht. Daarin
kwam Indonesië uiteraard ter sprake, maar als de commentaartekst is beland bij de
recente militaire actie zijn er beelden te zien uit de zomer van 1947. Deze sequentie
sloot af met een zwaarwichtige tekst, vol verantwoordelijkheidsgevoel: ‘… reden tot
juichen was er allerminst, er was alleen de ernst van een probleem dat wij hadden te
ontwarren en waarvoor wij voor generaties lang de lijn hadden uit te stippelen.’ Het
eerste Polygoon journaal van het nieuwe jaar 1949 bevatte evenmin reportages over
militaire activiteiten. Men beperkte zich tot het vertrek van diplomaat Van Roijen
die in de Veiligheidsraad het Nederlandse standpunt ging verdedigen en een ver-
klaring van minister-president Drees op Schiphol, die, uitgezwaaid door de bijna
voltallige ministerraad, op weg ging naar Indonesië voor persoonlijk overleg met de
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon.80 Die laatste opname haalde de voorpagina
van diverse kranten omdat de ook in groten getale aanwezige schrijvende pers zich
had vergaapt aan de apparatuur van Polygoon en de verzoeken om een handeling
nog eens over te doen. ‘Ministers als filmacteurs’ kopte het Nieuwsblad van Het Noor-
den, om vervolgens te constateren ‘Nederlandse ministers zijn -het wordt met ge-
paste eerbied opgemerkt- slechte filmspelers. Minister Lieftinck, die nog op het nip-
pertje ten tonele verscheen, zei na afloop, dat hij het nog erger vond dan het trekken
van een kies…’.81
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notulen van het overleg tussen de rvd en Polygoon voor de jaren 1948-1951 bij het minis-
terie van Algemene Zaken, zodat onduidelijk blijft wanneer er beelden uit Indonesië kwa-
men en of en hoe die verwerkt zouden worden.

78 De Jong, Avondschot, p. 256-258.
79 Elke vrijdagmorgen organiseerde de rvd in het Haagse Studio theater voor de pers een

voorstelling waarin alle bioscoopjournaals van die week werden voorvertoond, zoals Poly-
goon Neerlands Nieuws en Wereldnieuws, Wordende Wereld, Fox Movietone Wereld-
nieuws en Eagle Lion Wereldnieuws. nl Ha-Na, Kabinet Minister-President, toegang
2.03.01, inv.nr. 1723, bulletin rvd 13-5-1949.

80 Alle genoemde journaals bevinden zich bij BenG.



In de Cineacs waren wel beelden te zien van het offensief, in een bijna tien minuten
durende reportage met de titel Eerste Beelden uit Djocja.82 Die begint in Semarang met
het opstijgen van vliegtuigen met parachutisten die worden gedropt worden bij het
vliegveld Magoewo van Djocja: ‘Zij behoren tot de eersten die voet zullen zetten op
republikeinse bodem in een actie die even onvermijdelijk als noodzakelijk is om In-
donesië voor algehele chaos te behoeden.’ Daarna zien we ook generaal Spoor met
zijn eigen vliegtuig aankomen op Magoewo. Hoogtepunt van de film is de arresta-
tie van president Soekarno en andere Republikeinse leiders. Ze worden in open jeeps
naar het vliegveld gebracht, we zien Nederlandse officieren keurig salueren voor de
president, terwijl hij zelf breed grijnzend in de jeep stapt – het is een bijna surrealis-
tisch beeld dat in niets doet denken aan het opbrengen van een verslagen vijand.83

Nadat Soekarno en de anderen zijn opgestegen richting het eiland Bangka waar ze
voorlopig worden geïnterneerd, krijgt de kijker een blik op de stad Djocja, waar
dankzij de snelle Nederlandse opmars weinig is vernield, aldus het commentaar,
maar toch: ‘De karakteristieke straathandel, de barometer van de Indonesische eco-
nomie, is praktisch verdwenen en de bevolking vormt een levendige getuigenis van
de tekortkomingen van het Republikeinse distributie apparaat in de afgelopen ja-
ren.’ In beeld haveloze mannen, vrouwen en kinderen, voor wie enkele momenten
later vrachtwagens met hulpgoederen aankomen. Opnieuw vechten Nederlandse
militairen niet in het zicht van de camera, maar delen ze rijst en kleding uit aan een
bevolking in nood.

Dat er bij de verovering van de Republikeinse hoofdstad Djocjacarta toch echt werd
gevochten is te zien in een korte sequentie van een film van tien minuten die nooit
in de bioscoop is vertoond: De verovering van Djokjakarta. Deze film heeft geen titels
en evenmin geluid, maar is volgens de papieren beschrijving het eerste van een
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81 Nieuwsblad van het Noorden, 4 januari 1949, voorpagina; zie ook van dezelfde datum De Tijd:
‘Ministers in de schijnwerpers’ en Het Parool: ‘Met zijn gewone beminnelijkheid was dr.
Drees bereid om dan toch maar te doen alsof.’ Drees deed het interview voor het buitenland
overigens ook een keer in het Engels.

82 Er zijn van deze reportage verschillende, weinig van elkaar verschillende varianten be-
waard bij BenG, respectievelijk Taak id 48171; 531674; 49919..

83 Dat de grijnzende Soekarno ook anders kan worden gezien blijkt uit een brief van de Film-
keuring te Batavia die toevallig in Nederland bewaard bleef. Het is een schrijven aan de
hvk van 10 januari 1949 waarin grote zorg wordt uitgesproken over met name dit frag -
ment ‘omdat vertoning van deze voor zeer vele Indonesiërs (in het bijzonder intellectuelen)
zeer pijnlijke gebeurtenissen, de gemoederen zozeer zou kwetsen, dat schending der open-
bare orde het gevolg ervan zou kunnen zijn.’ anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering,
1942-1950, 2.10.14, inv.nr. 2224.



tweedelige film over de activiteiten van knil-parachutisten en het Korps Speciale
Troepen tijdens de Operatie Kraai, ofwel het offensief van december 1948.84 Ook hier
beginnen we in Semarang, zien we para’s vanuit de verte landen en ook generaal
Spoor gaat op pad, alles in vergelijkbare shots als in Eerste Beelden uit Djocja. Maar als
de troepen de stad zelf binnentrekken zijn er beelden van Indonesische gevangenen,
zittend op de stoep, de handen gebonden, even verder zijn er gewonden, er zijn lij-
ken van jonge Indonesische mannen, liggend aan de kant van de weg. Later in de
film zien we weer de ‘gewone’ straatbeelden van Djocja die ook de bezoeker van de
Cineac te zien kreeg. De beschrijving meldt dat deze film een schenking is van de
landmacht, en dat verklaart ongetwijfeld de aanwezigheid van shots met gewonden
en lijken.

De relatie tussen rvd en de collega’s van de Dienst voor Legercontacten (dlc) is voor
deze dissertatie niet bestudeerd, maar er bestond nauw onderlinge contact, getuige
bijvoorbeeld de medewerking van luitenant Ton Schilling aan de serie Soldaat Over-
zee. Het leger had, evenals de marine, een eigen filmdienst die geheel los van de rvd

opereerde. Een deel van hun producties bestond uit eenvoudige instructiefilms,
maar er zijn ook langere films van hoge kwaliteit die met name bedoeld waren voor
vertoning aan boord van de schepen die Nederlandse militairen naar Indonesië ver-
voerden.85 Het is heel goed mogelijk dat deze films technisch werden afgewerkt in
de filmstudio van het Gouvernements Filmbedrijf op Meester Cornelis. Brengers van
Recht en Veiligheid bijvoorbeeld, een algemene introductie op het leven van de mili-
tair in Indonesië. Of Operatie Paashaas, een film die werd opgenomen in de tweede
helft van 1947 en laat zien hoe een militaire actie verloopt, met veel aandacht voor de
logistieke en technische aspecten van de operatie.86 De film benadrukt dat de bevol-
king niet de vijand is: ‘Storingsvuur van een kleine bende uit een kampongrand.
Eigen vuur op zulk een grote afstand zou slachtoffers onder de onschuldige bewo-
ners kunnen veroorzaken. Daarom wordt een rookgordijn gelegd onder welks dek-
king de infanterie tot op korte afstand kan naderen om de kwaadwilligen te bestrij-
den.’ Hoe de kwaadwilligen dan bestreden moesten worden kregen de mannen aan
boord van de troepenschepen niet te zien, dat moesten ze ter plekke uitvinden.

Met het tweede militaire offensief ontstond er een innige samenwerking tussen de
rvd en de dlc, getuige de lange film Het Vreemde Leger, volgens de begintitels een
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84 BenG, Taak id 118850.
85 De instructiefilms van de legerfilmdienst zijn, voor zover bewaard, terechtgekomen bij het

archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
86 BenG, 2 aktes, Taak id 118884; 118881. Brengers van Recht en Veiligheid zit ook bij BenG, 3 ac-
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Multifilm Batavia productie in opdracht van de Dienst Legercontacten, opgenomen
door de cineasten van Multifilm, Marvo en dlc.87 Mogelijk dwong de in het najaar
van 1948 door Ozinga in gang gezette discussie over het nut van een eigen filmbe-
drijf voor de overheid de rvd tot nog nauwere samenwerking met andere diensten.
De titel Het Vreemde Leger zegt de film te ontlenen aan een toespraak van minister van
Oorlog Schokking, waarvan de tekst ook in beeld verschijnt: “Men noemt u geza-
menlijk wel: het vreemdste leger dat er ooit was. Dit is een erenaam. Want daarin
komt tot uiting dat ge niet tégen, maar vóór de bevolking strijdt temidden waarvan
ge u bevindt.” In het kader van deze dissertatie wordt de boodschap zo langzamer-
hand eentonig: wij Nederlandse soldaten zijn geen vijanden, we zijn er om hulp te
verlenen aan de burgerbevolking. Blijkbaar was er bij de autoriteiten een constante
behoefte om die boodschap te blijven uitdragen. Als film is Het Vreemde Leger een
wonderlijke mengeling van de opnames van het tweede offensief en shots uit zo on-
geveer alle producties van het Gouvernements Filmbedrijf en de dlc in de jaren er-
voor. Volgens de titels is Ton Schilling verantwoordelijk voor de montage en hij
voelde zich blijkbaar niet gehinderd door enig besef van tijd en plaats van eerdere
opnames. Militairen op een landweg, een overscherend vliegtuig, een soldaat die
even uitrust van de vermoeienissen, een groepje Indonesiërs die terugkeren naar
hun nu veilige kampong – het was allemaal eerder gefilmd dan december 1948 en te
vinden in bijvoorbeeld Operatie Paashaas, Soldaat Overzee of Twee Handen Ineen.88

De manier waarop de opmars van het Nederlandse leger in de film van start gaat,
doet denken aan de oorlogsverklaring van premier Beel in juli 1947: een oorlog die
begint zonder dat het woord valt, al was er toen tenminste nog de lankmoedigheid
waaraan een einde was gekomen. In Het Vreemde Leger gaan we op pad zonder enige
verdere motivatie: ‘Het was in de ochtend van 19 december 1948 dat deze soldaten al-
le status quo borden opruimden en het land daarachter binnen marcheerden.’, al-
dus de eerste zin van het gesproken commentaar. Net als het boek Soldaat Overzee dat
Ton Schilling schreef, is Het Vreemde Leger een ode aan de jongens van stavast, ‘de jon-
gens uit Friesland en Limburg, uit Twente en uit de grote steden van het westen van
Nederland’, zoals ze in Linggadjati in de branding van boord kwamen lopen, de jon-
gens die dag en nacht in touw waren voor het goede doel en daar verder geen woor-
den aan vuil wilden maken: ‘Er is trots noch hoerageroep geweest om deze prestatie,
alleen de voldoening omdat het volk van dit land hun opmars begreep. Dat klinkt
naar goedkope propaganda, is het niet. Maar gelooft u zelf ook niet dat wanneer het

296 e e n  a c h t e r h o e d e g e v e c h t  1 9 4 6 - 1 9 6 2

87 BenG, 4 aktes, Taak id 52422; 52423; 52421; 52418.
88 Twee Handen Ineen is niet eerder ter sprake gekomen, de film is sterk verwant aan reporta-

ges in Wordende Wereld en betreft een gefictionaliseerd verhaal van Mannus Franken over de
wederopbouw van een theeplantage, BenG 2 aktes, Taak id 52262; 52259.



volk van tientallen miljoenen er anders over had gedacht, dat wij het er dan zo snel
en ten koste van zo weinig verliezen vanaf hadden gebracht?’ Commentaarteksten
als deze worden ondersteund door beelden waarin we Nederlandse soldaten bezig
zien met het bouwen van een brug, het verzorgen van zieken, zelfs het geven van een
flesje aan een baby, dit laatste omlijst door zoetsappig muziekje.

Bij scènes als deze rijst achteraf onherroepelijk de vraag of mannen als Ton Schilling
of Alfred van Sprang begin 1949 werkelijk nog geloofden in hun eigen boodschap.
Hun geestverwant en Schillings directe chef Quispel zei daarover in 1982 dat hij echt
niet het idee had voor een verloren zaak te vechten: ‘Nee, dat gevoel had ik niet. We
kregen wel geleidelijk aan het gevoel wij staan alleen, de wereld snapt ons niet. […]
We bleven doorgaan met overtuiging en zelfs met optimisme, omdat we voor ons-
zelf wisten dat we de goede zaak voorstonden.’ Dat het anders afliep weet Quispel
aan de macht van de Verenigde Staten en de onmogelijkheid van Nederland om zich
daar tegen te verzetten.89 Het Vreemde Leger trof overigens hetzelfde lot als zijn voor-
ganger Linggadjati in de Branding: de film werd niet in het openbaar vertoond. Dat
wordt duidelijk uit een besluit van de ministerraad van 12 september 1949 waarin
een verzoek van de niwin werd besproken om de film, die tot dan toe uitsluitend
aan militairen was vertoond, een wijdere circulatie te geven. Minister-president
Drees oordeelde negatief. Hij had de film gezien en vond hem niet extreem vijandig
tegenover de Republiek. Maar gezien de op dat moment lopende besprekingen met
de Indonesiërs achtte de premier het toch niet opportuun de film in het openbaar
dan wel in besloten voorstellingen te vertonen.90 Drees herhaalde dit oordeel tot
twee keer toe. Tijdens een ministerraad van 27 februari 1950 stemde hij nog wel in
met de mogelijkheid tot besloten vertoning, maar in april 1952 liet hij via de voor-
zitter van de Voorlichtingsraad C.L.W. Fock aan de rvd weten dat ook besloten ver-
toningen niet meer moesten worden toegelaten: ‘De reden hiervoor is, dat het min-
der gewenst lijkt, ook in besloten gezelschappen, deze episode telkenmale wederom
in de herinnering terug te roepen.’91
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89 Interview met H.V. Quispel 19-10-1982, in Jansen Hendriks e.a., Ideaal voor Ogen, p. 108-109.
90 Bescheiden, deel 19, p.755-756, notulen ministerraad 12 september 1949. De film werd op 

5 september 1949 door de niwin aangeboden aan de Commissie Filmkeuring, zie nl-ha-
na, Commissie Filmkeuring, 2.04.60, inv.nr. 888, maar pas in februari 1950 vrijgegeven voor
besloten vertoning.

91 nl-hana, Kabinet Minister-President,2.03.01, inv.nr. 2713, Fock aan Van der Wiel, 10 april
1952. Dit verzoek kwam bij de rvd terecht omdat die de verhuur van de film regelde.



Mislukte beeldvorming

In het nieuwe kabinet Drees kwam diverse keren de vraag ter sprake hoe Ameri-
kaanse politici en de publieke opinie aldaar te beïnvloeden waren. In de minister-
raad van 30 augustus 1948 meende minister van Overzeese Gebiedsdelen Sassen dat
al het daaraan besteedde geld de inspanning waard was en zijn directe collega en mi-
nister zonder portefeuille Götzen wees er op dat de reeds beschikbaar gestelde
500.000 gulden geheel opging aan de bestrijding van Republikeinse propaganda, im-
plicerend dat er meer geld nodig was om een werkelijk positieve campagne te voe-
ren.92 Minister Stikker schreef een week later in een uitvoerige brief aan de ambas-
sadeur in Washington dat collega van Financiën Lieftinck daarvoor nu 300.000 dollar
extra ter beschikking had gesteld en hij ontvouwde een plan waarbij de nadruk
moest komen te liggen op het communistische gevaar, naar zijn mening een door de
Nederlandse autoriteiten in Indië sterk onderschatte zaak. De campagne hiervoor
zou worden gevoerd door een nieuwe Amerikaanse pr man, kolonel John V. Grom-
bach, onder supervisie van de tijdelijk in Amerika gestationeerde vvd-prominent
professor G.A. Weyer. De Indonesië afdeling van het nib kon zijn werk gewoon
voortzetten, de activiteiten van Grombach zouden daar geheel los van staan, al zou
hij via professor Weyer wel berichten over zijn werk. Deze constructie was nodig, al-
dus Stikker, om te voorkomen dat Grombach een ‘Foreign Agents Registration Act’
zou moeten aanvragen, wat hij niet wilde. Betaling van Grombach kon dientenge-
volge ook niet rechtstreeks door het ministerie of de ambassade geschieden maar
moest lopen via een derde partij. De betaling werd vervolgens een hoofdpijndossier
voor Buitenlandse Zaken, want het ging om een totaalbedrag van 300.000 dollar en
dat kon niet makkelijk in een fictief onbeduidend postje worden weggeschoven.93
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92 Bescheiden, deel 14, p. 711, Ministerraad 30 augustus 1948. Götzen was op het ministerie van
Overzeese Gebiedsdelen speciaal belast met financieel-economische zaken. De minister-
raad boog zich opnieuw over dit vraagstuk op 7 oktober 1948, Bescheiden deel 15, p. 377 en
verder.

93 Bescheiden, deel 15, p. 30 Stikker aan Kleffens, 8 september 1948. Correspondentie hierover
bleef doorlopen tot oktober1949. nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54,
2.05.117, inv.nr. 22262, dvb intern voor minister, geen datum, ca oktober 1948; idem, brief
Cnoop Koopmans (consul New York) aan ministerie, 2 maart 1949 en idem, ministerie Bui-
tenlandse Zaken aan Financiën, oktober 1949 en memo van H. Boon(wnd. secretaris-gene-
raal van ministerie Buitenlandse Zaken) aan afdeling comptabiliteit, 24 oktober 1949. Op-
merkelijk is nog het cv dat Grombach aan Stikker stuurde: de lijst van zijn sportprestaties
(voornamelijk boksen en schermen) is langer dan die van zijn uiteenlopende andere werk-
zaamheden. Zie brief Grombach aan Stikker, 23 september 1948.



De ‘Foreign Agents Registration Act’ was in 1938 ingevoerd in de Verenigde Staten als
gevolg van de grote achterdocht jegens propaganda door buitenlanders die de Ame-
rikanen al sinds de Eerste Wereldoorlog koesterden en die eind jaren dertig weer
flink toenam vanwege de conflicten in Europa. De wet verplichtte personen die op
dit vlak werkzaam waren tot het openbaar maken van hun buitenlandse opdracht-
gevers. Van Randolph Feltus, die zoals eerder vermeld vanaf najaar 1947 als pr man
voor het nib werkte, werd dankzij deze wet in februari 1948 bekend dat hij ook voor
het communistische regime in Polen werkte. Herman Friedericy wuifde bezwaren
over deze relatie weg, hij was tevreden over de opinie-onderzoeken die hij van diens
bureau kreeg en zag ‘de verhouding tussen de heer Feltus en de Indonesische afde-
ling van het N.I.B. als die tussen een advocatenkantoor en zijn cliënt.’ In augustus
1948 werd het contract met Feltus opnieuw met een half jaar verlengd.94 Volgens de
‘geheime’ pr man Grombach bezorgde de relatie met Feltus het nib een negatieve
naam, maar aangezien zijn eigen positie voor de buitenwereld tamelijk duister
bleef, had dit oordeel geen enkel gevolg.95

Stikker ging uit van de redenering dat als Nederland kon aantonen dat de Republiek
Indonesië een makkelijke prooi was voor het oprukkende wereldcommunisme, de
sympathie van de Verenigde Staten automatisch weer bij Nederland zou komen te
liggen. Het klonk eenvoudig, maar concrete bewijzen dat de Republiek in de com-
munistische invloedssfeer dreigde te raken bleken niet zo makkelijk te vinden. Toen
diplomaat Van Roijen in een gesprek met de Amerikaanse minister van Buitenland-
se Zaken Foster Dulles had beloofd met bewijzen te zullen komen, moest Stikker
hem melden: ‘Wel ware in het oog te houden, dat bewijsmateriaal van direct contact
met Moskou niet beschikbaar is.’96 De beleidsmakers in de Republiek wisten ook
heel goed waar de Amerikanen gevoelig voor waren. Toen op 18 september 1948 de
voorman van de pki, de Indonesische communistische partij, vanuit de stad Ma-
dioen in opstand kwam tegen de regering Hatta, ondernam president Soekarno di-
rect actie en stuurde de Siliwangi-divisie van de tni naar Madioen. Het kostte en-
kele weken van bloedige strijd, maar toen was de opstand voorbij. De Republiek liet
niet na te benadrukken dat ze zelf in staat was gebleken de communisten te ver-
slaan, zonder hulp van buitenaf. De Amerikaanse regering was onder de indruk.97
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94 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 25316 en [*192] idem,
inv.nr. 22262, dvb intern voor minister over functioneren Feltus, 28 augustus 1948.

95 idem, rapport Grombach in brief van Weyer aan Lovink, 21 december 1948.
96 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 22261, Stikker aan Van

Roijen op 23 oktober 1948. Zie ook Bescheiden, deel 15, p. 661-662, Elink Schuurman aan Stik-
ker, 15 november 1948.

97 Frances Gouda with Thijs Brocades Zaalberg, American Visions of the Netherlands East Indies/



De Madioen opstand was voor Nederland een flinke tegenvaller. ‘Het Nederlandsch-
Indisch front heeft op het slagveld der publieke opinie hier te lande inmiddels eni-
ge aanzienlijke deuken opgelopen’, schreef L.A. Ries, van 1943 tot 1946 verbonden aan
het nib, vanuit New York in een ‘amice-brief’ aan Stikker. ‘Niets ergers kon ons
overkomen dan een communistische coup die door de republiek zonder hulp van
buiten kan worden onderdrukt. Dit feit kan misschien niet uit de wereld gepraat
worden, maar in elk geval is niets gedaan om de aandacht daarvan af te leiden, b.v.
door de headlines te veroveren met een of ander oud schandaal, waarvan een goede
I.S.er [intelligence service] er altijd een voorraad op na moet houden. De Nederlan-
ders zijn wel erg heavy-handed. Terwijl de houten klazen op de informatie-bureaux
na deze catastrophe sprakeloos blijven – wegens te weinig fantasie en te veel fat-
soen – komt de uiterst subtiele tegenpartij bovendien nog met de stelling (die thans
overal doordringt) dat de Nederlandse blokkade psychologisch de vader is van de
groei van het Indonesisch communisme.’98 Het militaire offensief van december
1948 versterkte de status van Nederland als paria van de internationale gemeen-
schap.99 De publiciteit in Amerikaanse kranten was ronduit negatief, Quentin Pope,
journalist voor de Chicago Tribune, vergeleek de verantwoordelijke Nederlandse po-
litici met Japanse oorlogsmisdadigers en bleek een aanhanger van de gedachte dat
Nederland het communisme bevorderde: ‘Well nourished Batavia burghers had
usual rijsttafel at swank Hotel des Indes here today. They consumed 23 courses of
this Sunday meal eating 4 times quantity of rice served out by Dutch Red Cross to
needy Indonesians of invaded Republic.’ Pogingen van de rvd in Batavia om Pope’s
visum niet te verlengen werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen-
gehouden omdat dit een averechts effect zou hebben. 100

Van de andere vaste correspondenten die enkele grote Amerikaanse kranten in In-
donesië hadden gestationeerd hoefde Nederland evenmin iets te verwachten, die
waren net als Quentin Pope zonder uitzondering pro-Republikeins, al of niet uit te-
leurstelling over de weinig toeschietelijke houding van de rvd in Batavia.101 In een
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Indonesia. US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949 (Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2002), p. 279-283; Andrew Roadnight, United States Policy towards Indonesia
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98 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 22262, brief Ries aan
Stikker, 9 oktober 1948. Burgers, Garoeda en Ooievaar, maakt eveneens melding van het be-
staan van deze opvatting op het State Department, p. 595.

99 Van den Doel, Afscheid, p. 293-297.
100 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. 5395, Elink Schuurman aan Stik-

ker, 4 februari 1949 en vervolgcorrespondentie.



ultieme poging toch een gunstige Amerikaanse pers te krijgen werd daarom in de
vroege zomer van 1949 een omvangrijk gezelschap ‘onbevoordeelde’ Amerikaanse
journalisten uitgenodigd voor een rondreis door Indonesië, op kosten van de Neder-
landse overheid. Het nib had inmiddels een nieuw pr bureau in de hand genomen,
de firma Theodore Swanson.102 Zij benaderden voor de persreis verslaggevers van
onder meer de New York Times en de New York Herald Tribune, de Christian Science Mo-
nitor, Time Magazine en Business Week, en de bekende radioreporter Hubert Knicker-
bocker. De veertien heren en één dame, die allen bekend stonden als politiek tame-
lijk behoudend, werden op 12 juni 1949 in New York uitgezwaaid door ambassadeur
Van Kleffens. Er was een korte tussenstop in Nederland, waar men op kasteel Oud-
Wassenaar dineerde met minister Stikker en daarna vloog men via Caïro, Aden en
Mauritius naar Batavia; sinds het tweede militaire offensief van Nederland tegen de
Republiek was de snellere route via India en Pakistan door die landen geblokkeerd
voor de klm.103

Wordende Wereld deed uitgebreid verslag van de rondreis van de Amerikaanse jour-
nalisten.104 Hun aankomst in Batavia werd met twee camera’s vastgelegd, net als de
feestelijke ‘ontvangst ten paleize’. Het was uitdrukkelijk de bedoeling dat de jour-
nalisten alle kanten van ‘het Indonesische probleem’ te zien kregen en dus was er
een uitstapje naar het eiland Banka, waar de Republikeinse leiders nog steeds geïn-
terneerd zaten. Opvallend in de reportage hierover is de nadruk die het commentaar
legt op de moeite die de journalisten moesten doen om een interview met Soekarno
te krijgen, terwijl de laatste wel zijn villa uitkwam om de bezoekers allerhartelijkst
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101 Zie Louis Zweers, De crash van de Franeker. een Amerikaanse persreis naar Nederlands-Indië in 1949
(Amsterdam: Boom, 2001). Hoofdstuk 3 van dit boek, ‘Standplaats Batavia’, gaat over de bui-
tenlandse correspondenten in Indonesië in de periode 45-49.

102 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 22262, Friedericy aan
Buitenlandse Zaken, 25 februari 1949, contract Swanson getekend, $250.000,- voor de duur
van één jaar. Net als na de eerste militaire actie kwamen er na het tweede offensief bij het
nib verschillende aanbiedingen van pr-types binnen die meenden dat zij wel zouden sla-
gen in het creëren van een positief imago voor Nederland. Randolph Feltus werd met een
kleine financiële genoegdoening aan de kant geschoven, het dagblad Trouw meldde op 18
februari 1949 dat hij inmiddels voor het informatiebureau van de Republiek Indonesië
werkte. John Grombach ondernam na het indienen van een vaag plan weinig activiteit
meer, maar kreeg wel het met hem overeengekomen bedrag betaald.

103 Voor de reis: anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.20.14, inv. nrs. 894 en
1677; nl hana 2.20.14, inv.nr. 4215-4216 en 4595; en het hierboven genoemde boek van
Louis Zweers.

104 Er zijn drie reportages gemaakt van het bezoek: BenG Taak id 47748; 47727; 48493.



te begroeten. Net als bij de opnames van zijn arrestatie een half jaar eerder, is er hier
een discrepantie tussen wat het beeld laat zien en het commentaar vertelt.105 De
journalisten noteerden in hun doorgeseinde artikelen overigens wel de onwil van
Soekarno, die in eerste instantie alleen een verklaring wilde afleggen. Men ging ook
naar Djocja, waar een Nederlandse officier van de inlichtingendienst de journalisten
liet zien dat er communistische gevaar dreigde in de nu door Nederland veroverde
Republiek: hij had zojuist een trekbom ontdekt (en onschadelijk laten maken) in de
tuin van een school; de afzender stond erbij: een bordje met een hamer en sikkel. Het
oogt op beeld als een klein toneelstukje, maar de inlichtingenofficier bleef jaren na
dato volhouden dat dit werkelijk zo was gebeurd.106

De Amerikaanse journalisten leken in ieder geval overtuigd te raken van de Neder-
landse visie op Indonesië. Zo kopte de Washington Daily News boven een stuk van hun
verslaggever William Newton: ‘Facts twisted against Dutch in Indonesia’. Collega’s
van Newton uitten twijfels omtrent de bereidheid van Soekarno om werkelijk tegen
de communisten op te treden. Er was sinds de Madioen-opstand een jaar verstreken
en de pki nam weer in kracht toe; de communisten waren bovendien een legitieme
politieke partij in de Republiek, voor de meeste Amerikaanse journalisten eind jaren
veertig een onbegrijpelijk erkenning. De Chicago Daily Tribune kopte ‘When the
Dutch pull out, who will keep order in Indies?’107 Iedereen die zich met de voorlich-
ting over Indonesië in Amerika bezighield kon tevreden zijn, hier leek een nieuwe
wind op te steken die eindelijk de publieke opinie in de Verenigde Staten op andere
gedachten kon brengen. De 150.000 gulden die de persreis had gekost was de moeite
waard geweest. Maar toen sloeg het noodlot toe. De laatste reportage van Wordende
Wereld over het bezoek heeft als ondertitel ‘Journey’s End’ en bericht over het neer-
storten, op 12 juli, van de klm-Constellation Franeker tijdens de landing bij Bom-
bay, India. Als een gebaar van goede wil hadden de Indiase autoriteiten deze keer toe-
gestaan dat voor de terugvlucht van de Amerikaanse journalisten wel van hun
luchtruim gebruik kon worden gemaakt. Met fatale gevolgen, geen van de 45 inzit-
tenden van de Franeker overleefde de ramp. Officieel onderzoek wees uit dat door
een ‘vermoedelijke’ fout van de gezagsvoerder het vliegtuig een heuveltop ten
noordoosten van het vliegveld had geraakt en daarna was neergestort. Tevens was er
sprake van verkeerde informatie van de luchtverkeersleider over de hoogte die het
toestel had moeten aanhouden. Het officiële rapport ten spijt, was er vanaf het be-
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105 Al heel lang staat vast dat bij film het beeld meer aandacht trekt dan gesproken tekst. Zie
het klassieke onderzoek op dit vlak: B. Wember, Wie informiert das Fernsehen (München: List,
1976).

106 Jan.Bakker in het programma Andere Tijden van 12 april 2001, BenG Taak id 18605.
107 Zweers, Crash Franeker, p. 83-84.



gin aan de Nederlandse kant ook een vermoeden dat het ongeluk te wijten was aan
sabotage. Waren de jonge staat India en de Republiek Indonesië niet heel goed be-
vriend? En kwam het de laatste niet heel slecht uit dat er nu een groep invloedrijke
Amerikaanse journalisten pro-Nederlands was geworden? Harde bewijzen voor de
sabotage zijn nooit gevonden.108

Het neerstorten van de Frankeker was wereldnieuws en vanzelfsprekend wilde het
Polygoon journaal er een reportage over brengen. Het Regerings Filmbedrijf Multi-
film Batavia hield vast aan zijn principe dat Wordende Wereld journaals alleen in de
Cineacs werden vertoond en dat die niet werden geleverd aan concurrent Polygoon.
Losse beelden waren mogelijk wel beschikbaar, maar daar maakte Polygoon geen ge-
bruik van. Minister Götzen stuurde een woedende brief naar de Hoge Vertegen-
woordiger van de Kroon: ‘De Nederlandse journaal-maatschappij Polygoon-Profilti,
die deze reportage persé in Nederland, en in samenwerking met de R.V.D., in Enge-
land, Frankrijk, België enz. wenst uit te brengen, heeft zich genoodzaakt gezien, de
Amerikaanse versie van deze reportage voor keiharde dollars bij Universal te ko-
pen.’109 Dat is inderdaad te zien in het bewaarde Polygoon-journaal, dat opent met
beelden van Amerikaanse krantenkoppen over de ramp en vervolgens shots laat zien
van de omgekomen journalisten tijdens hun verblijf in Indonesië, shots die zijn ge-
maakt door het Regerings Filmbedrijf en in Amerika door hun vertegenwoordiger
Kahlenberg waren verkocht aan verschillende filmmaatschappijen.110 In een reactie
op de kwestie hield het hoofd van de rvd Batavia zich van de domme: ‘Waarom men
in casu de opnamen betreffende de reis der Amerikaanse journalisten perse van
“Universal” heeft willen kopen is ons hier een raadsel. Waarom heeft men niet een-
voudig aan de vertegenwoordiger van Multifilm-Batavia in Nederland (Multifilm-
Haarlem) om bedoelde opname gevraagd? Het antwoord van de heer Verschueren
(Directeur van Multifilm-Haarlem) zou zeker gunstig zijn geweest.’111

In dezelfde brief ging Ozinga in op een eerder conflict tussen het Regerings Filmbe-
drijf en Polygoon, over de opnames van de begrafenis van generaal Spoor in Batavia
op 28 mei 1949. De bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië was
vijf dagen eerder totaal onverwacht aan een hartaanval gestorven, 47 jaar oud. Wor-
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108 Zweers gaat in zijn boek uitvoerig in op de sabotage-theorie, hij baseert zich daarbij op ge-
gevens van inlichtingenofficier Bakker.

109 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.20.14, inv. nr. 1682, Götzen aan hvk,
29 juli 1949.

110 Polygoon Hollands Nieuws, weeknummer 49-29, BenG Taak id 511471.
111 anri, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 1942-1950, 2.20.14, inv. nr. 1682, Ozinga aan hvk,
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dende Wereld wijdde een compleet journaal aan de plechtigheid, een reportage van
ruim 10 minuten, die in de tweede week van juni in de Cineacs werd vertoond.112 Po-
lygoon kwam pas eind juni met een verslag van een kleine 3 minuten, inclusief een
overzicht van het leven van Spoor.113 In een nota stelde het hoofd van de rvd in Den
Haag, Joop Landré, dat eerdere afspraken over levering van filmmateriaal uit Indië
aan Polygoon niet meer waren nagekomen nadat de heer Quispel tijdens zijn ver-
blijf in Nederland met Multifilm Haarlem had afgesproken dat de Wordende Wereld
journaals alleen nog in de Cineacs zouden worden vertoond: ‘De heer Quispel heeft
hier vele argumenten voor aangevoerd, doch het enige ware argument haalde hij
niet aan, nl. de R.V.D.-Batavia wenste niet, dat het filmmateriaal uit Indonesië door
of via de R.V.D.-Den Haag, in overleg met het Ministerie van Overzeese Gebiedsde-
len werd “gekeurd” vóór vertoning in Nederland. Ik herinner mij een telegram ont-
vangen te hebben, dat ongeveer als volgt luidde: “Afgezonden filmmateriaal dient
onveranderd en onverkort in Nederlandse bioscopen vertoond te worden.” Na ont-
vangst van dit telegram heb ik gevraagd, wanneer ik uit Batavia hoofdartikelen voor
de Nederlandse dagbladen kon verwachten, die onveranderd en onverkort op pagi-
na 1 zouden worden opgenomen!’ Landré deed het voorstel Batavia te verplichten
wekelijks 100 meter actualiteit aan Den Haag te leveren, die het vervolgens aan Po-
lygoon kon doorzenden.114 In zijn weerwoord van eind augustus ontkende Ozinga
dat het Regerings Filmbedrijf niets wilde afstaan, de nota van Landré bevatte vol-
gens hem onjuistheden en Multifilm Haarlem had er bij de Nederlandse Bioscoop-
bond een klacht over ingediend.115

Wederzijds wantrouwen tussen Den Haag en Batavia is in de naoorlogse periode op
alle terreinen te vinden, de film is daar geen uitzondering op. Het is voor een onder-
zoeker fascinerend het onderlinge gekissebis over details te lezen, terwijl er zulke
grote belangen op het spel stonden. Het was in feite onvermijdelijk, met zoveel
ambtelijke diensten en vooral zoveel uiteenlopende visies over de toekomst van de
kolonie. Minister Stikker verzuchtte in een brief van 20 december 1949 aan zijn
vriend ingenieur P.F.S. Otten: ‘Mijn ervaring van de laatste maanden heeft mij wel
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geleerd welke enorme bezwaren er bestaan aan het op werkelijk democratische wij-
ze voeren van het beheer van een zo groot bedrijf als de Nederlandse Staat.’116 Zeven
dagen later ondertekende koningin Juliana in het Paleis op de Dam de soevereini-
teitsoverdracht. De kolonie werd overgedragen aan de Verenigde Staten van Indone-
sië. Voor het eerst werden de filmcamera’s van Polygoon toegelaten in het paleis.
Buiten stond ook een camera die vastlegde vast hoe een paar honderd mensen op de
Dam, kleumend in de kou, via aan lantarenpalen opgehangen luidsprekers luister-
den naar de woorden van de vorstin: ‘De aanvaarding van de soevereiniteit door de
jonge staat […] is één van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van
deze tijd – die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit,
en anderzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen die diepe sympathie
der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander,
wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en verscheurd en vol
van de littekens van wrok en spijt.’117

De plechtigheid in het Paleis op de Dam vormde de afsluiting van maanden van on-
derhandelingen, de zogenaamde Ronde Tafel Conferentie (rtc), die op 23 augustus
plechtig was geopend in Den Haag. Over de principes van een soevereiniteitsover-
dracht door Nederland aan een ‘Verenigde Staten van Indonesië ‘(vsi), inclusief de
Republiek, werd al sinds april in Batavia overlegd, maar zelfs op 27 december was er
niet op alle punten overeenstemming bereikt. Met name Nieuw-Guinea bleek een
onoverkomelijk struikelblok. Een besluit over het gebied werd voor een jaar opge-
schort, tot die tijd bleef het onder Nederlands gezag staan. Elders in de archipel
moesten Nederlander zich opmaken voor een nieuwe toekomst: wilden ze blijven
werken in de nieuwe staat? Onder een nieuwe, Indonesische leiding? Zoals op de
meeste plaatsen werd bij het Regerings Filmbedrijf Multifilm Batavia de deur niet
dichtgedaan op 27 december. De verwachting bestond dat het bedrijf zou doorwer-
ken voor de nieuwe natie, de vsi, en volgens Ozinga leefde die gedachte binnen het
hele rvd-apparaat, want volgens hem functioneerde de dienst ‘op een wijze, die or-
ganisatorisch en technisch de toets der critiek kan doorstaan. Men kan van dit appa-
raat gebruikmaken. Slechts de gebruikers zullen natuurlijk andere figuren zijn.’118
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116 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 22262, Stikker aan Ot-
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In de nota van Ozinga stond echter in de kantlijn geschreven dat de ris (de Republik
Indonesia Serikat, ofwel de Indonesische naam van de vsi) vermoedelijk een eigen
ministerie van voorlichting zou willen hebben ‘zodat men ook om formele redenen
wel zal overgaan tot opheffing van de R.V.D. Daarbij komt dat de topfiguren van de-
ze dienst zonder uitzondering Nederlanders zijn en slechts in een enkel geval in hun
huidige functie “aanvaardbaar” zijn. Bovendien is nu eenmaal de R.V.D. een strijd-
wapen geweest.’ 119 De Republiek had al een eigen minister van Voorlichting in de
persoon van Roeslan Abdulgani. Hij behield die functie in de ris en liet al snel door-
schemeren dat hij onder geen beding gesprekken over de erfenis van het Regerings
Filmbedrijf wilde voeren met mannen als Ozinga en Quispel. De brenger van deze
boodschap, J.A. van Houten van de Dienst Voorlichting Buitenland van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken, kreeg vervolgens van Ozinga de wind van voren over
zijn contact met Abdulgani – de rvd was nog niet opgeheven en formeel zelfs on-
derdeel van het nieuwe ministerie van Voorlichting van de vsi, dus Van Houten be-
moeide zich met zaken die hem niet aangingen.120 Op de burelen van de voorlich-
tingsambtenaren kostte het blijkbaar moeite de strijdbijl te begraven, maar
uiteindelijk restte zowel Ozinga als Quispel niets anders dan een terugkeer naar het
moederland.

Behouden voor de toekomst

In de filmstudio, na 27 december 1949 formeel eigendom van de Indonesische staat,
bleef het werk doorgaan, voortaan geleid door ambtenaren van de ris. Er kwamen
mensen bij uit Djocja, die daar voor de filmdienst van de Republiek hadden gewerkt.
Het bioscoopjournaal Wordende Wereld werd vooralsnog voortgezet, het deed onder
meer uitgebreid verslag van de reis die president Soekarno maakte naar India en Pa-
kistan. Cameraman was Charles Breijer, die zoals eerder gemeld in dienst trad van de
ris. Zijn collega A.A. Denninghof Stelling vertrok naar Nieuw-Guinea waar hij een
nieuwe filmafdeling voor het Nederlandse bestuur zou gaan opzetten. Andere ca-
meramensen die bij het Regerings Filmbedrijf hadden gewerkt keerden terug naar
Nederland, zoals bijvoorbeeld Eimert Kruidhof. Hij had zich in de laatste periode
bezig gehouden met speelfilms, een terrein waar meer en meer Indonesiërs bij wer-
den betrokken. Multifilm had daarvoor nog een apart dochterbedrijf opgericht, de
South Pacific Film Corporation. Dit bedrijf was alleen in naam zelfstandig, alle faci-
liteiten kwamen van het Regerings Filmbedrijf.121 Wie er uiteindelijk aanspraak kon
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121 Biran, Sejarah Film, p. 359.



maken op de rechten van alle films die in de periode 1946-1949 waren geproduceerd,
was bij de onderhandelingen rond de soevereiniteitsoverdracht niet besproken.

Dat Multifilm Haarlem zich op zijn minst deels als de wettige erfgenaam be-
schouwde van deze films, bleek toen het bedrijf begin 1950 subsidie aanvroeg bij Sti-
cusa, de Stichting voor Culturele Samenwerking met Indonesië, Suriname en de Ne-
derlandse Antillen, teneinde vertoning van de nieuwe afleveringen van het Wordende
Wereld journaal in de Cineacs in Nederland mogelijk te maken.122 Tot de soevereini-
teitsoverdracht was de roulatie van de journaals gefinancierd vanuit Batavia, maar
die geldstroom was nu opgedroogd. De rvd in Den Haag adviseerde negatief over de
aanvraag van Multifilm en gaf als belangrijk argument dat de huidige bestuurders
van Indonesië niet erg gecharmeerd waren van het journaal, zonder te verklaren
waarom er dan nog steeds nieuwe afleveringen werden gemaakt. De rvd citeerde in
zijn afwijzing een voorlichter van de Indonesische delegatie bij de Ronde Tafel Con-
ferentie, die met name over de meer tijdloze onderwerpen van Wordende Wereld ver-
nietigend oordeelde: ‘dat deze de indruk wekken, dat Indonesië slechts bestaat uit
batikkende en pottendraaiende paupers, welke meer de indruk wekken van een in-
dommelende, dan een wordende wereld.’123 De droom van Mannus Franken en die
van de Indonesische voorlichter lagen duidelijk mijlenver uit elkaar. Uit de subsi-
dieaanvraag blijkt dat de roulatie van Wordende Wereld in de Cineacs Multifilm we-
kelijks 750 gulden kostte en dat men subsidie vroeg tot en met april 1950. Bij de Com-
missie Filmkeuring zijn tot eind februari afleveringen van Wordende Wereld
aangeboden. Multifilm Haarlem heeft nog tot eind april afleveringen ontvangen uit
Indonesië, maar blijkbaar vond men het na februari niet meer de moeite waard ze te
laten keuren en waarschijnlijk ontbrak ook het benodigde geld.

In het voorjaar van 1953 maakte Multifilm Haarlem een inventarisatie van alle Wor-
dende Wereld afleveringen die het bedrijf bezat, als antwoord op een verzoek van de
Indonesische overheid om teruggave van deze films. Hierbij speelde ongetwijfeld
een rol dat veel van het originele filmmateriaal uit de periode 1946-1949 verloren was
gegaan bij een diverse branden in de studio in Jakarta. Multifilm Haarlem verwit-
tigde het ministerie van Buitenlandse Zaken van dit verzoek. Het bedrijf meende dat
de Indonesische overheid in haar recht stond als wettelijke opvolger van de Neder-
lands-Indische overheid, alle schulden die die overheid nog had uitstaan aan Multi-
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122 Sticusa werd begin 1948 opgericht als uitvloeisel van een in het Liggadjati-akkoord opge-
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film waren inmiddels voldaan en dus stelde men voor de films naar Indonesië stu-
ren. Aangezien het evenwel om materiaal ging dat toch ook voor de Nederlandse
overheid waarde kon hebben, bood Multifilm de mogelijkheid aan om het voor ver-
zending te kopiëren. Een medewerker van de Directie Voorlichting Buitenland van
het ministerie, D.J. van Wijnen, maakte daarop een selectie die hij aan de rvd over-
legde. In zijn visie hoefde niet alles te worden gekopieerd, dat zou te kostbaar wor-
den. Van Wijnen maakte drie categorieën: ‘Met A zijn gemerkt de opnames die be-
slist gewenst zijn; met B de opnamen die een beeld geven van Nederlands
constructieve werk in de periode 1947-1949, zowel als beelden die kunnen dienen ter
lardering van een overall-film; met C de opnamen die zijdelings een Nederlands be-
zit rechtvaardigen.’ Daarnaast had Van Wijnen nog een categorie T voor onderwer-
pen met ‘een folkloristische of landschappelijke betekenis’, maar daarbij twijfelde
hij ernstig of dit type onderwerp wel voor Nederland van belang was.124

De A-categorie van Van Wijnen betrof uitsluitend politieke en militaire onderwer-
pen; alle aankomsten en vertrekken van ministers dienden bewaard te blijven, als-
mede de federale conferenties en de grote militaire offensieven. Van Wijnen had nog
contact gelegd met Jan Mol om te informeren of er uit de jaren 45-46, de periode voor
de komst van het journaal, geen opnames waren van bijvoorbeeld de conferentie in
Malino. Mol meende dat die te vinden waren in een lange film als Linggadjati in de
Branding, een titel die ook op de lijst van films stond die de Indonesische regering
graag terug wilde hebben. Deze film, evenals Door duisternis tot licht en Het vreemde le-
ger, kwamen ook op de te kopiëren lijst te staan. Mannus Franken, toch de geestelij-
ke vader van Wordende Wereld, werd voor zover te achterhalen niet geconsulteerd.125

Juist zijn favoriete ‘land- en volk’ onderwerpen vielen grotendeels buiten de boot en
hoefden, als het aan Van Wijnen lag, helemaal niet gekopieerd te worden. Dat dat
deels wel gebeurde was te danken aan Sticusa, die ditmaal positief reageerde op een
verzoek van de rvd om financieel bij te dragen aan het kopiëren van films in de T-
categorie. De B-categorie betrof vooral onderwerpen over grote infrastructurele pro-
jecten, in de C-categorie kwam de serie Soldaat Overzee terecht en enkele andere mi-
litaire onderwerpen met een ‘licht’ karakter, zoals de parade ter gelegenheid van de
verjaardag van Prins Bernhard.126 Alle gekopieerde films kwamen onder de hoede
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124 De lijst en bijbehorende correspondentie zijn te vinden in het documentatie archief van
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van de rvd, die ze ‘veilig’ opborg in haar depot in een bunker in de duinen bij Sche-
veningen, niet toegankelijk voor buitenstaanders. Uit de culturele onderwerpen
werd door Multifilm Haarlem een 18-tal korte films vervaardigd, onder de overkoe-
pelende titel In de schaduw van de waringin, met afleveringstitels als Visvangst in Indo-
nesië, De Dans in Indonesië en Het Indonesische landschap.127

De selectie van 1953 laat vooral zien wat men toen bij Buitenlandse Zaken van belang
achtte, waarbij politieke gebeurtenissen de boventoon voeren. Van de in totaal 625
onderwerpen in de lijst werden er 245 gedupliceerd, een kleine 40% dus. Zo’n dertig
jaar later, begin jaren ‘80, toonde de filmafdeling van de rvd opnieuw belangstel-
ling voor de originele collectie Wordende Wereld die naar Indonesië was terug ge-
stuurd. Het duurde daarna nog zes jaar voordat de -zeer brandbare- 62 rollen ni-
traatfilms naar Nederland werden gestuurd om te worden overgezet naar het veel
minder gevaarlijke acetaatfilm. Het Nationaal Archief in Indonesië wilde het liefst
makkelijker te bewaren videokopieën retour. Die had de rvd inmiddels ook laten
maken van de journaals die sinds 1953 in de collectie zaten, ten behoeve van een pro-
ject waarbij oudere ‘Indië-gangers’ de films beschreven op grond van de beelden die
ze zagen. Aanvullende informatie bij de films was er nooit geweest en met deze be-
schrijvingen werd het voor het eerst mogelijk een catalogus samen te stellen. De 62
rollen die in 1990 uit Indonesië kwamen bleken deels te dubbelen met wat er al was
in Nederland, maar het was ‘in geheel een welkome aanwinst voor ons Indië mate-
riaal’, aldus de toenmalige archivaris Robert Egeter van Kuyk.128 Wat er in opdracht
van de Nederlands-Indische overheid was gefilmd in de periode 1946-1949 was van-
af dat moment ontsloten voor wie er belangstelling voor had. Er werd door docu-
mentairemakers gretig gebruik van gemaakt, zoals in de nabeschouwing nog aan de
orde zal komen. De films hadden in de periode dat ze werden gemaakt zeker geen
miljoenenpubliek bereikt, maar dat deden ze wel tijdens het tweede leven dat ze in
historische documentaires kregen.

Conclusie

Het voorgaande deel, over de oorlogsperiode, eindigde met de vraag of de verande-
ringen die zich onherroepelijk in Indonesië aankondigden ook op het witte doek te
zien zouden zijn. Op grond van de laatste twee hoofdstukken moet het antwoord
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wat betreft de overheidsproducties ontkennend zijn. Naar omvang gerekend is het
bioscoopjournaal Wordende Wereld het belangrijkste wat het Gouvernements Film-
bedrijf in de naoorlogse periode heeft geproduceerd. Veel van de reportages in dit
journaal gingen over ‘tijdloze’ onderwerpen als inheemse culturele gebruiken en
huisnijverheid; sporen van een groeiend nationaal zelfbewustzijn onder de Indone-
siërs zijn daarin ver te zoeken. We zien hen ook niet, zoals in de onder de Japanners
geproduceerde journaals, als moderne werkers op kantoor, integendeel. Veelzeg-
gend is dat een aantal van de onderwerpen over ‘land en volk’ ook in de jaren twin-
tig al door filmers was vastgelegd. De verslagen in Wordende Wereld over de oprich-
ting van deelstaten zouden wel gezien kunnen worden als een signaal van
veranderende omstandigheden, een bewijs dat Indonesiërs de weg naar zelfstandig-
heid opgingen. Zo waren de opnames door de toenmalige rvd in ieder geval be-
doeld: de deelstaten representeerden de Nederlandse visie op de toekomst van Indo-
nesië, waarbij onafhankelijkheid op termijn niet was uitgesloten.

Toch getuigen met name de politieke onderwerpen in Wordende Wereld van het be-
staan van twee werkelijkheden, analoog aan het bestaan van twee Lingadjatti’s. Er is
een Nederlandse en een Indonesische versie, waarbij de laatste zelden aan bod komt
in de journaals. Bij de installatie van deelstaten zien we tenminste nog Indonesiërs
in beeld, maar in de categorie politiek vallen ook de vele aankomsten van Neder-
landse bewindslieden op het vliegveld Kemajoran bij Batavia en daar is zelden een
Indonesiër te zien. Het beleid in Indië werd bepaald door de verhoudingen in het
moederland. Dit type verslagen grossiert in nietszeggendheden, waarvan er eentje
iconisch kan worden genoemd, namelijk de verslaggever die in mei 1947 aan de net
gearriveerde premier Beel slechts één vraag stelt: ‘Excellentie, heeft u een goede reis
gehad?’.129

Er werden van Wordende Wereld versies in het Maleis en Engels gemaakt, maar de blik
van het journaal is die van Nederland, meer specifiek, van de Nederlanders in Indië
die, niet onbegrijpelijk, bleven vasthouden aan een eigen rol in het toekomstige In-
donesië. De discussie over de toekomst van het Gouvernements Filmbedrijf, of het
Regerings Filmbedrijf zoals het vanaf de late herfst van 1948 werd genoemd, con-
centreerde zich op het al of niet privatiseren van onderdelen, maar nooit op het op
termijn opheffen van het bedrijf, er moest een mogelijkheid blijven om films te pro-
duceren die het belang van de overheid dienden. De serie Soldaat Overzee is er een
goed voorbeeld van. In een achttal reportages werd de bioscoopbezoeker in Amster-
dam of Arnhem vooral gerust gesteld omtrent het leven van de Nederlandse dienst-
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plichtigen in het verre Indonesië. Van oorlog was in deze serie geen sprake, de jon-
gens waren met al hun goedmoedigheid vooral ‘ambassadeurs van Nederland’. Bij
het tweede grote militaire offensief dat Nederland begon op 19 december 1948 kon-
den de filmers een strijd moeilijk verhullen, maar door toeval -het viel net buiten
het vertoningschema van het Polygoon bioscoopjournaal- kreeg de gemiddelde Ne-
derlandse bioscoopbezoeker nauwelijks iets van de opmars te zien; de beelden wer-
den alleen in de Cineacs vertoond. De langere documentaire die over dit offensief
werd samengesteld, Het Vreemde Leger, haalde evenmin de bioscoop, omdat minister-
president Drees in 1949 weinig zag in deze terugblik op een actie die hemzelf slape-
loze nachten had bezorgd. Hij raadde elke vertoning af, een mening waar hij ook in
1952 nog aan vast hield.

De opstelling van Drees met betrekking tot de film kan tekenend genoemd worden
voor de afloop van ‘de kwestie Indonesië’. Het Vreemde Leger kwam ter sprake in de
ministerraad van 30 augustus 1949 en de Ronde Tafel Conferentie waarop met de In-
donesiërs afspraken werden gemaakt over het overdragen van de soevereiniteit was
toen al begonnen. Dat was ook de formele reden die Drees aanvoerde om vertoning
van de film -die tenslotte de aanval op de Republiek als onderwerp had- tegen te
houden. Daaronder lag de wens om de kwestie na ‘vier jaar nachtmerrie’ nu zo snel
mogelijk af te handelen en de blik op een toekomst zonder Indië te richten. Elke her-
innering aan de kolonie was er een teveel, zo leek het wel. Er bleef weliswaar na de
soevereiniteitsoverdracht een Hoge Commissaris in Jakarta en over Nieuw-Guinea
werd verder onderhandeld, maar een rapport van de juristen C. van Rij en W. Stam,
die in oktober 1949 opdracht hadden gekregen een onderzoek te doen naar ‘de aard
en de omvang van de gepleegde excessen en de maatregelen die daartegen genomen
zijn’, verdween in 1954 in een diepe la bij het ministerie van Justitie, met instem-
ming van bijna de voltallige ministerraad.130 Alle films die in opdracht van de over-
heid in de naoorlogse jaren in Indonesië waren geproduceerd verdwenen eveneens
uit het zicht; wat er hier in Nederland bewaard bleef werd opgeborgen in een rvd

bunker in de duinen van Scheveningen, voorlopig onbereikbaar voor geïnteresseer-
den.
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h o o f d s t u k  8

De laatste films uit de oost
1950-1962

Na de soevereiniteitsoverdracht zou de verhouding met de voormalige kolonie nog
jarenlang worden vertroebeld, vooral omdat Nederland bleef vasthouden aan het
enige deel van Nederlands-Indië dat niet bij de overdracht was betrokken: Nieuw-
Guinea. Bij de Ronde Tafel Conferentie (rtc) was afgesproken dat er vóór het einde
van 1950 een aparte overeenkomst zou komen over het westelijke deel van dit grote
eiland.1 Het Indonesische standpunt was helder: Nieuw-Guinea had altijd bij 
Nederlands-Indië gehoord en hoorde voortaan dus bij de Republiek Indonesië. 
Nederland moest op zoek naar redenen om deze eenvoudige logica te weerleggen.
Één argument, dat in de loop van het decennium steeds belangrijker werd, was de
geringe ontwikkeling van de oorspronkelijke -Melanesische- bevolking van het 
eiland. Die werd aangegrepen om een langer durende aanwezigheid van Nederland
te rechtvaardigen: de Papoea’s hadden recht op zelfbeschikking en Nederland was
veel beter dan Indonesië toegerust om ze hierop voor te bereiden. In de films die 
de Nederlandse overheid in deze periode liet maken werd die boodschap in vele 
varianten voor het voetlicht gebracht. Dat deze films werden gemaakt is eigenlijk
verbazingwekkend. Het eerdere gouvernementsfilmbedrijf kon moeilijk een écla-
tant succes worden genoemd en de pogingen om met films bondgenoot Amerika te
overtuigen van het Nederlandse gelijk waren overtuigend noch succesvol geweest.
Dit hoofdstuk geeft weer hoe de overheid desondanks bleef doorgaan met 
het produceren van films – zij het op veel kleinere schaal dan in Indië. Opnieuw 
wer den er films gemaakt specifiek voor vertoning in de Verenigde Staten, omdat 
Nederland meer dan ooit hoopte op steun van de machtige bondgenoot. Het geloof
in de macht van het medium film en later in die van het nieuwe broertje, de tele -
visie, was bij de rvd sterk aanwezig evenals de overtuiging dat de boodschap van 
de Nederlandse overheid waar het ging om Nieuw-Guinea te belangrijk was om 
aan anderen over te laten. De vraag is in hoeverre deze films anders zijn dan de 
films die tot dan toe over de kolonie waren gemaakt. Is er sprake van continuïteit
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met minder middelen, of wordt er met de films over Nieuw-Guinea een nieuwe weg
ingeslagen?

Een kleine filmdienst

‘Ik weet niet, of u al eens ervaring hebt opgedaan met een filmafdeling; ik heb ze ech-
ter wel opgedaan; eerst in Australië en later in Batavia. Voorgoed ben ik tegen de ge-
dachte, dat het Gouvernement een filmafdeling exploiteert, omdat men daarbij al-
tijd uitgaven heeft, waarvan niemand kan controleren of ze nodig zijn ja dan neen.’,
aldus J.E. van Hoogstraten, voormalig directeur Economische Zaken, tijdens zijn
verhoor door de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 op 12 juli 1949.2 Een
maand eerder had minister-president Drees de commissie-Fock ingesteld die moest
nagaan hoe regeringsvoorlichting efficiënter kon en in de adviezen van deze com-
missie klonk de echo van het verhoor van Van Hoogstraten door: ’t.a.v. het punt of
men al dan niet een eigen filmbedrijf zal stichten valt van meening te verschillen.
Daarentegen zal men toch algemeen van oordeel zijn, dat men zo men op dit terrein
stappen doet, hier van geen dilettantisme sprake mag zijn. De Overheid heeft op dit
gebied een weinig bemoedigend verleden. Bepalen wij ons tot de hoofddrama’s, dan
geeft ’t verslag van de Parlementaire Enquête Commissie een duidelijk inzicht in de
grote sommen geld, welke door het Overheids-filmbedrijf te Melbourne werden
verslonden. Het Regerings Film Bedrijf te Djakarta heeft sinds 1945 millioenen ge-
kost. Gelukkig is het gordijn van de Soevereiniteitsoverdracht hier rustig voorge-
schoven. De Nederlandse Onderwijs Film – een erfenis van de bezetter – heeft even-
eens millioenen gekost en vormt nog steeds een financieel blok aan het been van de
Overheid. Deze bedrijven zijn alle op eenvoudige wijze begonnen, om – het tech-
nisch bedrijf eigen – in enkele jaren tot tonnenverslindende objecten uit te groeien.
Het verdient in eerste aanleg aanbeveling bij nieuwe stappen op hetzelfde terrein
van deze kostbare ervaring te profiteren en dit maal minder dilettantisch te werk te
gaan.’ Was getekend Gijs van der Wiel, hoofd van de filmafdeling van de rvd.3

Van der Wiel zou in de jaren die volgden steeds weer hameren op het adagium dat de
overheid zich moest beperken tot het geven van opdrachten aan particuliere bedrij-

314 e e n  a c h t e r h o e d e g e v e c h t  1 9 4 6 - 1 9 6 2

2 Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, deel 3 A en B, Financieel en Economisch Beleid, verslag
en bijlagen, deel 3 C verhoren (Den Haag: Staatsdrukkerij, 1949), p 835.

3 nl-hana, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 5341, Van der Wiel voor hoofd rvd,
14 september 1951. In het eerste interim-rapport van de Commissie Fock stond al: ‘Alle spe-
cifieke technische werkzaamheden, ook die van het opnemen van films voert men uit in het
particuliere bedrijf.’ Zie Commissie Overheidsvoorlichting aan minister-president, 25 ja-
nuari 1950.



ven waar het ging om het maken van films. Dat betekende niet dat hij vond dat de
overheid geen invloed hoefde te hebben op de inhoud van de gemaakte films, inte-
gendeel. In zijn visie was de overheid, in casu de rvd, een opdrachtgever die zich met
alle details, ook de technische, kon bemoeien en Van der Wiel deed dat ook waar het
ging om de films die in en over Nieuw-Guinea werden gemaakt. Hij had daarbij de
commissie-Fock aan zijn zijde, die waar het ging om film en andere ‘kostbare media’
adviseerde dat alles op dit terrein gecentraliseerd via de rvd moest lopen.4 Makke-
lijk gaven sommige ministeries zich niet gewonnen bij het doorvoeren van deze
centralisatie. Men name rond de Leger- Film en Fotodienst ontstond een ware loop-
gravenoorlog tussen minister-president Drees, die bleef vasthouden aan het advies
deze dienst fors in te krimpen, en opeenvolgende ministers van Oorlog. De directeur
van de rvd, Joop Landré, probeerde argumenten te ontzenuwen als zou ‘geheim-
houding’ de reden zijn voor het bestaan van een Leger- Film en Fotodienst, door er
op te wijzen dat iets als vuurgeleidingsmonden ook niet in eigen huis werden ge-
maakt. Hij wist bovendien te melden dat er bij Polygoon een toenemende aversie
was om activiteiten van het leger vast te leggen voor het bioscoopjournaal omdat het
leger blijkbaar meende dat ze alles zelf wel konden.5 Het mocht niet baten, het mi-
nisterie van Oorlog kreeg uiteindelijk medio 1952 de gevraagde 90.000 gulden voor
een nieuw laboratorium.6

Het strookte niet met de adviezen van de commissie-Fock, maar toch werd op
Nieuw-Guinea een eigen overheidsfilmdienst opgericht – voorlichting over dit laat-
ste stukje Nederland in de Oost werd te belangrijk gevonden om uit handen te ge-
ven. Van der Wiel zorgde er wel voor dat alles zo beperkt mogelijk bleef, films wer-
den bijvoorbeeld niet ter plekke ontwikkeld, dat gebeurde in Nederland. In een nota
van oktober 1950 voor het ministerie van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen
wees Van der Wiel er nog eens op dat de overheid ‘de dupe geworden [is] van het naar
volmaaktheid streven van een groep technici op dit terrein. […] Tenslotte gaat het er
niet om om films te maken, doch om films die vertoond worden. In het verleden is
het maken van films waarvan het merendeel niet of nauwelijks vertoond werd een
kostbare liefhebberij geweest van vele Overheidsdienaren.’ Over de man die de film-

315d e  l a a t s t e  f i l m s  u i t  d e  o o s t  1 9 5 0 - 1 9 6 2

4 Wagenaar, Rijksvoorlichtingdienst, p. 127-128. Onder kostbare media werd naast film ook fo-
to’s, tentoonstellingen, advertenties en bepaalde soorten drukwerk boven de 300 gulden
verstaan.

5 nl-hana, Kabinet Minister-President, 2,03.01, inv.nr. 5341, nota Landré voor minister-pre-
sident, 7 september 1951. Polygoon, en andere filmbedrijven, hadden eerder al bij de rege-
ring bezwaar gemaakt tegen een zich verder uitbreidende Leger Film- en Fotodienst omdat
zij daardoor inkomsten uit opdrachten misliepen.

6 idem, ministerie Financiën aan ministerie Oorlog, 28 augustus 1953.



dienst in Nieuw-Guinea zou moeten gaan opzetten en die hij een zeer bekwaam
vakman noemde schreef Van der Wiel niettemin: ‘‘Het verdient stellige aanbeveling
de heer Denninghoff Stelling wat dichter met de voeten bij de grond te brengen. In-
dien men althans grote debacles wil voorkomen zal men hem volledig moeten ge-
nezen van denkbeelden als die van het vervaardigen van speelfilms of documentai-
re speelfilms. Ook bij deze man heb ik mij niet aan de indruk kunnen ontrekken, dat
hij zijn Batavia weer in Hollandia wil opbouwen.’7

Lex Denninghoff Stelling was zijn carrière in het filmvak voor de oorlog begonnen
als algemeen assistent bij de marinefilm ’t Sal waerachtig wel gaen, had als cameraman
eind jaren veertig vele reportages voor Wordende Wereld gemaakt en was ook be-
trokken bij diverse speelfilmproducties. In 1950 had hij in Nederland kortstondig
voor Polygoon gewerkt, maar de tropen bleven trekken. In overleg met P.A. Wansink,
een voorganger van het hoofd van de rvd Joop Landré, stelde Denninghoff Stelling
een plan op voor een afdeling ‘visuele voorlichting’ die zou gaan vallen onder wat in
de wandelgangen de rvd-Hollandia werd genoemd en waar Wansink een ontwerp
voor maakte, compleet met personele invulling waarbij hij zelf het hoofd van de
dienst zou worden.8 Het duurde nog tot juni 1953 voordat Denninhhoff Stelling, na
aandringen van de gouverneur van Nieuw-Guinea J. van Baal, met de nodige film-
en fotoapparatuur naar Hollandia vertrok om daar zijn filmdienst op te zetten.9 De
afdeling viel inmiddels onder het zogenaamde Kantoor Voorlichting en Radio-Om-
roep (kvr), met ingang van oktober 1951 de naam van de ‘rvd-Hollandia’. De keuze
voor kvr had mogelijk als reden dat de naam rvd een te grote verbondenheid met
Den Haag suggereerde voor een gebied dat van meet af aan op lange termijn zelf-
standig zou moeten worden. Er werd in Den Haag vanaf eind 1950 ook gediscus-
sieerd over een naamswijziging van de rvd zelf, maar die werd pas in 1953 doorge-
voerd.10
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7 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 11864, nota Van der Wiel aan ministerie
Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen, 24 oktober 1950.

8 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.01.54, inv.nr. 4204, verslag besprekingen P.A. Wans-
ink met heren Denninghof Stelling en Schilling, 20 oktober 1950 en idem, nota P.A. Wans-
ink voor ministerie Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen, 26 oktober 1950. Wansink zou
uiteindelijk niet naar Nieuw-Guinea gaan.

9 nl-hanaa, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 4202, ministerie Overzeese Gebiedsde-
len aan gouverneur, 26 juni 1953.

10 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.01.54, inv.nr. 4204, nota betreffende naamswijzi-
ging, 10 oktober 1951. Voor de discussie over wijziging naam rvd zie Wagenaar, Rijksvoor-
lichtingsdienst, p 128-132. De afkorting rvd blijft behouden, maar de volledige naam wijzigt
van Regeringsvoorlichtingsdienst naar Rijksvoorlichtingsdienst



De verdediging van de Nederlandse positie

De algemene voorlichting aan de buitenwereld omtrent Nieuw-Guinea hoorde niet
tot de taak van het kvr, die voorlichting viel net als eerder met betrekking tot Indo-
nesië onder de Directie Voorlichting Buitenland (dvb) van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken.11 Die stuurde eind mei 1950 aan alle ambassades richtlijnen over
hoe te reageren bij vragen over het Nederlandse standpunt inzake de kwestie rond
dit gebied. Daarin viel te lezen: ‘dat de Nederlandse Regering meent, dat de R.I.S. [Re-
publik Indonesia Serikat] nog niet in staat moet worden geacht om behoorlijke
krachten voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea ter beschikking te stellen, terwijl
Nederland hiertoe veel beter is toegerust. M.a.w. Nederland is niet voornemens om
na het ter R.T.C. gestipuleerde jaar “status quo” de soevereiniteit aan de R.I.S. over te
dragen. […] Het zal niet lang voor de R.I.S. verborgen kunnen blijven, dat de Neder-
landse Regering voorlopig nog niet van zins is om Nieuw-Guinea op te geven.’12

Openlijk bleek dat ook in het najaar, toen in het Nederlandse parlement verschil-
lende voorstellen van de regering aan de orde kwamen die alle duidden op een lang-
durige aanwezigheid van Nederland in Nieuw-Guinea. Nadat het officiële overleg
tussen Nederland en Indonesië op 27 december 1950 formeel door beide partijen als
mislukt werd beschouwd, lag een langduriger aanwezigheid van Nederland in
Nieuw-Guinea in het verschiet, zeker gezien de samenstelling van een nieuwe rege-
ring Drees die in maart 1951 aantrad, nadat minister van Buitenlandse Zaken D.
Stikker in februari was afgetreden omdat hij als enige binnen het kabinet voor de
overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië was geweest. In het nieuwe kabinet
was de vvd als coalitiepartner van PvdA en kvp vervangen door de ar, een partij die
al grote moeite had gehad met de soevereiniteitsoverdracht op zich. De discussie
over de status van Nieuw-Guinea ging ‘in de ijskast’.13 Tekenend is de nota die het
ministerie van Buitenlandse Zaken in mei 1953 rondstuurde ter vervanging van de
richtlijnen uit 1950 omtrent voorlichting. De staatkundige positie van Nieuw-Gui-
nea werd uiteengezet met de toevoeging: ‘Bij de toezending van deze nota zit niet de
gedachte voor om met behulp van de inhoud daarvan op actieve wijze het Neder-
landse standpunt door middel van propaganda bekend te maken en ingang te doen
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11 De rvd behield zich wel het recht voor filmplannen van de verschillende ministeries, dus
ook die van het ministerie van Buitenlandse Zaken, te coördineren en aan te besteden bij
Nederlandse particuliere filmbedrijven. Zie rvd-archief, ministerie van Algemene Zaken,
‘aantekeningen betreffende de correspondentie door R.V.D. met buitenposten’, 23 oktober
1950.

12 nl-hana, bz/ Hoge Commissariaat Jakarta, 2.05.189, inv.nr. 255, richtlijnen inzake voor-
lichting Nieuw-Guinea, 22 mei 1950.

13 Meijer, Den Haag-Djakarta, p. 287-290; Burgers, Garoeda en Ooievaar, p.706-707.



vinden.’14 Het leek een terugkeer naar de jaren twintig en de ‘goede wijn behoeft
geen krans’ opvatting van het vooroorlogse ministerie van Koloniën. De opsteller
van de nota was een tot dan toe weinig bekende ambtenaar, acht maanden eerder
aangetreden als minister zonder portefeuille speciaal belast met de Overzeese Ge-
biedsdelen: Joseph Luns.

Het ‘zelfbeschikkingsrecht’ van de Papoea’s werd het thema waar de Nederlandse
overheid zich naar buiten toe op beriep om zijn aanwezigheid in Nieuw-Guinea te
rechtvaardigen en film werd daarbij gezien als een heel geschikt hulpmiddel. Zo
schreef het ministerie van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen aan de collega’s
van dvb al in maart 1950 naar aanleiding van een verzoek om een financiële bijdra-
ge van de Australische filmer Mel Nichols: ‘Waar de Nieuw-Guinea kwestie binnen-
kort ook in de internationale belangstelling zal komen te staan, lijkt het van groot
belang -als tegenwicht van de R.I.S. bewering en propaganda, dat de Papoea’s Indo-
nesiërs zijn- dat in filmjournaals over de hele wereld aanschouwelijk wordt voorge-
houden, hoe primitief de autochtonen van Nieuw-Guinea wel zijn en hoezeer zij in
uiterlijk verschillen van de Indonesiërs. Bedoeld wordt geen rechtstreekse Neder-
landse propaganda, doch het demonstreren van de beschavingsarbeid welke daar
wordt verricht, in het bijzonder door Zending en Missie. Hopelijk zal hierdoor in-
ternationaal meer begrip worden gewekt voor het Nederlandse standpunt.’15 De
dvb was minder enthousiast en uiteindelijk zag Nichols ook af van zijn plan voor de
film die een opvolger had moeten worden van een eerdere productie die hij in 1949
had gemaakt in het Australische deel van Nieuw-Guinea en die het missiewerk al-
daar als onderwerp had.16

Omdat de afdeling visuele voorlichting in Hollandia pas in de tweede helft van 1953
op gang kwam, ging de primeur van de eerste naoorlogse filmproductie over Nieuw-
Guinea naar de Marine. Een van haar vaste cameramensen, luitenant Frits Wassen-
burg, maakte in 1951 opnames voor Vergeten Aarde, ’n Zwerftocht langs en door Neder-
lands Nieuw Guinea.17 De zwerftocht, die een kleine 25 minuten duurt, heeft alle
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14 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 2831, ministerie Buitenlandse Zaken
aan alle diplomatieke posten, 29 mei 1953. De nota die wordt rondgestuurd is van 15 april
van dat jaar.

15 nl-hana Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 2834, brief ministerie Uniezaken en
Overzeese Gebiedsdelen aan ministerie Buitenlandse Zaken, 11 maart 1950.

16 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 4193, brief dvb aan ministerie Unieza-
ken en Overzeese Gebiedsdelen, 15 september 1950. De eerste film van Nichols heeft als ti-
tel Where cannibals roamed. Zie de website asiaaustraliacinema.org

17 Vergeten Aarde wordt bewaard bij BenG, Taak id 116784.



kenmerken van de vele Nederlandse films die nog zouden volgen: de Papoea’s leven
voor het merendeel in het stenen tijdperk, maar zijn een vrolijk en leergierig volkje
dat dankzij Nederlandse hulp snel zijn weg zal vinden in de moderne wereld. Verge-
ten Aarde neemt de kijker mee aan boord van alle types vaar- en vliegtuigen die de Ko-
ninklijke Marine op dat moment heeft op Nieuw-Guinea en brengt hem bij de ver-
schillende stammen die de meereizende resident/waarnemend gouverneur Jan van
Eechoud, ‘bijgenaamd de vader der Papoea’s’18 telkens weer ontvangen met tromge-
roffel, zang en dans. Geheel in de traditie van vooroorlogse films worden uitheemse
gebruiken vergeleken met westerse gewoontes: ‘Papoea’s gebruiken nu eenmaal
iedere gelegenheid om te dansen en dit is een soort bezweringsdans, een dans die be-
paalde ziektes moet tegenhouden zoals bij ons in het westen een drankje.’ Of: ‘Let op
de hoofdnetten. Dit zijn geen kledingstukken maar gebruiksvoorwerpen. Men
draagt er zijn hebben en houden in mee, inclusief de baby’s. Wat is tenslotte een
vrouw zonder karbies.’ Het moderne leven komt ook regelmatig om de hoek kijken:
‘De missie verricht hier een prachtige taak door de jonge Papoea’s aan regelmatige
arbeid te gewennen. […] Wie zei ook weer dat Oosterse mensen indolent zijn? Zeker
niet hier, op de tuinen die open gekapt zijn in de wildernis.’ De film eindigt in Hol-
landia, bij een internaat van de zending ‘waar men bezig is van meer dan 200 jongens
een soort eerste Papoea elite te kweken. […] Hier werkt de Papoea mee aan de opbouw
van zijn land. Op deze bulldozer troont een zoon van het land. Hij heeft in wezen de
eeuwen overbrugd en staat midden in de 20ste eeuw, de eeuw der techniek.’ Aldus de
film die in de jaren vijftig via de rvd werd verspreid in Nederland en als zodanig een
schoolvoorbeeld is van het hoe en waarom van de voortgaande Nederlandse aanwe-
zigheid in Nieuw-Guinea.19 Gaandeweg groeide de wens om dat ook aan met name
bondgenoot en wereldmacht Amerika duidelijk te maken.

Een film voor Amerika

Na zijn aankomst in Hollandia ging Denninghoff Stelling vrijwel direct aan de slag
volgens richtlijnen die het ministerie van Overzeese Rijksdelen aan de gouverneur
had gestuurd en die beklemtoonden dat vooral de economische mogelijkheden van
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18 Jan van Eechoud leidde verschillende vooroorlogse expedities in Nieuw-Guinea en werd di-
rect na de oorlog resident van het gebied. Hij pleitte vanaf het begin voor een aparte status
voor Nieuw-Guinea.

19 De film staat vermeld in alle catalogi met beschikbare films die de rvd in de jaren vijftig
en zestig laat drukken. Communistisch dagblad De Waarheid schrijft, zoals te verwachten,
negatief over de film, zie nummers van 29 november 1951, p3 en 2 februari 1952, p.5. In de
Leeuwarder Courant van 5 november 195, p.7, wordt een vertoning van deze film voor de ‘rij-
pere’ jeugd aangekondigd.



het eiland, de sociale vooruitgang van de Papoea’s en het leven van de Nederlanders
moest worden vastgelegd ‘teneinde de nog in brede kring hier te lande levende in-
druk weg te nemen dat Nw.-Guinea een soort natuurreservaat is en zal blijven’.20 De
cineast maakte allereerst opnames van het bezoek van de minister zonder porte-
feuille Luns aan Nieuw-Guinea, begin juli 1953. Hij stuurde belichte filmrollen
rechtstreeks naar de rvd in Den Haag, waar het hoofd van de filmafdeling Gijs van
der Wiel ze liet ontwikkelen door een laboratorium met de gunstigste prijsopgave
en voor de verdere verwerking opdrachten gaf aan hetzij Multifilm, hetzij Polygoon,
naar gelang het uiteindelijke doel. Dat was voor Denninghof Stelling niet direct dui-
delijk, hij vroeg zich in een begeleidend schrijven bij de eerste filmrollen af wat pre-
cies het onderscheid moest zijn tussen filmen voor het (Polygoon) journaal en fil-
men voor geplande langere documentaires die door Multifilm zouden worden
samengesteld. Van der Wiel raadde Denninghoff Stelling aan voor de journaals wel
uitgebreid bewindslieden in beeld te brengen, maar voor de documentaire opnames
zijn camera juist op andere zaken te richten.

Van der Wiel had nog een tip voor de cineast: ‘Voorts is het vertonen van met Neder-
landse vlaggetjes zwaaiende, Wilhelmus zingende Papoea kindertjes in het me ren-
deel van de Nederlandse bioscopen niet mogelijk. Bovendien zou men het politieke
vraagstuk “Nieuw-Guinea” hierdoor voor de Regering nog moeilijker maken dan
het al is. Houdt vooral steeds rekening met de politieke overgevoeligheid van deze
zaak. De Nederlandse bioscoopbezoeker komt grotendeels voort uit de lagere rangen
en bijna 60% uit de grote steden. Naar veler schatting is het bioscooppubliek voor
meer dan de helft (sommigen menen 70%) links georiënteerd. Wij voorlichters doen
er goed aan met dit feit rekening te houden.’21 Het is een van de weinige keren dat
Van der Wiel, inmiddels benoemd tot adjunct-directeur van de rvd, in een brief
‘openhartig’ was over wat er gefilmd en vertoond kon worden over Nieuw-Guinea.
In de correspondentie tussen hem en Denninghoff Stelling in de jaren die volgden
ging het vooral over de technisch kanten van het vak, over bijvoorbeeld het teveel
aan ‘panoramische beelden’ dat werd gedraaid, het gebrek aan close-ups of het niet
gebruiken van het statief. In het algemeen was er in Den Haag tevredenheid over het
werk van Denninghoff Stelling en ook Polygoon gebruikte de opnames van het be-
zoek van minister Luns en het daaropvolgende van minister W.J.A. Kernkamp van
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20 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 4204, Ministerie Overzeese Rijksdelen
aan gouverneur, 26 juni 1953.

21 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 6318, Van der Wiel aan Denninghof
Stelling, 11 augustus 1953.

22 Zie respectievelijk Polygoon Hollands Nieuws weeknummers 53-30 en 53-33, BenG Taak id

525911 en 515886.



Overzeese Rijksdelen.22 Verder werden in 1953 en 1954 de eerste twee afleveringen
van de Nieuw-Guinea Kroniek opgenomen – de serie komt verderop aan bod.

In de zomer van 1955 kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken een verzoek van
ambassadeur Herman van Roijen in Washington: ‘Nu het zich laat aanzien, dat In-
donesië in de 10de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wederom West-
Nieuw-Guinea op het tapijt zal brengen, meen ik de vraag te moeten opwerpen of
het gewenst dan wel noodzakelijk is de voorlichting van het Amerikaanse publiek
over West-Nieuw-Guinea te intensiveren en zo ja, in welke mate.’ Het eerdere advies
om niets te zeggen over Nieuw-Guinea leek zijn geldigheid te hebben verloren. De
ambassadeur pleitte voor het maken van een film waarin duidelijk werd dat Neder-
land de lokale bevolking van Nieuw-Guinea niet in een koloniale wurgreep had,
maar integendeel die bevolking op weg hielp naar zelfstandigheid. Hij waarschuw-
de dat zo’n film wel van hoge kwaliteit moest zijn, de Amerikanen waren verwend
op dit vlak.23 Ter voorbereiding reisde adviseur Herman Friedericy, de man die in het
najaar van 1947 de Indonesische afdeling van het Netherlands Information Bureau
in New York had opgezet en inmiddels was verbonden aan de Nederlandse ambas-
sade, in september naar Nieuw-Guinea om te overleggen met Denninghoff Stelling.
Die was zeer enthousiast over het plan een kleine serie van 16 mm kleurenfilms te
maken speciaal voor Amerika. Dit filmformaat betekende dat de films niet in grote
bioscopen vertoond konden worden, daar stonden alleen 35 mm projectoren. De
films waren bedoeld voor vertoning door verenigingen, op scholen en ook voor tele-
visie – niet onbelangrijk, want dit medium speelde een steeds grotere rol in de Ame-
rikaanse samenleving. Er werd afgesproken dat Denninghoff Stelling de opnames
zou maken op basis van een in Washington op te stellen scenario, met een op kosten
van het gouvernement aan te schaffen 16mm camera. De afwerking zou geheel in
Amerika gebeuren, deze kosten zouden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken
zijn. De rvd kon later, uiteraard tegen betaling, kopieën krijgen. Denninghoff Stel-
ling drong er op aan dat hij rechtstreeks contact kon houden met Washington en
niet alles via Den Haag hoefde te doen.24 De rvd bemoeide zich verder ook niet met
het maken van de film.

Begin december lag er in Amerika een eerste opzet klaar voor een serie films met als
doel: ‘to leave with the American viewers these impressions: 1) The unbelievable
primitivity of the country, 2) The equally unbelievable primitivity of the people, and
3) The very real progress that is being made to conquer both of these primitivities
and, thus, to bring the Papuans of Netherlands New Guinea to eventual self-deter-
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23 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 9708, nota ambassadeur, 20 juni 1955.
24 idem, verslag gesprek Friedericy op kantoor kvr, 2 september 1955.



mination.’ De Amerikaanse scenarioschrijver Thomas Menkel gaf een lange lijst
suggesties voor te filmen onderwerpen, variërend van landschappen tot het werk
van missie en zending en natuurlijk het leven van de Papoea’s zelf. Daarbij maakte
Menkel de kanttekening dat het lastig kon zijn hen tijdens alledaagse bezigheden te
filmen vanwege ‘the Papuan’s habitual nudity’. Menkel zag het liefste gezichten van
individuen die niet gedeformeerd door ziekte mochten zijn en dan nog moest de fil-
mer opletten: ‘It is urged that care be exercised to keep out of the background of
these shots any too conspicuous views of nudity (male or female) which would be
considered taboo for school or mixed audiences in the U.S.’ Naast het ‘probleem’ van
naakte mensen was er een ‘probleem’ met sommige tradities van de Papoea’s. Men-
kel verwees in zijn opzet naar een artikel in de New York Times waarin zowel het do-
den van een echtgenote bij het overlijden van haar man als de noodzaak om gesnel-
de koppen als bruidsschat in te brengen werd beschreven. Het leek Menkel goed om
een begrafenisceremonie te filmen, maar het om het leven brengen van een echtge-
note hoefde niet te worden vastgelegd: ‘The grisly aftermath, of course, would not be
filmed but could be mentioned by the film’s commentator.’ Hetzelfde principe kon
worden gevolgd bij het filmen van een bruiloft. 25

In februari 1956 lag er een ‘beknopt ontwerp scenario’ van de hand van Denninghoff
Stelling, waarin hij de Amerikaanse wensen had vertaald naar praktische haalbaar-
heid. Om het ‘primitieve’ van de Papoea’s te laten zien, stelde Denninghoff Stelling
voor om de afloop van een ‘geslaagde sneltocht’ te ensceneren. Bij het feest dat daar-
op volgde zouden dan alle aspecten van het leven van de Papoea aan bod kunnen ko-
men, inclusief een dodenceremonie voor de eigen omgekomen mannen. ‘De details
zullen echter in ruggespraak met de Resident Boendermaker en de Controleur
Scheele, eerst in Merauke en daarna ter plaatse worden bepaald.’26 Denninghoff Stel-
ling verwees niet voor niets naar ruggespraak met het lokale Nederlandse gezag.
Koppensnellen kwam alleen voor in zuidelijk Nieuw-Guinea, een sneltocht moest
daar gefilmd worden. Maar het gouvernement was in samenwerking met de missie
in dit gebied al een aantal jaren bezig het koppensnellen uit te bannen. Zo namen re-
sident A. Boendermaker en zijn controleur A. Scheele tijdens tournees gesnelde kop-
pen in beslag die bij de Asmat stam als trofeeën werden bewaard in de mannenhui-
zen. Hen werd verteld dat het voortaan niet meer was toegestaan om koppen te
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25 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 2834, Directional Memorandum for
Film Coverage of Netherlands New Guinea, 5 december 1955. Het stuk werd door ambas -
sadeur Van Roijen op 28 december doorgestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Za-
ken.

26 idem, Bemerkingen betr. memorandum van Mr. Thomas Menkel en Dr. Friedericy, opge-
steld door Denninghoff Stelling, 6 februari 1956.



snellen, er stond een gevangenisstraf op zo werd gewaarschuwd. Tegelijk deelde
men tijdens zo’n tournee ijzeren bijlen uit.27

Na enig technisch oponthoud ging Denninghoff Stelling uiteindelijk eind maart
1956 aan de slag. Voor het filmen in Zuid Nieuw-Guinea werd het dorp Ajam uitge-
kozen, daar leefde men al jaren onder Nederlandse bestuur en de resident verwacht-
te dat de lokale bevolking zonder problemen aan de film zou meewerken. Naast
Ajam werd nog op vele andere plekken gefilmd, zodat Denninghoff Stelling eind ju-
ni aan de ambassade in Washington kon berichten dat alles voorspoedig was verlo-
pen en dat hij de laatste van de 62 filmrollen verstuurd had, in totaal zo’n 230 uur
ruw materiaal. De cineast sprak de -vergeefse- hoop uit dat van dit alles ook nog een
lange documentaire kon worden gemaakt – de plannen in Amerika voorzagen alleen
in versies van 12, 18 dan wel 27 minuten.28 Wat in Nederland bewaard is gebleven is
de langste variant, de film Report from Netherlands New Guinea die een lengte heeft van
26 minuten en een duidelijk Amerikaanse stijl, enigszins vergelijkbaar met die an-
dere kleurenfilm uit 1942, High Stakes in the East. Ook hier een bronzen mannenstem
die het commentaar leest, een snelle opeenvolging van beelden, een licht sensatio-
nele opening. Daarin wordt de primitiviteit van de Papoea’s sterk benadrukt: ‘This
is a story of the Stone Age. And it is happening now, in the 20th century. Among
these people, the most primitive people on the face of the earth. […] Life here is vio-
lent and precarious. The law is an eye for an eye. Human flesh is still eaten. The price
of a bride is sometimes a human head.’ Bijna vanaf het begin wordt ook benadrukt
dat een en ander dankzij de Nederlanders aan het veranderen is: ‘In the western part,
in Netherlands New Guinea, there has begun the building of a bridge. A bridge be-
tween the centuries, a bridge to span the years and the terrain. To bring into our
modern world the people still living in the dawn of history.’29

Het schandaal en de doofpot

In tegenstelling tot High Stakes in the East is Report from Netherlands New Guinea als
film niet heel bijzonder, de aanpak is traditioneel, de beelden op zich niet verras-
send, het thema van de overstap van het stenen tijdperk naar de twintigste eeuw
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27 Er is een foto van zo’n tournee van Boendermaker en Scheele in het Asmatgebied in 1955:
Tropenmuseum, inv.nr. 20030350, online op <collectie.tropenmuseum.nl>

28 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 2834, Denninghof Stelling aan Neder-
landse ambassade te Washington, 23 juni 1956. Denninghof Stelling stuurde tevens een uit-
gebreide shotlist met een bijbehorend verhaal, dat in grote lijnen overeenkomt met wat de
uiteindelijke lange Amerikaanse film laat zien.

29 Report from Netherlands New Guinea wordt bewaard bij BenG Taak id 116781.



wordt tot vervelens toe herhaald. Het is eerder het verhaal achter de opnames waar-
mee de film symbool staat voor de moeilijkheden waar het Nederlandse bestuur
mee kampte op Nieuw-Guinea. Een verhaal dat in 1956 uit de publiciteit werd ge-
houden en pas in 2002 naar buiten kwam via het televisieprogramma Andere Tijden.
Onderzoeker Rogier Smeele was in de archieven gedoken en stuitte op enkele op-
merkelijke documenten, zoals een vertrouwelijk codebericht van gouverneur Jan
van Baal aan het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin deze weergaf wat hij van
de resident in Merauke had vernomen: ‘in meest geciviliseerde Asmatdorp Ajam
werd op 30 april j.l. een groep van 26 bezoekende lieden uit Jipaj, in gezelschap van
een catechist, overvallen. 23 Bezoekers werden vermoord. Jipaj en Ajam zijn tradi-
tionele vijanden. Het bezoek is niet anders dan een stommiteit van de catechist. Een
ongelukkige coïncidentie is dat in Ajam een paar weken geleden filmopnamen wer-
den gemaakt door Denninghoff Stelling, waarvan de missie voorspelde dat dit zou
uitlopen op moord. Het is echter duidelijk dat dit geval niets hiermede te maken
heeft. Bij een voorafgaand bezoek aan Ajam per Catalina heeft de resident zich er van
overtuigd dat men de bedoeling van de filmopnamen begreep. Vele inwoners van
Ajam hebben gewerkt in Sorong en zijn vertrouwd met het begrip spel, hetgeen bij
zijn bezoek duidelijk bleek, waarbij een schijnaanval werd gedemonstreerd.’ Van
Baal meldde verder dat het fregat Hr ms Johan Maurits met mariniers op weg ging
om de orde in het gebied te herstellen. Hij beëindigde zijn bericht met: ‘Ik moge u
verzoeken press release uit te geven en mij telegrafisch te berichten, aangezien het
niet mogelijk is de zaak geheim te houden, waarin 2 Amerikaanse zendelingen en
een pastoor ooggetuigen zijn. In het press release ware geen melding te maken van
mogelijk verband met de filmopnamen van Denninghoff Stelling’30 Het ministerie
van Overzeese Rijksdelen bracht op 5 mei 1956 een kort persbericht uit over een snel-
tocht in het gebied met de melding dat het bestuur de nodige maatregelen trof om
represailles te voorkomen. Over filmopnames geen woord.31

Andere Tijden spoorde 46 jaar na dato de betrokken pastoor op, pater Welling van de
Tilburgse Missie van het Heilig Hart, en een eveneens bij de affaire betrokken jonge
bestuursambtenaar, Bert van der Voort. In de uitzending herinnert Welling zich
nog goed dat hij het bestuur vooraf waarschuwde: de Asmatters hadden geen idee
wat film was, ze konden zich niets voorstellen bij voorlichting voor de Verenigde
Staten, laat staan de Verenigde Naties. Ze zouden niet begrijpen dat het koppen-
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30 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 10825, codebericht Van Baal aan minis-
terie Buitenlandse Zaken, 4 mei 1956.

31 idem, Press release van Directie Nederlands Nieuw Guinea, 5 mei 1956. Het bericht was als
zodanig door het anp overgenomen, zo werd enkele dagen later aan de gouverneur door-
gegeven.



snellen dat de paters hen met een eindeloos geduld probeerden af te leren, nu opeens
‘voor de film’ weer zou kunnen. Resident Boendermaker wimpelde de bezwaren
weg, de mensen in Ajam zouden heus wel begrijpen dat dit niet ‘voor het echt’ was.32

Bert van der Voort kreeg opdracht schedels te regelen voor de opnames, in Ajam zelf
waren die niet meer te vinden, daar had het bestuur ze allemaal al in beslag geno-
men. Van der Voort achterhaalde een stapel geconfisqueerde schedels, die speciaal
voor de film door de modder werden gehaald en met rode verf besmeurd. Van der
Voort herinnert zich nog dat de Papoea’s verbijsterd toekeken terwijl hij en de film-
ploeg hiermee bezig waren.33 In de film zelf neemt de scène met de schedels maar een
heel bescheiden plaats in, een kleine halve minuut. Echt goed zijn de schedels
slechts enkele seconden te zien.

Het toeval wilde dat enkele weken na het bezoek van de filmploeg een aantal dorpe-
lingen uit Jipaj naar Ajam kwamen – ze brachten op verzoek van pater Welling 
een prauw langs voor de nieuwe catechist en bleven overnachten in Ajam. Het toe-
val wilde ook dat er een traditionele vijandschap bestond tussen beide dorpen. De
inwoners van Ajam lieten zich die nacht door hun traditie leiden, een traditie die
door de filmopnames weer even tot leven was gewekt: ze vermoorden hun gasten uit
Jipaj, de koppen werden gesneld, de lichamen opgegeten. De catechist alsmede twee
Amerikaanse zendelingen die ook in Ajam logeerden, vluchtten het dorp uit en sloe-
gen alarm in de dichtstbijzijnde bestuurspost. Resident Boendermaker zag vermoe-
delijk direct het probleem: Nederlandse filmopnames die leidden tot hernieuwd
kannibalisme, een grotere blamage voor de beschavingsarbeid waar Nederland
hoog over op gaf was niet denkbaar. Dus meldde de resident aan de gouverneur dat
het hier om een stommiteit van de catechist ging en dat er geen enkel verband was
met de filmopnames. Een marinefregat werd naar Ajam gedirigeerd, in totaal 29
mannen werden als daders gearresteerd en als algemene represaille werd de grote
mannenhut in Ajam in brand gestoken.

Het berechten van de daders bleek nog een apart probleem, want kannibalisme stond
als zodanig niet in het Wetboek van Strafrecht en tot dan toe was de traditie wel te-

325d e  l a a t s t e  f i l m s  u i t  d e  o o s t  1 9 5 0 - 1 9 6 2

32 Het toeval wil dat in deze periode, april-juni 1956, een onderzoek werd gehouden naar hoe
Papoea’s (meest in stedelijke gebieden) reageerden op film. De resultaten werden verwerkt
in het rapport Papoea en Film en maakten duidelijk dat Papoea’s veelal andere interpretaties
hadden dan westerlingen. Zie nl Ha-Na, Kantoor Bevolkingszaken Nieuw-Guinea, 2.10.25,
inv.nr.765. Zie ook artikelen in De Tijd van 28 september 1957, p.3 en het Vrije Volk van 4 ok-
tober 1957, p. 13.

33 Zie de aflevering De Ajam-affaire van Andere Tijden van 30 april 2002. BenG, Taak id 18567.
Het programma is met extra informatie ook via de website te zien <anderetijden.nl>.



gengegaan, maar er was nog nooit een Papoea voor opgepakt, jurisprudentie ontbrak
dus. Bestuursambtenaar J. Thooft die de rechtszaak leidde, baseerde de aanklacht op
bestaande misdrijven als ‘zaakbeschadiging’, ‘diefstal’ en ‘heling’, in het besef dat het
vreemd was, maar dan kon hij tenminste een vonnis uitspreken.34 Een verband met
de filmopnames kwam in het proces niet ter sprake en is achteraf moeilijk te bewij-
zen. Het oordeel van resident Boendermakers die meende dat het naspelen geen ge-
vaar zou opleveren en de mening van de pater die in het gebied werkte en waar-
schuwde voor een opleving van kannibalisme stonden haaks op elkaar. Maar het
vertrouwelijke codebericht van gouverneur Van Baal aan Den Haag duidt er wel op
dat men in Hollandia op z’n minst bezorgd was over het verband dat er zou kunnen
bestaan tussen de filmopnames en de sneltocht die enkele weken daarna plaatsvond.

De uitzending van Andere Tijden leidde tot vragen in de Tweede Kamer waarin onder
meer gevraagd werd om een onafhankelijke historische reconstructie van de ge-
beurtenissen. De regering, bij monde van minister-president Kok, liet eind mei 2002
weten dat er binnen de gestelde termijn geen antwoord kon worden gegeven op de
vragen, zorgvuldig onderzoek zou gezien de lange tijd die inmiddels was gepasseerd
meer tijd vergen.35 De vragenstellers namen hier genoegen mee, al kon duidelijk zijn
dat de regering zich er makkelijk van af maakte. In het archief van het ministerie van
Koloniën en opvolgers liggen de dossiers rond Report from Netherlands New Guinea re-
delijk bij elkaar en zo had zonder veel moeite bijvoorbeeld het antwoord achterhaald
kunnen worden op een van de Kamervragen, namelijk hoeveel mensen in de Ver-
enigde Staten de film gezien hadden. Dankzij 132 uitzendingen via verschillende te-
levisiestations waren dat er in een jaar tijd bijna zeven miljoen, een respectabel aan-
tal. In de anderhalf jaar die volgden waren er nog eens 14 miljoen kijkers.36 Het is
opvallend dat juist in de loop van 1957 verschillende Amerikaanse filmproducenten,
waaronder Walt Disney, de Nederlandse overheid vroegen of ze opnames konden
maken op Nieuw-Guinea.37 Uiteindelijk kwam er om verschillende reden niets van
deze Amerikaanse plannen, maar aangenomen kan worden dat de interesse in het
gebied eerder was opgewekt door uitzendingen op de televisie dan door behandeling
van de kwestie in de Verenigde Naties.
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34 idem.
35 Handelingen Tweede Kamer 24-05-2002, nrs 1157 en 1158.
36 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 2834, Netherlands Information Service

aan Directie Voorlichting Buitenland, 19 september 1958. Dit aantal was gebaseerd op de
periode vanaf september 1957. Eind januari 1960 kreeg dvb de cijfers tot en met december
1959.

37 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 4197.



De opinie in Amerika

Het doel van Report from Netherlands New Guinea, zoals dat in de eerste opzet was ge-
formuleerd, namelijk een indruk geven van een primitief volk dat op weg gaat naar
zelfbeschikking, leek te zijn bereikt via de televisie alsmede via de vele vertoningen
van de film op scholen en bij verenigingen. Maar dat in de film de Papoea’s onder
Nederlandse supervisie de twintigste eeuw instapten, zal voor een gemiddelde Ame-
rikaanse kijker mogelijk niet veel betekenis hebben gehad. Die zal zich waarschijn-
lijk vooral blijven herinneren dat de zendeling die in de film contact legt met een
niet eerder benaderde stam zijn vingerkootjes hoorbaar moet laten knakken om het
vertrouwen te winnen. In die zin blijft het de vraag of Report from Netherlands New
Guinea een bijdrage leverde aan het bestendigen van de Nederlandse aanwezigheid
op Nieuw-Guinea. De persattaché in Australië, Joop van Beuge, schreef na het ont-
vangen van een kopie van de film een somber bericht over het effect van de jaren-
lange voorlichting in de Verenigde Staten: ‘Wanneer men de balans opmaakt wat dit
alles heeft uitgewerkt in termen van wijzigingen ten onzen gunste van de publieke
opinie in Amerika en de wisselwerking van de invloed daarvan op de politiek van het
State Department, dan meen ik toch te mogen constateren dat wij daarvan geen
overdreven verwachtingen behoeven te koesteren. […] De overwegingen, welke uit-
eindelijk de politiek van het State Department bepalen, zijn: “good neighbourship”
ten opzichte van Azië en het blokkeren van machtsuitbreiding van het communis-
tische blok. De Papua en zijn zelfbeschikkingsrecht spelen daarbij geen rol.’38 De
film bleef wel met enige regelmaat aangevraagd worden door Nederlanders, bij-
voorbeeld voor een vertoning op een Unicef bijeenkomst.39

Één kritische noot mag niet onvermeld blijven, afkomstig van een man die jaren-
lang lezingentournees over Nieuw-Guinea hield in de Verenigde Staten: Vic de
Bruijn, alias Jungle Pimpernel.40 In een verslag over zijn reis door Amerika in 1959
meldde de Bruyn heel tevreden te zijn over het bestaan van films over Nieuw-Gui-
nea, het maakte zijn werk in verhouding tot eerdere jaren een stuk makkelijker. Hij
had op deze reis de Kronieken 12 en 15 bij zich, Policlinic in the wilderness en People of
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38 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 9709, J.A. van Beuge aan ministerie 
Zaken Overzee, 7 november 1958.

39 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 2834, Hollandia aan Directie nng, 
16 juli 1959.

40 Etnoloog J.V. de Bruijn kreeg de bijnaam Jungle Pimpernel van de destijds populaire schrij-
ver Anthony van Kampen op grond van De Bruijn’s avonturen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, toen hij als bestuursambtenaar op de vlucht voor de Japanners diep het binnenland
van Nieuw-Guinea introk.



Shangri La.41 Daarnaast Report from Netherlands New Guinea, maar dat was geen succes:
‘omdat deze film ook naar het oordeel van enkele Amerikanen, die mij daar zeer
openhartig hun mening over gaven, minder voldoet. Zij is te didactisch en te propa-
gandistisch, er komen te veel bulldozers en tractoren voor. In plaats van een objec-
tieve weergave van dagelijkse activiteiten bij de openlegging en ontwikkeling van
een primitief land, is het te veel een propagandafilm geworden.’42 De Bruijn zag net
als Beuge dat er in de Verenigde Staten geen interesse was voor zoiets als het zelfbe-
schikkingsrecht van de Papoea’s. Om de Amerikanen daar warm voor te krijgen op-
perde hij een tot dan toe nog door niemand voorgestelde strategie: ‘‘Voor de naar
exotische zaken en primitieve mensen jagende Amerikaanse tourist zijn er weinig
meer tot de verbeelding sprekende landen dan Nieuw-Guinea. Slechts 11⁄™ uur vlie-
gen van de vlieghavens Biak en Hollandia ligt de andere wereld van het Centrale
Bergland van Nederlands-Nieuw-Guinea, die evenals de betrekkelijk gemakkelijk te
bereiken kannibalen culturen van de Zuidkust, zo geheel buiten onze twintigste
eeuwse wereld vallen. Aan de promotie van het tourisme in Nieuw-Guinea is nooit
veel aandacht besteed. Economisch kan het geen onbelangrijke bron van inkomsten
worden.’43

De vermoeidheid en desillusie die doorschemerden in de verslagen van sommige
Nederlandse voorlichters hadden geen vat op het Information Office of the Republic
of Indonesia, ironisch genoeg gevestigd in hetzelfde gebouw als de Nederlandse
voorlichters in New York. ‘De Indonesiërs werken op voorlichtingsgebied heel hard’,
zo constateerde Herman Friedericy in februari 1951.44 Vanzelfsprekend stonden de
Papoea’s als volk bij hen niet op de agenda, maar ze zorgden er wel voor dat Nieuw-
Guinea elk jaar opnieuw ter sprake kwam tijdens de Algemene Vergadering van de
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41 De meeste kronieken werden ook in een Engelstalige versie gemaakt en kregen dan soms
een andere titel. People of Shangri La heet in het Nederlands De Baliemvallei en haar bevolking.
Het begrip Shangri La staat in Amerika voor een aards paradijs. De Baliemvallei kreeg die 
titel aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen er een Amerikaans vliegtuig veronge-
lukte en de bemanning werd gered. Zie hoofdstuk 5, paragraaf Op weg naar de bevrijding.

42 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 11394, Verslag van een voorlichtings-
reis in de Verenigde Staten van Amerika door Dr. J.V. de Bruijn van 4 januari – 8 maart 1959.

43 idem. Met name de Baliemvallei is inderdaad een toeristische bestemming voor Amerika-
nen geworden, met Papoea’s die zich speciaal voor de bezoekers nog steeds kleden in een pe-
niskoker. Vanuit Nederland worden er ook reizen naar de Baliem en andere streken geor-
ganiseerd. Er is een plan voor een ‘Jungle Pimpernel Expeditie’ die een route zou volgen die
De Bruijn had afgelegd.

44 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 13158, Friedericy aan ministerie Bui-
tenlandse Zaken, 6 februari 1951.



Verenigde Naties en ze lieten dan niet na Nederland af te schilderen als koloniale
heerser die krampachtig bleef vasthouden aan het laatste beetje bezit in Azië. In 1957
werd een laatste poging gedaan om de internationale gemeenschap te bewegen de
zijde van Indonesië te kiezen, met het indienen van een resolutie die vroeg om on-
derhandelingen onder auspiciën van de vn. Die resolutie haalde wel een meerder-
heid, maar niet de benodigde twee derde van de stemmen. In Indonesië zelf werd ge-
lijktijdig een heftige anti-Nederlandse campagne gevoerd, die op 5 december
uitmondde in de aanzegging door president Soekarno dat alle Nederlanders Indo-
nesië moesten verlaten. Na deze ‘zwarte Sinterklaas’ pakte de overgrote meerderheid
van de 50.000 Nederlanders die nog in Indonesië leefden hun biezen en verlieten
voorgoed het land waar velen van hen waren geboren. Het conflict over Nieuw-Gui-
nea, of West-Irian zoals de Indonesiërs het noemden, kreeg een grimmiger karakter.
Indonesië begon aan te sturen op een militaire ‘oplossing’, in Nederland ontstonden
twijfels over het tot dan toe gevoerde beleid.45

Het begeleiden van Papoea’s naar zelfstandigheid was eind jaren vijftig de enige re-
den die nog overeind stond van het rijtje argumenten dat in 1949 in Nederland was
genoemd om vast te houden aan Nieuw-Guinea. Zo zou het eiland de nieuwe vesti-
gingsplaats worden voor Indische Nederlanders die niet in de Republiek Indonesië
wilden wonen. Daar was weinig van terechtgekomen, de Indische Nederlanders wa-
ren naar Nederland gegaan. Ook een werkelijk lucratieve exploitatie van grondstof-
fen kwam vooralsnog niet van de grond. En het strategische belang van Nieuw-Gui-
nea leverde Nederland geen plaats op in de allianties die Amerika in de jaren vijftig
afsloot met onder meer Australië en Nieuw-Zeeland, de anzus en later de seato

(Southeast Asian Treaty Organization). Binnen het in mei 1959 aangetreden kabinet
De Quay, de eerste naoorlogse coalitieregering zonder PvdA, waren er ministers die
zich afvroegen of de lasten van het laatste bezit in de Oost nog wel opwogen tegen de
lusten. Naar buiten toe was dat niet direct merkbaar, in april 1960 presenteerde het
kabinet bijvoorbeeld een tienjarenplan voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea,
maar er ontstond in conservatieve kringen toch het besef dat een oplossing in inter-
nationaal verband moest worden gezocht.46

De kronieken

Politieke verwikkelingen als hierboven beschreven kwamen in de films die de afde-
ling visuele voorlichting opnam nauwelijks ter sprake, in die zin was er een grote
continuïteit met filmproductie van het Gouvernements Filmbedrijf in de jaren
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1946-1949. Als ‘politiek’ een onderwerp was, dan toch vooral in het kader van de
groeiende activiteit van het Nederlandse bestuur om de Papoea’s op dit vlak te scho-
len, vergelijkbaar met het laten zien van de oprichting van deelstaten in Indonesië
in de Wordende Wereld journaals. Het equivalent van deze journaals heette Nieuw-
Guinea Kroniek, een serie korte documentaires van elk 10 minuten waarmee in 1953
werd begonnen en waaraan de afdeling visuele voorlichting tot en met eind 1961
bleef werken. Er verschenen tussen 1954 en 1962 in totaal 23 van deze kronieken, een
minimale hoeveelheid in vergelijking met de meer dan 150 afleveringen van Wor-
dende Wereld van eveneens rond de 10 minuten, die in een periode van zo’n drie jaar
waren gemaakt. Maar bij het Gouvernements Filmbedrijf werd niet op een dubbel-
tje gekeken, terwijl het in Nieuw-Guinea diverse keren werd omgedraaid voor het
werd uitgegeven.

De kronieken werden allemaal vervaardigd op basis van richtlijnen die in 1953 wa-
ren opgesteld en al eerder ter sprake kwamen.47 Er was in de beginfase nog enige dis-
cussie over de vorm, waarbij Denninghoff Stelling een voorkeur had voor een maga-
zine vergelijkbaar met Wordende Wereld, bestaande uit meerdere korte onderwerpen,
en Van der Wiel liever één onderwerp of thema per kroniek zag.48 De eerste vier kro-
nieken hebben nog veel weg van een magazine, er komen in één kroniek verschil-
lende onderwerpen aan bod, zoals uit de titels is op te maken: Nieuw-Guinea in Op-
bouw, Men werkt door in Nieuw-Guinea, Nieuw-Guinea in Vogelvlucht en Waar nog zoveel
te doen is. Daarna worden de verhalen meer toegespitst: Bestuurstocht door Zuid Nieuw-
Guinea, Medische zorg voor de inheemse bevolking, en Baliem, geheimzinning hart van
Nieuw-Guinea luidden de titels van de kronieken 5, 6 en 7. Alle kronieken werden ge-
filmd op 35mm, wat ze geschikt maakte voor vertoning in de bioscoop. De eerste af-
leveringen waren nog in zwart-wit, vanaf 1957 werd langzaamaan overgestapt op
kleur.49 Voor de bioscoopdistributie werkte de rvd samen met het filmverhuurbe-
drijf Arthur Rank, tot verdriet van Polygoon, maar men begreep daar wel dat de rvd

als overheidsdienst zoveel mogelijk verschillende particuliere bedrijven probeerde
in te schakelen. De verhuur aan scholen, verenigingen, musea en andere instellin-
gen hield de rvd in eigen hand en er werd daartoe ook jaarlijks een catalogus uitge-
geven.50
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49 Een volledige lijst van de kronieken staat in de bijlage. Alle films worden bewaard bij BenG.
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Kroniek nummer 1, Nieuw-Guinea in Opbouw, bevat alle elementen die in de richtlij-
nen werden genoemd: de economische mogelijkheden via het winnen van olie, het
leven van de Nederlanders via een poppenkastvoorstelling met Jan Klaassen en de
vooruitgang van de Papoea’s via een kijkje bij de Ekari’s in het binnenland, waar een
markt wordt gehouden en de kijker te horen krijgt: ‘De plaatselijke bestuursambte-
naar maakt van zo’n bijeenkomst gebruik om een kraam te openen waar zeep en lu-
cifers worden verkocht tegen echt geld. Hierdoor leren deze mensen dat zij met door
werken verdiend geld begeerlijke dingen kunnen kopen.’ Op de kraam zien we pak-
jes Lux zeep liggen. Vanuit het heden bezien is een dergelijke commentaarzin voor-
al opvallend vanwege het onverbloemde westerse superioriteitsdenken dat er aan
ten grondslag ligt, te meer daar de Papoea’s de zeep vooral nodig zullen hebben om-
dat ze op aandringen van zending, missie en bestuur kleding gaan aantrekken. Toch
werd er ook toen wel getwijfeld aan de goede werken van het bestuur. Dagblad De
Waarheid schreef bij het uitkomen van Kroniek nummer 2 onder het kopje ‘onver-
valst kolonialisme’ dat boortorens en pijpleidingen blijkbaar als maatstaf voor het
beschavingspeil golden en dat er sprake was van ‘het laffe smoesje en de smerige
aanval, reeds duizenden malen als “argument” tegen de Indonesiërs gebruikt, dat de
inheemsen “niet gemakkelijk aan geregelde arbeid wennen.”’, daarmee een zin uit
het commentaar van de Kroniek citerend.51 Het blijft pijnlijk om vervolgens een vro-
lijk lachende Papoea bezig te zien bij de bouw van een huis en te horen: ‘Maar Pa-
poea’s die werken doen dit met plezier’.

Als spreekbuis van de cpn was De Waarheid traditiegetrouw tegen alles wat met ko-
lonialisme te maken had, maar na het afscheid van Indonesië zou verwacht kunnen
worden dat ook in andere dan communistische kringen met een gewijzigde blik naar
de koloniale verhouding werd gekeken. Die suggestie wordt wel gewekt in het meest
recente standaardwerk over de geschiedenis van Nieuw-Guinea, Een daad van vrije
keuze, van P.J. Drooglever, waarin de periode 1950-1962 ‘eerst en vooral, een ontwik-
kelingsproject onder koloniale vlag’ wordt genoemd.52 Drooglever wijst daarbij op
het grote verschil tussen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea: het laatste gebied was
nooit economisch renderend geweest en bijna niemand verwachtte dat het dat ooit
zou worden. De ethische doelstelling, ontwikkeling van de lokale bevolking, stond
voorop. Mogelijk hoort het paternalisme daar dan onvermijdelijk bij, want dat was
in Nieuw-Guinea zeker zo aanwezig als in Nederlands-Indië en er is in die zin geen
sprake van een gewijzigde koloniale verhouding. Columnist J.L. Heldring wees er
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naar aanleiding van het boek van Drooglever op dat deze ‘morele component’ in het
Nederlandse beleid in de ogen van de buitenwereld weinig genade vond en vindt.
Hij haalde een Australische recensent van Een daad van vrije keuze aan, R.E. Elson, die
de hele geschiedenis vooral ziet als ‘het verhaal van een mislukt imperiaal project’.
Heldring voegde er aan toe dat Elson een al oude klacht herhaalde, namelijk die van
de Nederlandse ‘zelfoverschatting’.53 Het is in hoofdstuk 1 ook aan de orde geweest.

In de filmkronieken staat de ‘morele component’ sterk op de voorgrond, in elke afle-
vering komt de hulp en ondersteuning van Nederlanders aan Papoea’s aan de orde.
Of het nu gaat om het opzetten van de bosbouw, rijstbouw, gezondheidszorg of on-
derwijs, overal is het de Nederlander die de Papoea de weg wijst. In Opleidingsmoge-
lijkheden voor de Papoea zien we onder meer hoe toekomstige ambtenaren van de be-
lastingdienst praktijkervaring opdoen en van dorp naar dorp trekken. Als de blanke
opleider de Papoea’s voordoet hoe zij een bivak in de jungle moeten maken, vraag je
je als kijker toch af wie op dit vlak de expert is. Blijkbaar is de leidende rol van de Ne-
derlander zo vanzelfsprekend dat die op alle terreinen geldt. In Op weg naar zelfbe-
schikking, over verkiezingen en de installatie van de Nieuw-Guinea Raad, zien we de
Papoea’s enthousiast het stemrecht uitoefenen op regionaal en nationaal niveau,
maar ook deze kroniek stelt de rol van de Nederlander voorop, zo valt uit het ope-
ningscommentaar op te maken: ‘Uit het oerwoud te moeten treden op het felver-
lichte toneel van de wereldpolitiek, dat is geen stap die een volk ineens kan doen. 
Nederland heeft beloofd de Papoea’s daarbij te helpen, onder meer door hen de gele-
genheid te geven zich te bekwamen in zelfbestuur.’

De rvd liet vanaf de verschijning van de eerste kroniek gedetailleerd bijhouden
hoeveel mensen de films zagen, hetzij in de bioscoop, hetzij bij de zogenaamde non-
commerciële vertoningen op scholen of voor verenigingen. Zo trok Kroniek num-
mer 1, Nieuw-Guinea in opbouw, tijdens de eerste vertoningsweek in de Haagse bio-
scoop Metropole bijna vijfduizend bezoekers. In Amsterdam trok de film in één
week bijna 20.000 bezoekers. Aan het einde van de maand stond de teller voor het eer-
ste kwartaal van 1954 in totaal (bioscopen en andere vertoningen) op 37.346 kijkers.
In het derde kwartaal van dat jaar zagen nog eens 92.000 mensen de korte film in de
bioscoop.54 In Hollandia beschouwde Denninghoff Stelling het als een groot suc-
ces.55 Nadat er tien afleveringen waren gemaakt kon de rvd aan het ministerie van
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Zaken Overzee in september 1958 melden dat inmiddels bijna 1 miljoen mensen een
of meer kronieken in de bioscoop had gezien. Uitschieter was Kroniek 5, Bestuurstocht
door Zuid Nieuw-Guinea, die door meer dan 100.000 mensen was bezocht in de eerste
periode dat de film draaide.56 In oktober 1961 verscheen de laatste rapportage van de
rvd over de bezoekcijfers, een klein jaar eerder al was er twijfel geuit over het nut
van het verzamelen van deze gegevens.57 Noch van de betrokken ministeries, noch
van het gouvernement kwam er ooit een reactie op de cijfers die men kreeg toege-
stuurd.58 Gefundeerde meningen van bezoekers over de inhoud van de films werden
niet geboekstaafd, in de rubriek ‘opmerkingen’ stonden slechts kreten als ‘interes-
sant’, ‘goed’ of ‘geluid matig’. Voor zover na te gaan bleef het aantal recensies in
kranten of tijdschriften minimaal. De Leeuwarder Courant schreef in maart 1954 bij de
verschijning van de eerste kroniek een lovend stukje, met een verwijzing naar de
eerdere Wordende Wereld journaals, en het ministerie van Overzeese Rijksdelen repte
van een ‘positieve pers’.59

Naast de Nieuw-Guinea Kroniek verhuurde de rvd nog verschillende andere films
over Nieuw-Guinea aan particulieren en instellingen. Er was daartoe een catalogus
samengesteld, waarin de eerder genoemde film Vergeten Aarde van de Koninklijke
Marine was opgenomen, alsmede een kleurenfilm, Primitief Nieuw-Guinea, gemaakt
door bestuursambtenaar J.A. van der Hoeven in gebieden die nog weinig bekend wa-
ren. De 16mm filmopnames in kleur van een andere bestuursambtenaar, G.Jannink,
waren de rvd ook bekend, maar werden terzijde geschoven.60 Wel stond Report from
Netherlands New Guinea in de catalogus, waarbij het opvallend mag heten dat er van
deze film geen Nederlandse versie werd gemaakt. Omgekeerd gebeurde dat wel met
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de kronieken. Vanaf het najaar van 1958 kwam de tweedelige film De ontwikkeling van
Nieuw-Guinea beschikbaar, samengesteld uit de originele filmopnames voor Report
from Netherlands New Guinea, met wat aanvullingen die Denninghoff Stelling op ver-
zoek van de rvd had bijgedraaid.61 Deze films verschilden niet wezenlijk van de kro-
nieken, de Papoea’s bleven primitieve mensen die aan de hand van de Nederlanders
met de moderne wereld moesten gaan meedoen, zonder werkelijk in te gaan op de
dilemma’s die dit voor hen meebracht.

Er had één uitzondering op de regel kunnen zijn: de ‘documentaire speelfilm’ Van
één bloed, bedacht op de burelen van Polygoon/Profilti, dat in mei 1955 de steun in-
riep van de minister-president om een film ‘in grote stijl’ te maken over Nieuw-Gui-
nea, zoals Drees in de ministerraad meldde. Hijzelf was wat huiverig, er was naar
zijn mening al veel publiciteit rond Nieuw-Guinea. Het verzoek van Polygoon werd
doorgeschoven naar het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat
het vervolgens op het bordje van de collega van Overzeese Rijksdelen schoof, waarna
deze aan de gouverneur berichtte ‘dat de vorderingen niet van dien aard zijn, dat
hiermede, vooral internationaal, visueel enige indruk gemaakt kan worden.’ 62 Maar
bij Polygoon was ondertussen schrijver Leonard Huizinga met steun van oud-resi-
dent Jan van Eechoud druk doende met een scenario voor een speelfilm met docu-
mentaire elementen, zoals ze het zelf omschreven. Doel was ‘te laten zien, dat Ne-
derland land en volk van Nieuw-Guinea bewust tracht op te heffen naar een niveau
waar beide de status van een onafhankelijke en met Nederland bevriende natie zul-
len hebben bereikt.’ Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken werd gekozen
voor een speelfilm, waarin het verhalende element voorop zou staan, in dit geval de
levensloop van een jonge Papoea bestuursambtenaar genaamd Paulus. Informatie
zou de film ook bevatten, maar gewaakt moest worden dat ‘wat wij “de stiekeme do-
cumentaire” zouden willen noemen, die door het hele verhaal heen geweven is, zich
voor het publiek niet tè duidelijk als verkapte propaganda aandient.’63

Door een samenloop van omstandigheden -de rvd voelde wel wat voor het plan van
Polygoon en er moest een andere cameraman naar Nieuw-Guinea ter vervanging
van Denninghoff Stelling die een half jaar regulier verlof kreeg- besloot het gouver-
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nement alsnog het filmbedrijf te steunen met faciliteiten bij de uitvoering, op voor-
waarde dat het scenario vooraf werd goedgekeurd.64 Cineast Karel Das van Grol ver-
trok in juni 1956 naar Nieuw-Guinea, mede op zoek naar bruikbare locaties. Bij Po-
lygoon in Haarlem werd verder aan het scenario geschaafd rond de Papoea Paulus,
die als kind opgroeit bij een kannibalistische stam en als ambtenaar in gewetens -
nood komt als zijn vroegere stamgenoten een koppensneltocht op touw zetten. Aan
het einde van het jaar kreeg de rvd bericht dat gouverneur Jan van Baal forse kritiek
had geuit op het scenario. Hij zag veel liever dat ‘het slot een nieuwe wereld toont
met geklede Papoea’s, werkende Papoea’s met een zich ontwikkelende welvaart. Dat
slot moet aansluiten op de toekomst, op een nieuwe tijd en de film niet, gelijk thans,
machteloos in zichzelf laten terugkeren.’65 Scenarioschrijver Huizinga meende dat
de gouverneur zijn einde niet goed had begrepen, maar wilde een en ander wel aan-
passen. Inmiddels ontstonden er problemen rond de financiering van de film. Het
gouvernement had weliswaar 100.000 gulden op de begroting apart gezet, maar dat
was slechts een derde van de door Polygoon voorziene kosten. Een subsidieaanvraag
van 175.000 gulden bij het net opgerichte Produktiefond voor de Nederlandse Film
werd in de zomer van 1957 afgewezen. Daarmee was het einde van de film Van één
bloed bezegeld.66 Op grond van het oorspronkelijke scenario -met redelijk wat dra-
matiek- is het lastig te beoordelen of de Nederlandse filmgeschiedenis een stuk rij-
ker zou zijn geweest met deze film. De opzet getuigde in ieder geval van ambitie, van
een poging Nieuw-Guinea op een andere manier voor het voetlicht te brengen dan
tot dan toe was gebeurd.

Hemel, modder en dode vogels

De kop boven deze paragraaf, die verwijst naar de titels van enkele buitenlandse
films die begin jaren zestig uitkwamen over Nieuw-Guinea, geeft al aan dat het hier
om andere films gaat dan de ‘verantwoorde’ Nieuw-Guinea Kroniek. Films die niet ge-
bukt gingen onder de morele verantwoordelijkheid die veel Nederlandse ambtena-
ren voelden tegenover de Papoea’s en die hen belemmerde in de beoordeling van het
land en zijn inwoners. Zo schreef het toekomstige hoofd van de Directie Nederlands
Nieuw-Guinea (Directie nng) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar
Nieuw-Guinea vanaf oktober 1959 onder viel), A. Kottier, in de zomer van 1959 over
een speciaal nummer van het Amerikaanse tijdschrift Junior Natural History, samen-
gesteld in overleg met de Netherlands Information Bureau, dat het prachtig was,
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maar…: ‘Naar mijn gevoelens is wellicht teveel nadruk gelegd op het primitieve ele-
ment in Nederlands Nieuw-Guinea en wordt voorbij gegaan aan het feit, dat een
groot deel van de bevolking het “stone-age” tijdperk reeds enige tijd achter de rug
heeft. Elke aanduiding van de veranderende omstandigheden en een snelle emanci-
patie van land en volk als gevolg van de Nederlandse werkzaamheden in het ge-
biedsdeel ontbreekt.’67 Terwijl Nederlandse bestuurders hamerden op deelname
van de Papoea’s in de vaart der volkeren, waren buitenlanders toch vooral geïnteres-
seerd in hun oorspronkelijke cultuur.

Er werden in de jaren vijftig door verschillende buitenlandse filmers aanvragen in-
gediend bij het gouvernement, maar niemand was zo vasthoudend als de Fransman
Pierre-Dominque Gaisseau. Na afloop van een grote reisreportage door Australisch
Nieuw-Guinea voor het tijschrift Paris Match bracht hij in de zomer van 1955 aan-
sluitend een bezoekje aan Hollandia en informeerde bij de gouverneur of hij in het
Nederlandse deel een filmexpeditie kon ondernemen. Van Baal gaf er zijn toestem-
ming voor, althans voor zover het ging om het achterland van Hollandia waar wel
enig verkenningswerk gebruikt kon worden. Aan Den Haag liet Van Baal weten:
‘Gillend enthousiast ben ik uiteraard niet. […] Dringen ze verder door in het dal van
de A-rivier dan de benedenloop dan heb ik zelfs daar geen bezwaar tegen. Echter wel
tegen hetgeen hun heimelijke bedoeling is: nl. een tocht van Hollandia naar Me-
rauke. Dat is gekkenwerk.’68 Het ‘gekkenwerk’ werd niettemin een paar jaar later
toch uitgevoerd. Gaisseau had in 1959 de financiën rond en zich bovendien verze-
kerd van de steun van niemand minder dan Prins Bernhard en van André Malraux,
op dat moment de Franse minister van Cultuur. Op Nieuw-Guinea was inmiddels
gouverneur Platteel aangetreden. Tegenhouden wilde hij de met de nodige publici-
teit omgeven expeditie niet, er waren ook nauwelijks kosten aan verbonden voor de
Nederlandse overheid, maar hij maakte zich wel zorgen: ‘Voorkomen dient te wor-
den dat –teneinde de verkoopbaarheid van de film te bevorderen- een te sensatione-
le film wordt geproduceerd, welke uiteindelijk de Nederlandse zaak wel eens zou
kunnen schaden. In dit verband vraag ik mij af of niet gewenst is te bedingen dat ook
de film en de gesproken tekst van de in andere landen dan Nederland te vertonen
film in overleg met de daarvoor aangewezen Nederlandse overheidsinstanties moe-
ten worden samengesteld.’ Het blijft opmerkelijk dat Nederlandse gezagsdragers
het nog altijd gewoon vonden om invloed te willen uitoefenen op films.69
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‘De volgende dag wordt voor de film een indrukwekkende schipbreuk geënsceneerd.
[…] Het is voor figuranten zoals wij even wennen om zo’n drama zo waarheidsge-
trouw mogelijk te spelen. De filmopnamen moeten dan ook een paar keer worden
herhaald omdat de Muju’s [de Papoea dragers] vriendelijk naar de camera lachend
van het zinkende vlot afspringen. Bij een tweede poging blijven ze gelukkig ernstig
kijken en verdwijnen -en dat is wel echt- een van de buitenboordmotoren, een ag-
gregaat en tal van spullen naar de bodem van de rivier.’ Aldus Jan Sneep, een jonge
bestuursambtenaar die door het gouvernement was aangewezen om een oogje in
het zeil te houden bij de expeditie Gaisseau.70 De ‘schipbreuk’ die hij beschreef vond
plaats op het moment dat de filmploeg niet verder bovenstrooms de Steenboomri-
vier op kon en te voet over de bergen naar het noorden moest, want er was uiteinde-
lijk gekozen voor een doorsteek van zuid naar noord, van Merauke naar Hollandia.
Voedseldroppings hielden de filmploeg in het nauwelijks bewoonde gebied gaande,
maar de ontberingen waren groot, zeker voor de 61 Papoeadragers, ongewend aan de
kou op een paar duizend meter hoogte. Drie van hen lieten het leven, later aanlei-
ding tot vragen in de Tweede Kamer.71 Gaisseau bereikte uiteindelijk na precies ze-
ven maanden Hollandia, begin maart 1960, als waarschijnlijk de eerste mens die de
doorsteek dwars door het centrale bergland van Nieuw-Guinea had gemaakt.

De film van Gaisseau, Le ciel en la boue ging in mei 1961 in première op het festival in
Cannes. Het Vrije Volk was niet erg enthousiast, maar de Volkskrant kopte ‘Pre-histo-
rie op Nieuw-Guinea op aangrijpende wijze verfilmd’. Na de beschrijving van de
film volgde een opmerkelijk hoofdredactioneel: ‘Men zou zich natuurlijk kunnen
afvragen waarom Nederland, dat over verschillende talentrijke filmers beschikt,
niet zelf het initiatief heeft genomen voor het ondernemen van een dergelijke expe-
ditie. Is dit niet gebeurd uit gebrek aan financiële middelen? Of heeft men gevreesd
dat de Nederlandse Nieuw-Guinea politiek een holle indruk zou maken, wanneer
zou blijken, dat een aanzienlijk deel van de bevolking van het eiland na enkele eeu-
wen van Nederlands bewind nog steeds in de prehistorie en het stenen tijdperk leeft
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hoe er invloed op de uiteindelijke film kan worden uitgeoefend. Voor zover mij bekend is
dat niet gelukt. Wel bekeek de Nederlandse cineast Louis van Gasteren enkele maanden
voor de officiële première de film in Parijs. Hij meldde dat de film ‘alleen al door zijn pres-
tatie als verfilmde exploratie-tocht bijzonder groot respect afdwingt’ en dat zijn bedrijf de
Nederlandse versie zal verzorgen.

70 J. Sneep, Einde van het stenen tijdperk. Bestuursambtenaar in het witte hart van Nieuw-Guinea
(Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2009), p. 146.

71 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.02.54, inv.nr. 6316, Directie nng aan gouverneur, 
31 maart 1960. Het antwoord van de gouverneur bevestigde de dood van de drie Papoea’s en
meldde dat hun families volgens het adatrecht waren gecompenseerd.



en dat begrippen als politieke zelfbeschikking volstrekt buiten het bereik moeten
liggen van mensen, die in een oneindig veel primitiever stadium van ontwikkeling
verkeren dan dat van onze vaderlandse Batavieren vóór het begin van de christelijke
jaartelling?’72 De vinger op de zere plek, zou je kunnen zeggen. De Volkskrant was in
deze tijd nog behoorlijk nauw verbonden met de kvp, in niet geringe mate verant-
woordelijk voor het beleid op Nieuw-Guinea via de bewindslieden Luns en Bot, en
wellicht was dit een blijk van onvrede binnen de eigen gelederen.

De Nederlandse gala-première van Tussen hemel en moeras, zoals Le ciel et la boue hier
ging heten, was op 3 juli 1961 in Utrecht, de volgende dag verscheen er een halve pa-
gina over in de society-rubriek van De Telegraaf.73 Weer enkele dagen later organi-
seerde de rvd in Den Haag een vertoning voor het voltallige Corps Diplomatique,
waarbij ongetwijfeld weloverwogen was gekozen voor een voorfilm in de vorm de
zojuist gereedgekomen Kroniek nummer 21, over de verkiezing en installatie van de
Nieuw-Guinea Raad, de aanzet tot de toekomstige volkvertegenwoordiging van het
eiland.74 De film van Gaisseau viel in de smaak, zo kan veilig worden geconcludeerd.
De Engelse versie, The sky above – the mud below, won in 1962 ook nog eens de Oscar
voor beste documentaire. Het is een film waarin de nadruk vooral ligt op het span-
nende avontuur, ontmoetingen met onbekende stammen, ontbering in de wilder-
nis en in die zin is hij bijna tijdloos.75

De Papoea’s die de expeditieleden in Le ciel et la boue ontmoeten zijn vooral mede-
mensen, hoezeer hun cultuur ook van die van het westen verschilt.’Lachen betekent
over de hele wereld hetzelfde’ constateert de commentaarstem terwijl we Gaisseau
vrolijk zien gebaren en wijzen naar zichzelf en het groepje Papoea mannen dat hem
omringt. In het eerste deel van het verhaal krijgen we een aantal niet eerder ver-
filmde rituelen te zien van stammen aan de zuidkust en hoe vreemd die ook ogen,
het lukt de commentator ze voor de westerse kijker te verklaren zonder te vervallen
in simplistische vergelijkingen als die uit Vergeten Aarde: ‘dit is een soort bezwe-
ringsdans, een dans die bepaalde ziektes moet tegenhouden zoals bij ons in het wes-
ten een drankje.’ Na een ruim half uur begint de dan vijf man tellende filmploeg
met bestuursambtenaar Sneep, enkele Papoea politieagenten en de dragers aan de
doorsteek naar het noorden. We zien de geënsceneerde schipbreuk, maar gaandeweg
hoeven de ontberingen -de hoogte, de kou, de voortdurende regen- niet meer nage-
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72 Vrije Volk, 5 mei 1961 en Volkskrant, 4 mei 1961.
73 De Telegraaf, 4 juli 1961, p.2.
74 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 6316, aankondiging vertoning films.
75 De film wordt niet in een Nederlands archief bewaard, maar is via het internet op dvd te

bestellen of te downloaden.



speeld te worden, de vermoeidheid is van ieders gezicht af te lezen. ‘Gekkenwerk’, in-
derdaad. De dood van de drie dragers wordt niet weggemoffeld, van een van hen zien
we de begrafenis, ergens onderweg. Het grote verschil met een film als Kroniek
nummer 18, Naar de sneeuwtoppen op de evenaar, ook een verslag van een expeditie door
onherbergzaam gebied, is dat je daar nauwelijks het avontuur meekrijgt, de inspan-
ning is niet van de gezichten af te lezen – al is die er wel geweest bij het bedwingen
van de Julianatop van 4.640 meter. Papoea’s spelen in deze kroniek hoegenaamd geen
rol, tot twee keer toe horen we dat de dragers niet verder omhoog meegaan, maar een
verklaring wordt niet gegeven. En over Papoea’s die voor het eerst van hun leven met
sneeuw te maken kregen wordt evenmin iets verteld.76

Papoea’s spelen daadwerkelijk de hoofdrol in de tweede grote buitenlandse film die
begin jaren zestig op Nieuw-Guinea werd gemaakt, uitvloeisel van een Amerikaan-
se wetenschappelijke expeditie opgezet door de Harvard universiteit. Het contact
was in eerste instantie gelegd door oud-resident Vic de Bruijn die in 1959 tijdens zijn
verblijf in de Verenigde Staten enkele gesprekken voerde met mensen van het Film
Study Center van het Peabody Museum voor Archeologie en Etnologie van de Har-
vard universiteit. De Bruijn meldde dat men het daar jammer vond dat deelname
van enkele Amerikaanse onderzoekers aan de Nederlandse wetenschappelijke expe-
ditie naar het Sterrengebergte was afgewezen, maar dat er nog steeds belangstelling
en geld was voor het maken van een film over de stammen op Nieuw-Guinea. De
Bruijn, zelf etnoloog, was een groot voorstander van zo’n film, al was het maar om-
dat vertoning via televisie miljoenen Amerikanen zou kunnen bereiken.77 Beoogd
filmer en antropoloog Robert Gardner stelde een begroting op die eind 1959 werd be-
keken door Gijs van der Wiel van de rvd. Hij adviseerde de Directie nng om 25.000
gulden bij te dragen aan het project, alsmede de kosten van de lokale ondersteuning,
een en ander in ruil voor recht van vertoning in Nederland.78

De komst van de film- en onderzoeksgroep van de Harvard universiteit werd door
het gouvernement grondig voorbereid. Conservator A. Gerbrands van het Rijksmu-
seum voor Volkenkunde in Leiden stelde een rapport op over het gebruik van het
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76 Zie Andere Tijden, 28 oktober 2003, over de expeditie naar het Sterrengebergte, waarin een
van de leden over deze gebeurtenis vertelt. Te zien via de website <anderetijden.nl> en BenG,
Taak id 46158. Volgens cameraman Piet ter Laag gingen de Papoea dragers niet mee naar
boven omdat ze niet met schoenen konden lopen en er een kalksteengebergte met hele
scherpe randen gepasseerd moest worden.

77 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 8063, Verslag van een voorlichtingsreis
in de Verenigde Staten van Amerika door Dr. J.V. de Bruijn van 4 januari – 8 maart 1959.

78 idem, Van der Wiel aan directie nng, 1 december 1959.



medium film bij culturele antropologie. En passant gaf hij daarin het vernietigend
oordeel weer van de ‘Werkgroep Beoordeling Cultureel-Anthropologische Films’
over wat er tot dan toe door de Nederlandse overheid aan film was gemaakt: ‘Op mis-
schien één enkele uitzondering na (- de kroniek over de Baliemvallei-), werden alle

films unaniem, zowel uit wetenschappelijk, als uit voorlichtings- en filmtechnische
oogpunt, voor wat betreft het commentaar, zonder meer afgekeurd. Daarbij liep het
oordeel uiteen van het min of meer neutrale “onbruikbaar” of “waardeloos”, tot een
scherpe veroordeling wegens aperte vervalsing der feiten.’ Over Robert Gardner oor-
deelde Gerbrands positief gezien diens eerdere werk bij de Bosjesmannen in zuide-
lijk Afrika. Hij vond wel dat de Amerikaan een nogal ruime begroting had opgesteld,
Gerbrands meende dat een ploeg van louter Nederlanders het stukken goedkoper
kon doen.79 Op Nieuw-Guinea stuurde het gouvernement bestuursambtenaar en
antropoloog Jan Broekhuijse alvast naar het woongebied van de Dani, een stam in de
Baliemvallei van het centrale bergland die het onderwerp van de filmopnames zou
worden. Eind oktober 1960 kwam er een officiële persbericht waarin de namen van
alle deelnemers stonden vermeld, inclusief die van student Michael Rockefeller,
zoon van de gouverneur van de staat New York en gespecialiseerd in primitieve
kunst. Rockefeller zou het geluid doen bij de opnames.80

In april 1961 begon Robert Gardner zijn werk in een afgelegen deel van de Baliem-
vallei, speciaal uitgezocht door Broekhuijse omdat de mensen daar nog weinig con-
tact hadden gehad met buitenstaanders. Die herinnert zich veel later nog goed hoe
afwijkend zijn opdracht uit die jaren was. Normaal gesproken was in het centrale
bergland zijn taak een gebied ‘te pacificeren’, te zorgen dat er een eind kwam aan de
voortdurend oplaaiende stammenoorlogen. Gardner had echter uitdrukkelijk te
kennen gegeven dat hij ‘authentieke omstandigheden’ wilde filmen. Broekhuijse
werd verzocht het ‘pacificeren’ voorlopig na te laten.81 Al snel na de komst van de
filmploeg deden de eerste geruchten de ronde: de Papoea’s zouden worden opge-
stookt om oorlog te voeren speciaal voor de film. Broekhuijse moest in Hollandia
tekst en uitleg komen geven. Hij wees fijntjes op zijn opdracht en was van mening
dat de Dani’s hun oorlogen toch wel voerden, met of zonder filmploeg, want het
vormde een onlosmakelijk onderdeel van hun cultuur, net als het koppensnellen en
kannibalisme in het zuiden van Nieuw-Guinea. Gardner kon blijven doorwerken,
maar echt gelukkig was het bestuur niet.
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79 idem, nota dr. A.A. Gerbrands, 31 december 1959.
80 idem, persbericht gouvernement, 20 oktober 1960.
81 Gesprek met Jan Broekhuijse op 17 oktober 2011 voor een uitzending van Andere Tijden op 

20 november 2011 over de zaak Michael Rockefeller. Het programma is met extra informa-
tie te zien op website, <anderetijden.nl> en BenG, Taak id 4610392.



Waarnemend gouverneur Boendermaker schreef eind mei 1961 aan staatssecretaris
Bot: ‘Hoewel het bestuderen en op film vastleggen van de levensgewoonten van de
primitieve Papoea van wetenschappelijk belang is en als zodanig ook van bestuur-
lijk belang, is ook reeds eerder gebleken dat dergelijke veldstudies bepaalde gevaren
met zich meebrengen. Een voorbeeld hiervan is de in 1959 te Kepi plaats gehad heb-
bende moord op 72 Tjitaks, waartoe het langdurige en intensieve ethnologische on-
derzoek van Pater J. Boelaars ongetwijfeld heeft bijgedragen. Zijn voortdurende ge-
detailleerde ondervragingen van de bevolking naar het verloop van vroegere
sneltochten en de optekening van de levensgeschiedenissen van vroegere krijgs-
hoofden, zijn mede oorzaak geweest dat men het verleden als een romantische en
glorierijke riddertijd ging zien.’ Boendermaker liet wijselijk het eerder genoemde
voorbeeld waar hijzelf bij betrokken was geweest, de filmopnames voor Report from
Netherlands New Guinea, achterwege. Hij was het ook niet eens met de gedachte dat
het bestuur baat had bij antropologisch onderzoek: ‘dit is te minder waar het Be-
stuur zich geconfronteerd ziet met bepaalde niet tolerabele cultuur-excessen. Al
komt men precies te weten wat de plaats en de betekenis van dergelijke excessen in
de cultuur zijn, dan nog zal men -evenals nu zonder ethnologisch onderzoek- deze
excessen eenvoudig moeten verbieden en de overtreders moeten bestraffen. Voor de
pijnlijke zijde van de eerste acculturatie-noodzaak, kan een ethnologisch onderzoek
de bevolking niet behouden.’ In de kantlijn van de brief staat hierbij geschreven ’m.i.
geheel acc’, onderaan is toegevoegd: ‘Het ging hier niet alleen om ethnologisch on-
derzoek, maar meer speciaal om een eth. onderzoek dat door Amerikanen zou wor-
den ingesteld. Door dat onderzoek wordt ook een politiek belang gediend.’ 82 Het laat
zien dat in de laatste jaren van de Nederlandse aanwezigheid op Nieuw-Guinea al-
les werd beoordeeld in het licht van het internationale belang van het gebied.

Gardner was eind augustus 1961 klaar met zijn opnames en nam in Amerika alle tijd
voor de montage van zijn film. Het werk daaraan werd kort verstoord door de veel
opzien barende verdwijning van zijn geluidsman Michael Rockefeller. Die was na
afloop van het filmwerk naar het zuiden van Nieuw-Guinea gereisd om daar zoveel
mogelijk primitieve kunst van het Asmat volk te kopen, of beter gezegd te ruilen te-
gen ijzeren bijlen en tabak. Tijdens een tocht langs de kust was zijn catamaran om-
geslagen en was hij vermoedelijk verdronken. Het bestuur zette vliegtuigen en
schepen in om hem te zoeken, vader Rockefeller kwam vanuit New York over naar
Nieuw-Guinea, vergezeld door Gardner, maar Michael bleef onvindbaar. De speur-
tocht beheerste een week lang het wereldnieuws en in later jaren bleven geruchten
opduiken over een blanke man die was gesignaleerd temidden van Papoea’s of, nog
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82 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 11394, Boendermakers aan Bot, 29 mei
1961.



beschamender voor de Nederlandse overheid, verhalen over een kannibalenfestijn
rond het lichaam van Rockefeller.83 De tot op heden rondzoemende verhalen staan
symbool voor de fascinatie in de westerse wereld voor ‘primitieve wilden’ en hun
cultuur, een fascinatie die Rockefeller zeker ook bezat en die hij tastbaar probeerde
te maken met het verzamelen van zoveel mogelijk van hun ‘kunst’. De voorwerpen
die hij al had verkregen voor zijn vermissing zijn nog altijd te zien in het New York-
se Metropolitan Museum of Art, in de speciale Michael C. Rockefeller vleugel. En de
geluidsopnames die hij maakte in de Baliemvallei zorgden er mede voor dat de film
die Gardner monteerde lovend werd ontvangen.

Die film, Dead Birds, ging officieel in première op de Harvard universiteit in oktober
1963, maar ruim een jaar eerder werd al een versie vertoond aan gouverneur Platteel.
Die stuurde een verslag naar Den Haag, waarin hij begon met complimenten: ‘Niet
slechts de opnamen zelf, doch ook het ingebouwde verhaal -geen eenvoudige taak in
de statische en vrijwel zuiver traditioneel bepaalde adatmaatschappij- verdienen al-
le lof’. Vervolgens kwam de kritiek. Platteel meende dat de aandacht van de film nog-
al eenzijdig uitging naar de oorlogsvoering als ritueel, terwijl ‘van een filmgroep als
de onderhavige, met niet geringe wetenschappelijke pretenties, toch verwacht had
mogen worden, dat zij zich meer moeite zou hebben gegeven in de richting van ook
andere, zij het veel moeilijk te doorgronden aspekten van de Dani maatschappij.’
Aan het einde van zijn verslag gaf Platteel het dilemma weer waarmee het Neder-
landse bestuur worstelde: ‘Het aanzien van deze film doet wel het bezwaar gevoelen
dat hier -in het midden gelaten voor welk publiek deze film uiteindelijk zal worden
vrijgegeven- voor de zoveelste maal aan de buitenwereld Nieuw-Guinea wordt ver-
toond in zijn meest onontwikkelde vorm, een en ander met de onvermijdelijk geïm-
pliceerde vraag hoe is zoiets mogelijk in de 20ste eeuw na Christus onder Nederlands
bestuur. Het lijkt zeer gewenst, dat de blijkbaar grote attraktie van alle spectaculai-
re archaïsche elementen in de Papoea-maatschappij zo veel mogelijk worden gecon-
trabalanceerd door de vertoning van films over de Papoea in een acculturatiefase en
in de meest moderne aspekten van zijn samenleving.’84

Het probleem bleef natuurlijk dat films over ‘de moderne Papoea’ maar voor weinig
mensen interessant waren. In de inleiding is al gerefereerd aan de opmerking van J.
Heldring, begin jaren vijftig hoofd van het Netherlands Information Bureau in New
York, over plannen om films te maken over het ‘moderne’ Nederland. Dat wilden
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83 Zie bijvoorbeeld de eerder vermelde uitzending van Andere Tijden over de verdwijning van
Michael Rockefeller.

84 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 11394, Platteel aan ministerie Binnen-
landse Zaken, 1 augustus 1962.



Amerikanen helemaal niet zien, waarschuwde Heldring, die wilden molens, klom-
pen en tulpenvelden. Wat dat betreft voldoet Dead Birds geheel aan de verwachting,
de film laat uitbundig uitgedoste Papoea krijgers zien die elkaar langdurig bestoken
met pijlen. Er is zelfs een close-up van een pijl -met weerhaken- die in de bil van een
krijger vastzit. Via de ervaringen van één man, Weyak, en het jongetje Pua probeert
Gardner een beeld te geven van het leven van een Dani stam. Blanken komen in het
verhaal niet voor. De film kreeg de hoofdprijs op het Volkenkundig Filmfestival in
Florence in 1964 en geldt nog steeds als een belangrijke, zij het niet onomstreden,
naoorlogse antropologische film.85

Platteel schreef zijn verslag op 1 augustus 1962, aan de vooravond van zijn definitie-
ve afscheid van Nieuw-Guinea, en al was hij mogelijk niet op de hoogte van alle de-
tails rond de onderhandelingen die op dat moment in New York werden gevoerd en
die op 15 augustus 1962 leidden tot de officiële bekendmaking van de overdracht van
het gebied aan een interim-bestuur van de Verenigde Naties per 1 oktober 1962, hij
moet hebben beseft dat hij zijn ambt niet lang meer zou vervullen. In het verslag is
daar niets van te bespeuren. Net zoals er eigenlijk in geen enkele film iets te merken
is van al het politieke en militaire gekrakeel rond Nieuw-Guinea. Het koloniale tijd-
perk liep overal ter wereld op zijn einde, maar op het filmbeeld is het adagium nog
steeds ‘van de kolonie niets dan goeds’. Een meer kritische kijk op het koloniale be-
leid, al was het wat Nieuw-Guinea betreft nog minimaal, kwam uit een andere hoek
en van een nieuw medium: de televisie.

Nieuw-Guinea op de beeldbuis

Binnen de rvd was het vanaf de eerste discussie over de invoering van televisie in
Nederland, eind jaren veertig, duidelijk dat men bemoeienis met dit nieuwe medi-
um wilde hebben. In de commissie die de regering medio 1948 instelde om het ́tele-
visievraagstuḱ te bestuderen was aanvankelijk geen plek ingeruimd voor de dienst,
maar na flink lobbyen van het toenmalige hoofd Joop Landré kreeg de rvd begin
1950 alsnog een plaatsje aan de tafel.86 Hoofd van de filmafdeling van de rvd en la-
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85 Op het internet zijn discussies te vinden, al gaan die deels over de tamelijk achterhaalde ge-
dachte dat bijvoorbeeld het geluid niet apart bij beelden gezet mag worden. Een dvd van
de film is via de website van Gardner te bestellen. BenG heeft een sterk verkleurde kopie in
haar bezit, BenG Taak id 4513917. Zie ook Robert Gardner, Making of Dead Birds. Chronicle of
a Film (Cambridge: Peabody Museum Press, 2007).

86 nl-hana, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 2297, Landré aan ministerie Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen, 25 mei 1948 en inv.nr. 1742, minister-president aan mi-
nisterie Verkeer en Waterstaat, 23 december 1949.



tere adjunct-directeur Gijs van der Wiel zorgde er in de jaren vijftig en begin zestig
voor dat zijn organisatie bleef meepraten over het nieuwe medium. Bovendien wa-
ren het niet de omroepen maar was het de rvd die in de eerste helft van de jaren vijf-
tig contact legde met buitenlandse televisiestations en regelde dat zij beeldmateri-
aal kregen over Nederlandse gebeurtenissen. Het was volgens Van der Wiel
onvermijdelijk omdat het buitenland niet wist waar ze naar toe moest in een land
waar de bioscoopbond machtig was en dreigde met sancties tegen particuliere film-
bedrijven die aan de televisie, ofwel ‘de concurrentie’ materiaal wilden leveren.87

Vermoedelijk vanuit die geest -de rvd regelde nationale filmzaken- zorgde Van der
Wiel er ook voor dat het op 5 januari 1956 begonnen nts journaal reportages aange-
leverd kreeg uit Nieuw-Guinea. Met het oog daarop kreeg de afdeling visuele voor-
lichting in Hollandia met ingang van maart 1957 ook een tweede cameraman, Piet
ter Laag.88

Ter Laag blikt zo’n 55 jaar later met enige nostalgie terug op zijn werk in Nieuw-
Guinea. Hij was opgegroeid in Nederlands-Indië, in een bruisende maatschappij
waar zijn vader directeur van een reclamebureau was. Als algemeen assistent maak-
te hij nog de nadagen mee van het Gouvernements Filmbedrijf in Batavia en toen hij
na kortstondige verblijven in Nederland en Suriname naar Nieuw-Guinea kwam
was dat voor hem de primitiviteit ten top. Niet alleen waar het ging om het maat-
schappelijk leven, maar ook wat betreft de middelen van de afdeling visuele voor-
lichting. ‘Het was eigenlijk ontzettend amateuristisch allemaal, je rommelde maar
wat’, zo vat hij zijn werkzaamheden samen. De afdeling was gehuisvest in enkele
halfronde zinken barakken die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de
Amerikanen waren neergezet. Daarnaast een loods voorzien van airconditioning,
waar een donkere kamer voor het ontwikkelen en afdrukken van foto’s was gehuis-
vest en films op de juiste temperatuur werden bewaard. Van richtlijnen over wat er
voor het journaal gefilmd moest worden kan Ter Laag zich niets herinneren: ‘We de-
den dingen op eigen initiatief, die stuurden we gewoon weg, met een shotlist erbij
en een beetje commentaar en daar verzonnen zij dan wel een verhaal bij.’89 Formeel
liep de communicatie via de rvd, daar ging het voor het journaal gefilmde materi-
aal naar toe. De rvd liet deze 16 mm zwart-wit films ontwikkelen en stuurde ze door
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87 nl-hana, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 1742, nota Van der Wiel voor televi-
siecommissie van de Voorlichtingsraad, 10 september 1958. Zie ook Huub Wijfjes, Journalis-
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88 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 6319, Denninghof Stelling aan Van der
Wiel, 26 maart 1957.

89 Gesprek met Piet ter Laag, 26 augustus 2013.



naar de nts, waar de redactie er onderwerpen uit monteerde. Ter Laag denkt dat er
sporadisch contact was met Carel Enkelaar, de hoofdredacteur van het nts journaal,
maar heeft er geen concrete herinneringen aan.

Over de relatie tussen de rvd en de nts is op papier weinig terug te vinden. Bleef de
bemoeienis van de rvd beperkt tot het louter aanleveren van ruw filmmateriaal?
Oefende de rvd invloed uit op het samenstellen van reportages? Is daar iets van op
papier bewaard gebleven? Hoe groot is de kans dat de redacteuren van het nts jour-
naal op dezelfde lijn zaten als de rvd en over Nieuw-Guinea vooral positieve be-
richten maakten? Diende de nts verzoeken in bij de rvd om bepaalde onderwerpen
te filmen? Hoofdredacteur Carel Enkelaar schreef in zijn memoires niets over
Nieuw-Guinea, maar wel dat hij niet geloofde in ‘objectiviteit’. Voor hem was het
adagium ‘zo onpartijdig mogelijk’ en hij was vooral tevreden als hij in gelijke mate
het verwijt kreeg dat zijn journaal te links, dan wel te rechts was.90 Wat dat voor ge-
volgen had voor de verhouding tussen ‘zijn’ nts en de rvd blijft onbeantwoord. In
het archief van de rvd is het evenmin te vinden. Voor zo ver valt na te gaan -gezien
de nog altijd sterk beperkte openbaarheid- belichten de stukken in dat archief voor-
al de gerichtheid op film die de dienst in het begintijdperk van de televisie nog had.
Het overzicht van nts-journaals met onderwerpen over Nieuw-Guinea laat zien
dat het journaal zich niet volledig afhankelijk maakte van de rvd en zeker bij groot
nieuws op zoek ging naar andere bronnen.91

Het jaarverslag over 1958 van de afdeling visuele voorlichting in Hollandia meldde
expliciet dat de rvd het afzetgebied van 35 millimeter films bestemd voor de bio-
scoop in Nederland nog altijd belangrijker achtte dan het bereik van de televisie.92

De dienst handelde daar ook naar. Toen het nts journaal in het najaar van 1958 bij-
na dagelijks ging uitzenden, leek het de minister van Zaken Overzee goed om te plei-
ten voor meer aandacht voor de overzeese gebiedsdelen: ‘Juist nu een zo groot aantal
Nederlanders een televisietoestel bezit en voorts bij onderzoek is gebleken, dat voor-
al de uitzendingen van de nieuwsdienst en van de weersvoorspelling het meest ge-
volgd worden, is het van belang om van dit medium gebruik te maken om eens wat
meer van de Rijksdelen overzee te laten zien.’93 De hoogste man bij de nts, pro-
grammacommissaris J.W. Rengelink, liet hierop in een tamelijk venijnig opgestelde
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90 Carel Enkelaar, Ooggetuige. Achterkanten van de media (z.p.: Holland Advertising, 1992), p. 252.
91 Zie bijlage voor deze lijst.
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brief weten dat zowel hij als de hoofdredacteur van het nts journaal eerder bij de
rvd hadden laten weten dat er belangstelling was voor het vele filmmateriaal dat de
voorlichtingdienst bezat over Nieuw-Guinea en de andere rijksdelen, maar dat de
rvd had meegedeeld dat dit materiaal wegens commerciële verplichtingen niet
voor televisie uitzendingen beschikbaar was.94

De commerciële verplichtingen betroffen het roulement van afleveringen van de
Nieuw-Guinea Kroniek in de bioscoop, waarbij de rvd een gedeelte van de opbrengst
kreeg. Afspraak was dat een aflevering pas na 40 maanden commerciële roulatie be-
schikbaar kwam voor andere doeleinden.95 De minister van Zaken Overzee kreeg als
antwoord op zijn wens om meer televisie-aandacht van de rvd te horen dat zijn de-
partement dan meer geld beschikbaar zou moeten stellen: ‘Eerlijk gezegd is de
moeilijkheid hier, dat de overheid met zijn voorlichting eigenlijk voor een dubbel-
tje op de eerste rang wil zitten en het is helaas ook de R.V.D. niet gegeven om van het
dubbeltje een kwartje te maken, laat staan een gulden, die eigenlijk voor de uitvoe-
ring van dit project nodig zou zijn.’96 In een intern memo klaagde de rvd dat de nts

er vooral op uit was om van overheidsdiensten filmmateriaal voor niets te krijgen en
hekelde het gratis ter beschikking stellen van opnames van de Taptoe Delft door de
Leger Film- en Fotodienst. Alle overheidsdiensten zouden aan de televisie geld moe-
ten vragen voor films die op overheidskosten werden opgenomen.97

Wat de rvd wel op 16 millimeter aan het nts journaal leverde leek aanvankelijk
sterk op de onderwerpen uit het traditionele bioscoopjournaal: de aankomst van au-
toriteiten, een ‘concours d’élégance’, een zeilwedstrijd, de onvermijdelijke aan-
komst van Sinterklaas.98 Bovenop het nieuws leek men niet te zitten bij de afdeling
visuele voorlichting. Toen Nieuw-Guinea enkele keren werkelijk wereldnieuws
werd, zoals eind 1961 met de verdwijning van Michael Rockefeller of begin 1962 met
de zogenaamde Slag om de Vlakke Hoek, had de rvd niet direct materiaal beschik-
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94 idem, Rengelink aan ministerie Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 30 juli 1958. J.W.
Rengelink vertegenwoordigde als programmacommissaris nts alle omroepen.

95 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 7519, memo Van der Wiel aan Ministe-
rie Zaken Overzee, 5 februari 1959. Zie ook de bijlage voor de opbrengst van de Nieuw Gui-
nea Kroniek. Die baten waren overigens volstrekt onvoldoende om de kosten van de films te
dekken.

96 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 7935, memo G.B. Rebel, rvd, aan mi-
nisterie Zaken Overzee, 4 september 1958.

97 nl-hana, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 5341, interne nota rvd over lffd, 
20 augustus 1958.

98 Zie de bijlage met lijst van uitgezonden onderwerpen in het nts journaal.



baar voor de nts. Deze laatste gebeurtenis, een gewapend treffen tussen de Indone-
sische en de Nederlandse marine waarbij de Indonesische vice-admiraal Jos Sudarso
het leven liet, vond overigens midden in de nacht op volle zee plaats en het zou nog
decennia duren voordat amateurbeelden hierover opdoken.99 Het was wel aanlei-
ding voor zowel de Duitse als de Britse televisie om ruim aandacht te besteden aan
een conflict dat uit de hand leek te gaan lopen. Nederland en Indonesië kwamen be-
gin jaren zestig lijnrecht tegenover elkaar, waarbij Indonesië op steeds grotere
schaal bewapende parachutisten, de zogenaamde infiltranten, op Nieuw-Guinea
dropte en Nederland in steeds hoger tempo handen en voeten probeerde te geven
aan het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea’s, met als ultiem symbool een eigen
vlag die eind 1961 in groten getale in Vlaardingen werd geproduceerd.100

Voor de Duitse wdr aanleiding genoeg voor een vijftig minuten durende reportage
die de titel kreeg Anatomie einer Krise. Vermoedelijk werd dit programma voor het
eerst uitgezonden op 26 december 1961 en vervolgens herhaald op 19 januari 1962,
vier dagen na de Slag bij de Vlakke Hoek, toen Nieuw-Guinea sterker in de belang-
stelling stond dan tijdens de Kerstdagen.101 De correspondent van De Telegraaf in
Keulen schreef enkele dagen later: ‘Ook wanneer de documentaire niet vrij is van de
bekende, niet te weerleggen verwijten aan het adres van Nederland, dat het er in de
150 jaren die het er is geweest, zo weinig heeft gedaan, dat de Papoea-bevolking tot
op de huidige dag in het Stenen Tijdperk leeft, komt de Nederlandse zaak in Nieuw-
Guinea er nogal goed af.’ De krant prees de objectieve berichtgeving, waarin alle par-
tijen aan het woord kwamen. De avro kocht het programma aan, maar zond het
nooit uit.102 Minder waardering was er voor Panorama, de buitenlandrubriek van de
bbc die op 29 januari een deel van de uitzending wijdde aan Nieuw-Guinea. De Ne-
derlandse ambassadeur in Londen diende de volgende dag een officieel protest in bij
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99 Zie aflevering Andere Tijden over de Slag bij de Vlakke Hoek van 15 januari 2002. Het program-
ma is met extra informatie te zien via <anderetijden.nl> en BenG, Taak id 18559.

100 Polygoon Hollands Nieuws, weeknummer 61-48, BenG Taak id 514742. Het gebruik van de
vlag werd besproken in de Ministerraad van 27 oktober 1961. Zie Bescheiden 1950-1963, 
nr. 651.

101 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 7519, Staatsecretaris Bot aan koningin
Juliana, 8 maart 1962. In deze brief refereert Bot aan een gesprek dat hij met de koningin had
op 9 februari en dat onder meer ging over de televisieberichtgeving rond Nieuw-Guinea.
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Nederland goed te ontvangen was.

102 Aan de aankoop is te danken dat Anatomie einer Krise bij BenG bewaard is gebleven. Zie Taak
id 176338. Waarom het programma nooit is uitgezonden is mij niet bekend. Mogelijk was
de actualiteit achterhaald geraakt.



de directeur-generaal van de bbc wegens vermeende eenzijdigheid van de reporta-
ge. Commentaarzinnen waarin Papoea-leden van de Nieuw-Guinea Raad werden
omschreven als ‘stromannen van de Nederlanders’ en de instelling van die Raad
werd afgedaan als ‘een verlate show van koloniale verantwoordelijkheid’ waren de
ambassade blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. Het protest leidde tot stuk-
ken in Britse en Nederlandse kranten, want het was voor het eerst in haar bestaan
dat de bbc een klacht kreeg van een diplomaat. De gemoederen werden snel gesust,
zeker toen bleek dat de redactie van Panorama bij de voorbereidingen tevergeefs ver-
schillende Nederlandse bewindslieden had gevraagd voor een interview. Met name
de weigering van minister Luns was niet in goede aarde gevallen, aldus een rapport-
je voor de premier over het incident.103 ‘Er was geen behoefte om het alom bekende
Nederlandse standpunt in een Britse tv-polemiek nog eens te rechtvaardigen.’ was
de verklaring die De Telegraaf hierover in Den Haag had vernomen.104

Nederlandse bewindslieden hadden ook in eigen land moeite met het geven van in-
terviews voor het nieuwe medium. Minister-president De Quay gaf nooit inter-
views, hij legde tijdens zijn ambtsperiode van 1959 tot en met 1962 slechts verkla-
ringen af voor de televisiecamera en veel van zijn collega’s neigden tot hetzelfde. In
een overleg van de Ministerraad op 13 november 1961 werd het meewerken aan tele-
visieprogramma’s uitgebreid besproken. Aanleiding was een eerdere uitzending
van de ncrv over de zogenaamde spijtoptanten, mensen die in 1950 hadden geko-
zen voor de Indonesische nationaliteit, daar vervolgens spijt van kregen en alsnog
naar Nederland wilden komen. Deze uitzending was bij de regering niet goed ge-
vallen en toen de ncrv opnieuw aandacht aan de zaak wilde besteden en daartoe de
ministers Klompé (Maatschappelijk Werk) en Beerman (Justitie) uitnodigde, waren
er twijfels of men wel moest meewerken aan een programma dat de vorm van een fo-
rum zou krijgen. In deze discussie verwees de premier naar een eerder incident rond
een programma van de vara over de woningnood waarin een interview met minis-
ter Van Aartsen (Volkshuisvesting) door de samensteller Herman Wigbold, een
nieuw talent bij de televisie, ‘in stukken geknipt en niet volledig uitgezonden’
was.105
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103 nl-hana, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv nr 2380, rapport betreffende bbc tv-pro-
gramma over Nieuw-Guinea, 21 februari 1962.

104 De Telegraaf, 31 januari 1962, p.3. Meer berichten over deze zaak in onder meer de Volkskrant
van 30 januari 1962, de Friese Koerier en De Waarheid van 31 januari 1962, het Vrije Volk en 
De Telegraaf van 1 februari 1962 en de Leeuwarder Courant van 21 februari 1962.

105 Bescheiden 1950-1963, nr. 650, notulen Ministerraad 13-10-1961.



Het toeval wilde dat diezelfde avond, 13 november, in de vara studio een debat was
georganiseerd rond dit programma en het daarin bedreven ‘polemisch redigeren’
zoals het werd genoemd.106 Het draaide daarbij om de ethische normen van de jour-
nalistiek, of zoals vakblad De Journalist enkele weken later boven een verslag van de
avond kopte: ‘Is het juist verklaringen van experts over een documentaire verknipt
te verdelen?’ Wigbold had naast de minister van Volkshuisvesting verschillende an-
dere betrokkenen geïnterviewd, waaronder een Kamerlid, een hoogleraar, een bur-
gemeester, een aannemer. Een selectie uit die vraaggesprekken was gecombineerd
met beelden van onder meer wachtenden voor een huisvestingsbureau – een prak-
tijk die heden ten dage als volstrekt gangbaar doorgaat. Maar in 1961 verwachtte de
minister, en ook sommige anderen die voor de documentaire waren geïnterviewd,
dat hetgeen hij had gezegd integraal zou worden uitgezonden. De meningen bleven
verdeeld tijdens het debat in de vara studio, al concludeerde De Journalist: ‘Wel
kwam naar voren dat niet alleen de journalisten maar ook autoriteiten ingespeeld
zullen moeten raken op de bijzondere mogelijkheden die de televisie biedt.’ 107 Op
verschillende krantenredacties was dat wel doorgedrongen, de Leeuwarder Courant
omschreef het programma daags na de uitzending als ‘televisiejournalistiek op zijn
best’ en het Nieuwsblad van het Noorden vond het een ‘schoolvoorbeeld van een goede
filmdocumentaire.’ Zelfs De Telegraaf, zeker geen vriend van de vara, repte van ‘een
vakkundig opgebouwde en boeiende woningnood-documentaire.’108

Van de opkomst van de kritische televisiejournalistiek was in de verslaggeving rond
Nieuw-Guinea nog niet veel te merken. Conform het Nederlandse omroepbestel
had de rvd geen enkele formele invloed op de inhoud van wat de omroepen uitzon-
den. Dat de onder de rvd ressorterende afdeling visuele voorlichting in Hollandia
filmmateriaal aan de nts leverde, daar werd vermoedelijk door de omroepen -die
gezamenlijk de nts bestuurden- niet al te zwaar aan getild omdat het een hoop geld
uitspaarde en zij bovendien het alleenrecht claimden op reportages die langer duur-
den dan enkele minuten. kro, ncrv, vara en avro stuurden vanaf eind jaren vijf-
tig af en toe eigen verslaggevers naar Nieuw-Guinea. Zo maakte sterreporter Alfred
van Sprang voor de ncrv spannende verslagen over de wetenschappelijke expeditie
naar het Sterrengebergte en verzorgde een jonge Joop van Zijl voor de avro een pro-
gramma waarin militairen de groeten konden doen aan het thuisfront.109 In die uit-
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zendingen viel vanzelfsprekend geen onvertogen woord en ging het de jongens al-
tijd goed, maar ook de paar algemene reportages die Van Zijl maakte kenmerkten
zich door een optimistische toon. Een verslag van augustus 1962 over de sfeer in Hol-
landia, waar velen zich opmaakten voor een definitief vertrek, bevatte vriendelijke
gesprekjes met mensen die er het beste van maken.110 Vanuit het heden bekeken is
dit eerder het moment voor dramatische verhalen van mensen die toekomstdromen
in rook zien opgaan en een heel nieuw leven moeten beginnen. Maar zo was zijn ver-
slaggeving niet, zegt Joop van Zijl daar nu zelf over, de vriendelijkheid paste bij die
tijd, bij de stijl van de avro en bij zijn eigen karakter. Hij kon zich boos maken over
de geslotenheid van het Nederlandse gezag – je hoorde nooit wat, moppert Van Zijl
nog steeds, maar dat was geen aanleiding om kritisch tegenover het beleid te staan,
dat deed je toen niet. Er was één uitzondering weet Van Zijl: collega Herman Wig-
bold van de vara.111

Wigbold reisde in juni 1962 naar Nieuw-Guinea en maakte er een vijftal reportages,
waarvan met name de laatste voor enige ophef zorgde.112 Deze reportage, uitgezon-
den op 5 juli 1962, bevatte tegen het einde een vraaggesprek dat Wigbold via een tolk
voerde met een aantal Papoea’s. Die maakten er geen geheim van dat ze niets zagen
in de politieke oplossing waar Nederland samen met de Verenigde Staten op dat mo-
ment aan werkte -het plan Bunker- en dat ze bovendien vonden dat Nederland mi-
litair paraat moest staan tegenover Indonesië omdat het destijds bij de Ronde Tafel
Conferentie had beloofd de rechten van de Papoea’s te beschermen. Na dit gesprek
kreeg de Nederlandse kijker de vraag voorgeschoteld: ‘Hebben wij er voldoende over
nagedacht?’ en zagen ze een collage van beelden van het eiland waarbij benadrukt
werd dat de economische waarde nihil was en de bevolking ‘zeer individualistisch en
afkerig van gezag’, kortom een ‘leeg en ontoegankelijk land met als loopgraaf mod-
der en moerassen en met als pantser het oerwoud.’113 Dit slot werd door sommigen
geïnterpreteerd als een pro-Indonesisch standpunt en onder de kop ‘vara-hetze
wekt verontwaardiging’ publiceerde De Telegraaf enkele dagen later een halve pagi-
na ingezonden brieven met kopjes als ‘Ontoelaatbaar’, ‘Ondermijnend’ en ‘Landver-
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109 Deze uitzendingen worden bewaard bij BenG, zie Taak id 215264 en 225179.
110 Televizier, avro, 13 augustus 1962. BenG, Taak id 275401.
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raad’.114 In de Tweede Kamer stelde kvp-kamerlid Ch. Welter vragen aan de staats-
secretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Y. Scholten. Diens antwoord
liet niet lang op zich wachten, want de vara uitzending was al kort in de Minister-
raad besproken met als conclusie dat het de omroepen vrij stond uit te zenden wat
ze wilden, hoe tendentieus ook, zolang het de openbare orde of de goede zeden niet
in gevaar bracht en dat was hier niet het geval.115

Opmerkelijk genoeg was een groot deel van de vara reportage gebaseerd op materi-
aal van een Canadese filmer die in opdracht van de rvd in deze periode opnames
maakte voor een film bestemd voor de Amerikaanse markt. Die beelden waren rede-
lijk positief waar het ging om de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling van het
land en vormden in feite een tegenstelling met het slotbetoog van de reportage, wat
verschillende krantenrecensenten ook opmerkten.116 Dat de beelden uit de koker
van de Nederlandse overheid kwamen wisten de redacties waarschijnlijk niet en of
Wigbold het zelf wist is onduidelijk. Hij maakte er geen geheim van dat hij de be-
schikking had gekregen over ‘Amerikaans’ materiaal en dat daar ene Warry van
Kampen bij betrokken was die werkte bij het Gouvernementsvoorlichtingsbu-
reau.117 De Leeuwarder Courant gaf in zijn recensie aan dat de beelden kwamen uit
From Stone Age to Atom Age, een film waar Nederlandse kranten al enkele maanden
eerder over hadden bericht toen hun correspondenten in New York voor een verto-
ning waren uitgenodigd door het Netherlands Information Bureau. Het weekblad
Vrij Nederland kopte toen ‘Mysterie-film van kabinet-de Quay?’118 Hoe zat het precies
met het ‘Amerikaanse’ materiaal uit de vara reportage?

De rvd kon geen rechtstreekse invloed uitoefenen op de verslaggeving van de ver-
schillende omroepen en dat was evenmin een optie bij de redacties van buitenland-
se televisieprogramma’s, maar met het beschikbaar stellen van faciliteiten probeer-
de de rvd wel voor Nederland gunstig gezinde reportages in het buitenland op
televisie te krijgen. Zo leek de installatie van de Nieuw-Guinea Raad op 5 april 1961
een uitgelezen gebeurtenis om de aandacht van de buitenlandse pers te krijgen, in
de Ministerraad werd ook ingestemd met voorstellen van staatssecretaris Bot die in
totaal 280.000 gulden nodig had voor het uitnodigen en onderbrengen van alle gas-
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ten.119 De hieraan voorafgaande discussie van de ‘voorlichtingswerkgroep nng’ van
het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf aardig weer met welke dilemma’s men
worstelde. Er was twijfel of het zou lukken Amerikaanse journalisten van naam en
faam ‘voor een zo weinig spectaculair voorlichtingsprogramma te winnen’. Het aan-
bieden van hard nieuws zou een mogelijkheid zijn, maar dat lag in de sfeer van De-
fensie en dus gevoelig. Nadruk leggen op de geringe militaire middelen van Neder-
land als teken van non-agressie zou onrust bij de lokale bevolking op Nieuw-Guinea
teweegbrengen, terwijl het benadrukken van Indonesische militaire agressie het-
zelfde effect zou oproepen.120

Bij de rvd besloot men dat er in ieder geval een kleurenfilm zou moeten komen over
de Nieuw-Guinea Raad, met een zwart-wit versie voor televisiestations en daarnaast
nog een speciale ‘tv-story’ voor het buitenland, gemaakt door een buitenlandse re-
gisseur, die spoedig na de opening van de Raad gedistribueerd zou moeten wor-
den.121 Voor het eerste zou het ministerie van Buitenlandse Zaken de verantwoorde-
lijkheid op zich nemen. Minister Luns liet enkele dagen later persoonlijk weten wat
hem daarbij het beste leek: ‘Film zou accent op drie elementen kunnen leggen: a)
militaire paraatheid, die uitsluitend gericht is op verdediging tegen infiltraties, dus
noch voor onderdrukking bevolking noch voor operaties buiten Nieuw Guinea kan
zijn bedoeld; b) rust onder bevolking; c) emancipatie leidend tot toenemende Pa-
poeanisatie en versnelde uitvoering zelfbeschikkingsrecht.’ Dit voorstel van Luns
ging gepaard met de aanbeveling de reis- en verblijfkosten te betalen van een team
van de Amerikaanse National Association for Educational Television en de medede-
ling dat hij telefonisch van de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
de toezegging had gekregen dat er 60.000 gulden voor het project beschikbaar was,
een derde meer dan het oorspronkelijke bedrag.122

Ondertussen had de rvd voor de ‘tv-story’ contact gelegd met een Britse journalist,
Adrian Cowell, die in november 1960 kort in Nieuw-Guinea was geweest en daarvan
verslag had gedaan in het programma Roving Report van de Engelse commerciële or-
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119 Ministerraad 20 januari 1961, Bescheiden 1950-1963, nr. 593. Dit bedrag betrof de totale kos-
ten, dus bijvoorbeeld ook uitnodigingen aan vertegenwoordigers van Australisch Nieuw-
Guinea. Het maken van een film over de opening van de Nieuw-Guinea Raad, bestemd voor
het buitenland, werd ook uit dit bedrag betaald – de kosten werden geschat op zo’n 40.000
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120 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv 10947, bespreking voorlichtingswerkgroep
nng, 11 januari 1961.

121 idem, intern verslag rvd bijeenkomst, 10 januari 1961.
122 idem, codebericht Luns aan ambassade Washington.



ganisatie itn.123 Cowell wilde graag nog eens naar Nieuw-Guinea komen voor een
langere film, hij was bereid met een Nederlandse filmploeg werken, maar het leek
de rvd niet raadzaam om Nederlandse namen te hebben op de aftiteling van een
film die bedoeld was voor internationale distributie. De komst van Cowell naar
Nieuw-Guinea werd aangekondigd in een telegram naar Hollandia waarin even-
eens werd benadrukt dat de bemoeienis van de rvd geheim moest blijven: ‘doel ver-
vaardiging halfuur televisie-programma rondom opening n.g.r. voor world-wide
distribution. dezerzijds wordt financiele medewerking verleend wat niet bekend
mag worden. verzoeke uwerzijds huisvesting en binnenlands vervoer verzorgen en
bekostigen.’124 Een kleine twee weken later kreeg gouverneur Platteel een rapport
toegestuurd met punten die de rvd met Cowell had besproken en waarbij de con-
clusie was: ‘De film moet een duidelijke manifestatie zijn van de “ontwikkelings-
drang” van de Papoea en van het doelbewuste beleid van de Nederlandse Regering
om hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen en zelfs dit proces te bevorderen
door de mogelijkheden te scheppen voor een versnelde opvoeding van de Papoea en
zijn toenemende inschakeling in het bestuur van eigen land. De educatieve taak van
het moederland staat hierbij op de voorgrond. (Geen “colonial domination” of “ma-
terial gain”). De houding van de Papoea’s tegenover de Nederlanders kan er een dui-
delijk beeld van geven dat er van koloniale overheersing geen sprake is.’125

De rvd besefte wel dat bij deze vorm van werken niet elk detail van de film kon wor-
den bepaald. ‘De instructie vooraf van de heer Cowell en de controle na de ruwe
montage zijn de twee punten waarop invloed op de film kan worden uitgeoefend.
Natuurlijk kan goede informatie en een voorzichtige leiding tijdens het vervaardi-
gen van de opnamen ook in dit opzicht nuttig zijn. Teneinde de kans op een inter-
nationaal roulement te behouden, zal de makers daarnaast een zekere vrijheid gela-
ten moeten worden, men moet vertrouwen hebben in hun inzicht op het speciale
terrein van de publieke smaak.’126 Cowell schaadde het vertrouwen van zijn op-
drachtgever niet. Bij een voorvertoning van zijn film eind april 1961, bij de Britse col-
lega’s van de rvd in het Central Office of Information in Londen, was er weinig kri-
tiek. Alleen bij de sequentie over het werk van de missie zou de rol van de zending
(waar niet was gefilmd) toch wel vermeld moeten worden in het commentaar; daar-
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123 In de database van itn wordt deze reportage vermeld als Back of Beyond, uitgezonden op 
14 december 1960.

124 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 10948, codebericht Van der Wiel, 9 fe-
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125 idem, secretaris-generaal aan gouverneur, 21 februari 1961.
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naast was er het verzoek om de opnames van een gevangenis waar Indonesische in-
filtranten werden opgesloten weg te laten.127 Aan dat laatste verzoek werd voldaan,
zoals valt te constateren op de kopie van de film die in Nederland bewaard is geble-
ven onder de titel Land beyond the Moon. Of de zending alsnog werd genoemd is niet
na te gaan, want het betreft een zogenaamde M&E kopie, waarbij het geluidsspoor
met de oorspronkelijke commentaartekst is verwijderd.128

Naast het overleg met Cowell waren er de besprekingen die de Directie Voorlichting
Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken voerde met de National As-
sociation for Educational Television. Zij zouden een lange kleurenfilm maken, min-
der gericht op de directe actualiteit van de oprichting van de Nieuw-Guinea Raad en
vooral bedoeld om, al of niet in zijn geheel, een aantal jaren te kunnen worden ver-
toond door Amerikaanse televisiestations en op bijeenkomsten overal in het land.
Voor het project werd de Canadese filmer Roger Blais aangenomen, die eind april
1961 in Nieuw-Guinea aankwam. De Nieuw-Guinea Raad was inmiddels geïnstal-
leerd en Blais kon er de dagelijkse gang van zaken vastleggen. Hij reisde met zijn
eigen cameraman en de assistentie van een tweede, aankomend cameraman in
dienst van het Gouvernement, Warry van Kampen, een kleine drie maanden door
Nieuw-Guinea en kreeg bovendien de hulp van antropoloog Jan Pouwer, eveneens
in dienst van het gouvernement. Blais keerde begin augustus terug naar Canada,
met een tussenstop in Den Haag waar hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
vol lof was over alle medewerking die hij had gekregen, en toezegde dat de film rond
oktober klaar zou zijn.129

Hoewel de National Association for Educational Television ook een flinke financië-
le bijdrage leverde, werden in ieder geval het filmmateriaal en de reis- en verblijf-
kosten van de cameraploeg door de Nederlandse overheid betaald. Over dat laatste
ontstond nog een klein relletje, omdat Blais er vanuit ging dat rekeningen van de
hotelbar ook tot te vergoeden onkosten hoorde, terwijl het gouvernement niet van
zins was dat op zich te nemen. Ernstiger waren de technische problemen bij de mon-
tage, met name over de geluidsopnames werd eindeloos gecorrespondeerd. Het ge-
volg was dat de film van Blais pas in april 1962 klaar was, tot teleurstelling en toene-
mende woede van Buitenlandse Zaken. 130 Daar hoopte men dat de film kon worden
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127 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 6910, rvd aan ministerie Binnenland-
se Zaken, 27 april 1961.

128 Land Beyond the Moon, BenG. Over de verdere distributie en het bereik van de film is in de
Nederlandse archieven niets te vinden. De database van itn geeft alleen 10 mei 1961 als uit-
zenddatum.

129 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nrs. 8516 en 11546.



gedistribueerd in november 1961, ofwel voorafgaand aan de behandeling van de
kwestie Nieuw-Guinea in de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Na-
ties. Blijkbaar verwachtte men van de film een steuntje in de rug voor het zoge-
naamde ‘plan Luns’, een voorstel van de minister waarbij Nederland zich bereid ver-
klaarde Nieuw-Guinea over te dragen aan een interim-bestuur, op voorwaarde dat
de Papoea’s konden blijven beslissen over hun eigen toekomst.

Het ‘plan Luns’ kreeg brede instemming in het Nederlandse parlement, maar het
liet ook zien hoe weinig zicht de regering had op het bredere kader, op interna -
tionale ontwikkelingen waarin het zelfbeschikkingsrecht van een kleine 700.000 
Papoea’s niet de oorzaak zou kunnen zijn van het uitbreken van een Derde Wereld-
oorlog. Want dat was het nachtmerriescenario dat op het State Department in 
Washington de ronde deed: Nederland zou in zijn kolonie Nieuw-Guinea een groot-
scheepse militaire aanval van Indonesië over zich heen krijgen, waarna de navo, 
ofwel de Verenigde Staten, Nederland als bondgenoot te hulp moest schieten, 
waarbij het niet ondenkbaar was dat de Sovjet-Unie zich vervolgens als bescherm-
heer van Indonesië zou opwerpen. Amerika keerde zich tegen het plan van minis  -
ter Luns en het werd ook in de Verenigde Naties weggestemd. Half december 
kondigde president Soekarno een algemene mobilisatie aan, de spanning bleef op -
lopen, de diplomatieke druk op Nederland nam toe. President Kennedy had aanwij-
zingen dat er in Nederland zelf inmiddels genoeg groepen waren die niet afkerig 
waren van een overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië en liet zijn broer Robert
Kennedy Den Haag (en Jakarta) bezoeken om aan te geven dat de zaak hem ernst 
was. Uiteindelijks stemde Nederland toe in rechtstreeks overleg met Indonesië, on-
der voorzitterschap van een gepensioneerde Amerikaanse diplomaat, Ellsworth
Bunker. De besprekingen begonnen op 20 maart 1962 in een landhuis niet ver van
Washington. 131

Enkele weken later berichtte de Nederlandse ambassade in Washington aan Den
Haag dat de film van Roger Blais klaar was en onder de titel From Stone Age to Atom
Age direct was verzonden naar 50 Amerikaanse televisiestations. ‘Uiteraard deel ik
teleurstelling dat film niet eerder gereed is gekomen. Niettemin, distributie via
netrc [de National Educational Television and Radio Charter of America] is veel
beter dan we zelf ooit kunnen doen’, voegde de ambassade er als troost aan toe.132
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130 nl-hana, Buitenlandse Zaken / Code-archief 55-64, 2.05.118, inv.nr. 14098, ambassade 
Washington aan dvb, diverse brieven 1ste helft 1962.

131 Burgers, Garoeda en Ooievaar, p. 748-755. Zie ook Andere Tijden van 19 maart 2002, aflevering
Een prins in de politiek, over de geheime bemoeienis van Prins Bernhard met de Nieuw-Gui-
nea kwestie. BenG Taak id 18585.



Over de inhoud van de film waren geen klachten, al bij een vertoning van de eerste
ruwe montage, nog zonder geluid en in zwart-wit, half oktober 1961 in Montreal,
meldde ambtenaar C. Bellaaar Spruyt: ‘De ruim 2 uur durende film verveelde geen
moment, terwijl gewoonlijk na een uur aanschouwing documentaire film de aan-
dacht verslapt.’ Het Netherlands Information Bureau in New York nodigde dan ook
vol vertrouwen correspondenten van Nederlandse kranten uit voor een vertoning.
Trouw en het Handelsblad noteerden dat de film een ‘boeiend beeld’ gaf, ‘leerzaam en
onderhoudend’ en dat hij voor 90% gefinancierd was door de Ford Foundation (die
op haar beurt veel activiteiten van de netrc steunde). Blijkbaar had het Nether-
lands Information Bureau de nadruk gelegd op deze ‘neutrale’ financieringsbron.
Het Handelsblad schreef: ‘De film laat zich niet met politieke problemen in en draagt
geen propagandistisch karakter. Zij brengt echter een voor Nederland gunstig effect
teweeg doordat opnemingen in scholen en klinieken aandacht vestigen op de in-
spanning, die Nederland zich voor de inheemse bevolking getroost.’133

Twee weken later verscheen in het weekblad Vrij Nederland een venijnig stukje, ge-
richt tegen de correspondent van het Handelsblad. De auteur was Meyer Sluyser, de
man die ooit gedwongen was te vertrekken als chef van de afdeling film van de rvd

in Londen en later onder meer voor de vara werkte. De film From Stone Age to Atom
Age was juist zeer propagandistisch, zo betoogde Sluyser: ‘Naar mijn oordeel maakt
deze film doodgemoedereerd propaganda voor: een onafhankelijk Nieuw-Guinea,
met een eigen Papoea-vlag en alle andere attributen die daarbij horen. Nu is het
denkbeeld dat Nieuw-Guinea onafhankelijk zou kunnen zijn meer geschikt voor een
conférence van Wim Kan dan voor een serieuze politieke beschouwing.’ En daarom
vroeg Sluyser zich af wat bij deze film de medewerking van de Nederlandse autori-
teiten was, in hoeverre die bemoeienis hadden gehad met een tekst als ‘independent
from Indonesia and the Netherlands’, kortom, hoe zat dat met deze ‘Mysterie-film
van kabinet-de Quay?’134 Op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
ontstond lichte paniek, daar had niemand de film nog gezien en er werd in allerijl
een kopie in New York besteld. Die arriveerde op 29 mei, maar in het archief is hier-
over verder geen vervolgcorrespondentie meer te vinden. Vermoedelijk waren er be-
langrijker zaken dan dit stormpje in een glas water en bovendien bleef From Stone Age
to Atom Age een goede film die duidelijk liet zien wat Nederland in Nieuw-Guinea
deed, zo merkte ook Sluyser op in zijn artikel.
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Opvallend in vergelijking met de Nieuw-Guinea Kronieken is de aandacht die From
Stone Age to Atom Age heeft voor de aanpassingsproblemen van de Papoea’s aan de mo-
derne tijd: ‘At the threshold of the atomic age, these island people have no books, no
written language. their knowledge, their history lives by word of mouth. Primitive,
some say, yet these are people with a rich identity. they have their customs and law,
their base of civilization. […] Moving from primitive life into modern life there is ev-
ery thing to gain, but something to lose as well. The problem: how to learn and grow
with modern civilization without losing your identity, the inheritance of your own
existence.’135 In Nederlandse films heeft de Papoea nauwelijks een eigen identiteit,
er is alleen maar sprake van primitief leven en merkwaardige gewoontes. Tegelijk is
‘de moderne tijd’ een vanzelfsprekend gegeven dat door iedereen blij wordt om-
armd. In From Stone Age to Atom Age nemen de veranderingen in het leven van de Pa-
poea’s ook een grote plaats in -tenslotte is het een opdrachtfilm van de Nederlandse
overheid- maar het is vooral de toon die anders is, die de Papoea’s serieus neemt en
niet neerzet als ‘onderdanen’ van het koninkrijk.

Hoe de beelden van From Stone Age to Atom Age, inclusief flinke delen van het com-
mentaar uiteindelijk terechtkwamen in de reportage die de vara op 7 juli 1962 uit-
zond zal wel niet meer precies kunnen worden opgehelderd. Interessanter is dat het
doel van de rvd (en de Dienst Voorlichting Buitenland van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken) -namelijk het beïnvloeden van de beeldvorming rond Nieuw-Gui-
nea- toch tamelijk succesvol kan worden genoemd, ook al liepen de lijnen soms an-
ders dan de dienst zelf voor mogelijk had gehouden. Tegelijk kan niet anders dan
geconcludeerd worden dat, hoe positief ook voor Nederland, een film als From Stone
Age to Atom Age geen enkele invloed had op het beleid van de Verenigde Staten. Die
bleven Nederland onder druk zetten om Nieuw-Guinea over te dragen aan Indone-
sië, met een kort vn-interim-bestuur als doekje voor het bloeden. Op 15 augustus
1962 werd er een akkoord getekend tussen Nederland en Indonesië. Vanaf 1 oktober
1962 zou Nieuw-Guinea bestuurd worden door de untea -de United Nations Tem-
porary Executive Authority- waarna op 1 mei 1963 het bestuur volledig zou worden
overdragen aan Indonesië. Minister-president De Quay ging, direct nadat hij ten-
slotte aan onderhandelaar Herman van Roijen in New York toestemming had gege-
ven het akkoord te tekenen, naar de televisiestudio om een toespraak op te nemen.
Die eindigde met het dramatische getoonzette en aan de Papoea’s gerichte: ‘Blijft ge-
zamenlijk aan het welzijn van uw volk bouwen. De gedachten en de beste wensen
van het Nederlandse volk zullen u hierbij blijven vergezellen. Moge God u bewa-
ren.’136 In zijn dagboek noteerde de premier die avond: ‘Een van de naarste dagen van
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mijn leven. Ik moest terugdenken aan 20 jaar terug, toen ik in Gijzelaarskamp zat,
en bijna gefusilleerd werd.’137

Conclusie

Het is opvallend dat bij de hele Nieuw-Guinea kwestie, te beginnen met het besluit
eind 1949 om Nieuw-Guinea buiten de rtc-overeenkomst te houden, Nederland
telkens weer een weg koos die nauwelijks het directe belang van het moederland
diende.138 Een man als Jacques de Kadt, lid van de PvdA, al vroeg een vurig voorstan-
der van de Indonesische onafhankelijkheid en auteur van een begin 1949 verschenen
boek met de prachtige titel De Indonesische tragedie – Het treurspel der gemiste kansen,
meende eind 1952 toch dat Nieuw-Guinea bij Nederland moest blijven. Voor De Kadt
speelde daarbij angst voor een toenemende invloed van het communisme in Indo-
nesië een rol. Een oprecht gevoelde verantwoordelijkheid om een nog weinig ont-
wikkeld volk te helpen was voor anderen een belangrijke motivatie. Daarnaast ble-
ven koloniale sentimenten een rol spelen. De Nederlandse regering kon daarom in
de jaren vijftig rekenen op een ruime parlementaire meerderheid waar het ging om
vasthouden aan Nieuw-Guinea.139 Aan het eind van dat decennium begonnen de twij-
fels te komen over het tot dan gevoerde beleid en vooral over de praktische haalbaar-
heid van een permanente steun aan de Papoea’s. Of zoals Herman Wigbold het in zijn
uitzending formuleerde: ‘Hebben wij er voldoende over nagedacht?’ De woede die
dit in conservatieve kringen opriep kan worden gezien als een late uiting van kolo-
niaal sentiment. De overdracht van Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties bete-
kende voor Nederland echt het definitieve einde van het koloniale tijdperk in de Oost.

Terugkijkend op de filmproductie van de overheid over Nieuw-Guinea kan worden
vastgesteld dat begin jaren vijftig een ambtelijke filmdienst is opgericht waarvan de
medewerkers ruim tien jaar ijverig en plichtsgetrouw hun werk deden, maar waar
na de eerste richtlijnen van 1953 nooit meer iemand vragen stelde over het hoe en
waarom van het werk. Stijl en inhoud grepen terug op ervaringen opgedaan in In-
donesië en er werd verslag gedaan van die zaken die het gouvernement van belang
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136 BenG, Taak id 469047. De toespraak werd pas op 19 augustus 1962 uitgezonden.
137 Brabants Historisch Informatie Centrum, Dagboek de Quay, inv.nr. 47, 15 augustus 1962.
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139 Burgers, Garoeda en Ooievaar, p. 721-722.



achtte. A. Kottier, hoofd van de directie nng, schreef in januari 1960 aan de gouver-
neur naar aanleiding van de meest recente bezoekcijfers van de kronieken: ‘De over-
gelegde gegevens wettigen n.h.v. de conclusie, dat gesproken kan worden van een
toenemende belangstelling hier te lande voor de nng-Kronieken en -filmjournaals.
Het zal zaak zijn deze belangstelling te blijven stimuleren door de vervaardiging in
ruimere mate van verantwoorde, instructieve documentaires over nng.’140 Erg veel
toename van het bezoek valt uit de cijfers echter niet af te lezen en de wens om in rui-
mere mate films te vervaardigen ging niet gepaard met het beschikbaar stellen van
meer geld. Filmer Denninghoff Stelling beklaagde zich regelmatig over het feit dat
er werd gevraagd om meer film zonder meer middelen.141 Het bericht van Kottier
komt over als een plichtmatige afhandeling van zaken. De afdeling visuele voorlich-
ting hoefde voor inspiratie niet in Den Haag te wezen.

Het is misschien veelzeggend dat de rvd in 1961 een glanzende brochure uitbracht
met films over de Nederlandse Antillen, zoals Blue Peter van John Fernhout, en dat 
er voor de Nieuw-Guinea Kronieken slecht een zwart-wit stencil beschikbaar was.142

Het kan zijn dan men alle hoop had gericht op From Stone Age to Atom Age, de film 
die speciaal voor de Amerikaanse markt werd gemaakt, maar het lijkt er toch op 
dat de rvd, misschien nog niet helemaal bewust, had opgegeven Nieuw-Guinea 
via films in het buitenland onder de aandacht te brengen. De rvd zag overigens nog
wel een rol voor zichzelf weggelegd in het wereldwijd verspreiden van films over 
het Koninkrijk. In de Voorlichtingsraad -het orgaan dat sinds begin jaren vijftig 
de voorlichting van alle ministeries moest coördineren- werden plannen bespro -
ken om jaarlijks een kleine hoeveelheid documentaires over Nederland te produ -
ceren. De ideeën zouden van de ministeries moeten komen, de uitvoering kwam 
dan in handen van particuliere filmbedrijven als Multifilm. Op een bijeenkomst 
begin 1961 werd gefilosofeerd over onderwerpen als ‘de open overgordijnen’ en
‘waarom worden Nederlanders ouder dan wie ook ter wereld en wat vangen we met
al die oude mensen aan?’. Tegelijk gaven de leden van de Voorlichtingsraad blijk 
van enige zelfkennis: ‘Voorkomen moet worden de indruk te vestigen, dat het ner-
gens zo goed is of gedaan wordt als in Nederland: elke zelfverheerlijking moet 
rigoureus uitgebannen worden.’143 Bij de Nieuw-Guinea Kronieken ontbrak dit in-
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29 mei 1960.

142 nl-hana, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54 Min Kol, inv. nr. 8225, voorlichting tbv Neder-
landse en internationale pers.

143 nl-hana, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 1742, rapport televisiewerkgroep



zicht, daar verricht de Nederlander, representant van de moderne wereld, niets dan
goede werken.

Hoewel de filmtechniek onvergelijkbaar is, doen de Nieuw-Guinea Kronieken denken
aan de allereerste films uit de archipel, met name de films die het Koloniaal Insti-
tuut in 1912 liet maken en die sterk de nadruk legden op de zegeningen van de nieu-
we tijd voor de kolonie. De kronieken symboliseren een ‘ethische politiek versie 2.0’
zou je in modern jargon zeggen, ze representeren het denken van vele Nederlandse
bestuursambtenaren die in Nieuw-Guinea werkten. In het boek Besturen in Neder-
lands-Nieuw-Guinea draagt het inleidende hoofdstuk de titel ‘De controleur bb als
een agent van ontwikkeling’ en in de bijdragen van zeventien bestuursambtenaren
ligt daarop ook de nadruk, al nuanceren sommigen in retrospectief wel het nut van
de ontwikkeling in westerse zin.144 Jan van Baal, van 1953 tot 1958 gouverneur van
Nieuw-Guinea, werd bij zijn overlijden in 1994 in een uitgebreid In Memoriam ‘ei-
genlijk ontwikkelingswerker avant-la-lettre’ genoemd145 en dat is hoe de bestuurs-
ambtenaren op Nieuw-Guinea zich achteraf ook graag zagen. Veel van hen zetten
hun werkzaamheden na 1962 voort bij het Directoraat Generaal voor Internationale
Samenwerking, opgericht onder de vleugels van Buitenlandse Zaken en onder lei-
ding van de eerste staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking die Nederland
kende.146

De nauwe relatie tussen het verhaal dat de Nieuw-Guinea Kronieken vertellen en de
opvattingen van de toenmalige bestuursambtenaren verklaart ook het opvallende
verschil tussen deze films en de producties die door buitenstaanders in dezelfde pe-
riode zijn gemaakt. Zowel in het Franse Le ciel et la boue als het Amerikaanse Dead
Birds spelen Nederlanders nauwelijks een rol, de documentaires concentreren zich
op het leven van de Papoea’s en laten dat in al zijn veelvormigheid op een visueel zeer
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Voorlichtingsraad, 26 januari 1961.
144 Pim Schoorl, De controleur bb als agent van ontwikkeling, in Pim Schoorl ed., Besturen in

Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1950 (Leiden: kitlv, 1996), p. 7-40.
145 Pim Schoorl, In Memoriam J. van Baal, in Bijdragen tot de Taal- Land en Volkenkunde, 150, no.

1, 1994 (Leiden: kitlv), p. 3-12.
146 Zie Maarten Kuitenbrouwer, De ontdekking van de Derde Wereld, beeldvorming en beleid in 

Nederland 1950-1990 (Den Haag: sdu, 1994), p. 45 en 140-141. Van de 17 bestuursambtenaren
die een bijdrage leverden aan Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea, raakten er 11 na 1962 di-
rect betrokken bij ontwikkelingswerk. Zie ook Een wereld van goede bedoelingen, afl. 4 van de
televisieserie Na de Oorlog, uitgezonden 24-1-1995, waarin enkele bestuursambtenaren ver-
tellen over de ‘Nieuw-Guinea maffia’ die zij vormden op het ministerie van Ontwikkeling-
samenwerking, BenG, Taak id 23252.



aantrekkelijke manier zien. De budgetten voor deze films waren veel groter dan wat
er voor een Nieuw-Guinea Kroniek beschikbaar was, maar daaruit alleen valt het ver-
schil niet te verklaren. De regisseurs Gaisseau en Gardner konden de Papoea’s onbe-
vangen tegemoet treden, niet gehinderd door de ‘zedelijke roeping’ die de Neder-
landers zichzelf sinds de troonrede van 1901 hadden opgelegd. Hun films geven
daarom een veel indringender en persoonlijker beeld van de bewoners van Nieuw-
Guinea dan de kronieken en kregen mede daarom internationale waardering.
De traditionele aanpak van de Nieuw-Guinea Kronieken staat ook in schril contrast
met andere contemporaine Nederlandse documentaires. Het genre kende juist in
deze periode een grote bloei, er was sprake van de ‘Hollandse documentaire school’
en filmers als Bert Haanstra en Herman van der Horst sleepten prijs na prijs in de
wacht op prestigieuze festivals. Spiegel van Holland (1952, Haanstra) en ’t Schot te Boord
(1953, Van der Horst) kregen bijvoorbeeld de hoogste eer in Cannes en in 1960 kreeg
Van der Horst een Zilveren Beer voor Faja Lobbi, een impressie in beeld en geluid van
Suriname. Die film werd niet door iedereen lovend ontvangen, een Duitse recensent
kwalificeerde Faja Lobbi vanwege het gebrek aan informatie als ‘een rijkelijk kreu-
pele lyrische beeld mengeling.’147 Maar het contrast van deze film, zonder één woord
van uitleg, met de films die in Nieuw-Guinea werden gemaakt, is bijna groter dan
zwart en wit.

Er zou een aardige filmavond kunnen worden samengesteld met de vertoning van
drie documentaires die begin jaren zestig in de drie delen van het toen nog werel-
domspannende Koninkrijk der Nederlanden waren gedraaid: Faja Lobbi over Suri-
name, Alleman (Bert Haanstra, 1963, goed voor een Gouden Beer) over Nederland en
Radjah Ampat – Paradijs van Nieuw-Guinea (1962, Nieuw-Guinea Kroniek 23).148 Elk
van de drie films is bedoeld als impressie van een land, al verschillen ze radicaal in
aanpak. Opvallend is dat in Faja Lobbi en Alleman de thematiek helder is, de films ge-
ven een visie op respectievelijk Suriname en Nederland, terwijl bij de film over
Nieuw-Guinea die visie ontbreekt, die film is niet meer dan een keurige opsomming
in woord en beeld van het leven van de mensen op een eiland in de Pacific onder Ne-
derlands bestuur. Het is symbolisch voor de positie van het laatste koloniale bezit in
Azië. Het is er nog wel, maar een echte band met het gebied ontbreekt, de film oogt
eerder als een zwaarwegende verplichting die Nederland zichzelf heeft opgelegd. Bij
het afscheid was er schuldgevoel, oprechte treurnis ook, zeker bij wie de Papoea’s
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147 Bert Hogenkamp, De Documentaire Film 1945-1965. De bloei van een filmgenre in Nederland
(Rotterdam: Uitgeverij 010, 2003), p. 97 en 202.

148 Alle films worden bewaard bij BenG. Over het maken van Alleman zie Hans Schoots, Bert
Haanstra. Filmer van Nederland (Amsterdam: Mets&Schilt, 2009), p. 156-167.Voor Faja Lobbi
zie Hogenkamp, Documentaire Film 1945-1965, p. 145-147.



persoonlijk had meegemaakt, maar er was vermoedelijk ook opluchting dat er een
einde aan deze onmogelijke verplichting was gekomen. Toen premier De Quay op 
3 januari 1963 voor Buitenland Commissie van de Tweede Kamer verslag deed van de
voorlopige overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië noteerde hij in zijn dag-
boek: ‘Er was geen belangstelling meer voor.’149
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Nabeschouwing

Uitgangspunt bij dit onderzoek was dat de films die tussen 1912 en 1962 door de
overheid zijn geproduceerd over Nederlands-Indië en die vervolgens via de televisie
deel zijn gaan uitmaken van het culturele erfgoed van Nederland, van invloed zijn
geweest bij de vorming van de collectieve herinnering aan het koloniale verleden
van Nederland. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar er doet zich bij deze films een
opmerkelijke omkering van waarden voor. Televisie wordt door een groot publiek
gezien als een relatief betrouwbaar medium, terwijl de koloniale films oorspronke-
lijk doelbewuste propaganda van de overheid waren, ze dienden een ‘gewichtig ko-
loniaal belang’ om de brief van de Nederlandse gezant in Tokio uit 1921 nog eens aan
te halen.1 Dit blijkt ook duidelijk uit de keuze van onderwerpen. Zo werd er in de 
jaren twintig geen aandacht besteedt aan de ‘communistische woelingen’ van tex-
tielarbeiders, maar wel aan de rijstcultuur. In de jaren dertig werd een padvinders-
jubileum gefilmd, maar het kamp Boven-Digoel op Nieuw-Guinea, waarnaar Indo-
nesische nationalisten werden verbannen, werd niet vastgelegd. En vanaf 1946 lag de
nadruk op het opbouwende werk dat Nederland verrichtte voor het ‘nieuwe’ Indo-
nesië en -later- Nieuw-Guinea, waarbij de Nederlandse soldaat de rol vervulde van
‘ambassadeur van goede werken’. Hoe leverden de overheidsfilms, met hun eenzij-
dige keuze, een bijdrage aan de vorming van de collectieve herinnering?

De eerste keer dat er op de Nederlandse televisie op een kritische manier werd te-
ruggeblikt op het koloniale verleden is nauwkeurig aan te wijzen: dat gebeurde op
17 januari 1969 in een uitzending van de actualiteitenrubriek Achter het Nieuws van
de vara.2 Het programma bracht een interview met psycholoog Joop Hueting, die
eind jaren veertig als dienstplichtige in Indonesië had gezeten en meende dat het
hoog tijd werd voor een onderzoek naar de oorlogsmisdaden die daar door Neder-
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Genocide Research, nr. 14, september-november 2012, p. 403-418.



landers waren gepleegd. De uitzending riep heftige reacties op,3 maar in dit kader is
het vooral interessant dat de redactie van Achter het Nieuws bij het maken tevergeefs
had gezocht naar beelden die pasten bij het onderwerp. De uitzending werd uitein-
delijk ingeleid met een kort fragment uit een Polygoonjournaal van 1947, waarna de
presentator in de studio het volgende commentaar had: ‘Ja – u zult het met ons eens
zijn – films als deze geven nu niet direct de indruk dat de gevechten hard waren. Dat
er sprake was van een echte frontsituatie of van een jungle-oorlog, die we de laatste
tijd zo goed hebben leren kennen dankzij de moderne voorlichtingsmedia.’ Dit was
een verwijzing naar de beelden van de oorlog die de Amerikanen voerden in Vietnam
en die in deze periode steeds vaker op televisie te zien waren. Die oorlog kent een aan-
tal iconische beelden, zoals de soldaat die met een aansteker het rieten dak van een
Vietnamees huisje in brand zet, of het meisje dat naakt vlucht voor een aanval met
napalmbommen. De oorlog die Nederland tussen 1946 en 1949 voerde tegen de Re-
publiek Indonesië droeg gedeeltelijk hetzelfde fysieke karakter als de oorlog die zich
eind jaren zestig afspeelde in Vietnam: het was deels een guerrillastrijd in een tropi-
sche omgeving. Er zijn echter uit Indië geen opnames bewaard gebleven die konden
uitgroeien tot een symbool van de oorlog die daar woedde.

Na de eerste uitzending van Achter het Nieuws bleven filmmakers zoeken naar beel-
den van oorlog en geweld in Indonesië. Regisseur Roelof Kiers had hoge verwachtin-
gen toen de rvd midden jaren zeventig zijn filmarchief over Indië begon te ontslui-
ten. De lange documentaires, de vele bioscoopjournaals, ofwel alle producties van
het Gouvernements Filmbedrijf werden zonder voorbehoud openbaar gemaakt.
Waarna Kiers moest constateren dat er geen enkel schokkend beeld bij zat en hij zijn
avondvullende documentaire Indonesia Merdeka of hoe de erfenis van Jan Pieterszoon
Coen voorgoed verloren ging baseerde op interviews met betrokkenen uit alle geledin-
gen van de koloniale maatschappij. Na Indonesia Merdeka, gemaakt in 1976, volgden
nog vele historische documentaires over Nederlands-Indië; slechts over de Tweede
Wereldoorlog heeft de Nederlandse televisie meer programma’s uitgezonden.
Meestal waren deze verhalen een mix van interviews met ooggetuigen en filmar-
chief. De documentaire De excessen van Rawagadeh die in 1995 werd uitgezonden en
aan de wieg stond van een rechtszaak tegen de Nederlandse staat over oorlogsmis-
daden gepleegd in dit Indonesisch dorp, bevatte geen enkel archiefbeeld. Het is ge-
zien het beleid van de Nederlands-Indische overheid ook uitermate onwaarschijn-
lijk dat de gebeurtenissen die zich in de nacht van 9 december 1947 in Rawagede
voordeden op film zouden zijn vastgelegd.4 Hoe indrukwekkend ooggetuigenver-
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3 Voor het debat rond oorlogsmisdaden zie Stef Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse oor-
logsmisdaden in Indonesië en hun verwerking (Amsterdam: Balans, 2002).
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halen ook kunnen zijn, of hoe indringend het ‘schuldig landschap’ ook gefilmd (en
van geluid voorzien) kan worden, het ontbreken van ‘bewijs’ en ‘passend’ archief-
materiaal blijft een uitdaging voor filmmakers.

Er valt nooit uit te sluiten dat in de toekomst films of foto’s opduiken die wijzen op
oorlogsmisdaden. Onlangs nog werd er een album gevonden van een overleden mi-
litair met een tweetal foto’s die duiden op standrechtelijke executie van Indone-
siërs.5 Toch acht ik de kans op nieuwe ‘ontdekkingen’ gering. Louis Zweers laat in
zijn proefschrift De gecensureerde oorlog zien welke maatregelen de militaire autori-
teiten in de jaren 1945-49 namen om te verhinderen dat via foto’s het Nederlandse
leger negatief in de publiciteit zou komen. Daaruit kan ook geconcludeerd worden
dat de kans klein is dat er nog ‘officiële’ foto’s boven water komen. Bij de voortdu-
rende zoektocht naar nieuw archief past verder de kanttekening dat Nederlanders
heus niet voor eens en voor altijd zullen beseffen welk kwaad het kolonialisme heeft
aangericht als maar dat ene, iconische beeld boven water zal komen. Er bestaan ten-
slotte wel documentaire films die een minder rooskleurig beeld geven, al zijn die de
spreekwoordelijke uitzonderingen op de regel. De mariniersfilm Brigadeflitsen (1946)
toont onder meer een brandende kampong en in De Verovering van Djokjakarta (1948)
zijn lijken te zien van gesneuvelde Indonesiërs. Maar deze twee films zijn tot voor
kort nooit in het openbaar vertoond en kunnen geen invloed hebben gehad op het
publieksbeeld dat is ontstaan van Nederland als koloniale macht.

Dat beeld is mede bepaald door de tussen 1912 en 1962 geproduceerde films over Ne-
derlands-Indië. Die films zijn voor een aanzienlijk deel afkomstig van de Neder-
landse en Indische overheid: van het prille begin in 1912 met een enthousiaste amb-
tenaar die zijn net opgerichte Encyclopaedische Bureau een stevige status wilde
geven tot en met het Kantoor Voorlichting en Radio-Omroep op Nieuw-Guinea, dat
in 1962 nog de beelden leverde voor het nts-journaal. Vijftig jaar lang was Neder-
lands-Indië in die overheidsfilms een modelkolonie en werd een ideaal opgeroepen
dat aan weinig verandering onderhevig was. Alleen het aantal geproduceerde films
wisselde per tijdvak. Na de eerste films van het Encyclopaedisch Bureau volgde een
periode met weinig activiteit, want de overheid zag geen heil meer in het dure me-
dium film. Het idee dat er voor de kolonie propaganda moest worden gemaakt werd
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rapport van de Verenigde Naties, maar vervolging van betrokkenen bleef toen uit. De 
Nederlandse staat werd in december 2011 uiteindelijk veroordeeld en gedwongen een for-
meel excuus en een schadevergoeding aan te bieden aan de nog in leven zijnde weduwen
van de toen geëxecuteerde Indonesiërs.

5 De foto’s werden gepubliceerd in De Volkskrant, 10 juli 2012. Erg scherp en duidelijk zijn de
foto’s niet, de kans dat ze uitgroeien tot iconen van de koloniale oorlog lijkt gering.



afgewezen, goede wijn behoefde immers geen krans. De films die in de jaren twintig
nog werden gemaakt in opdracht van de overheid, zoals de serie van Willy Mullens,
kwamen tot stand op aandrang van de filmer zelf en de distributie bleef minimaal.
Tegen het einde van de jaren dertig ontstond er met name in Batavia nieuwe aan-
dacht voor het medium, mede dankzij directeur Economische Zaken Huib van
Mook, voor wie film het ideale middel was bij zijn pogingen Nederlands-Indië meer
bekendheid te geven in de wereld. Van Mook zou in de jaren die volgden de filmpro-
ductie door de overheid blijven stimuleren, daarbij geholpen door internationale
ontwikkelingen die leidden tot de Tweede Wereldoorlog, die op zijn beurt een forse
toename van overheidsbemoeienis met film in de hele ontwikkelde wereld met zich
mee bracht. Tijdens de oorlog kreeg de Netherlands Indies Government Informa-
tion Service in Australië een eigen filmdienst die vanaf 1946 vanuit Batavia verder
werkte als Gouvernements Filmbedrijf en tot 1950 verschillende lange documentai-
res en honderden korte journaalreportages produceerde. Het aantal overheidsfilms
liep in de jaren daarna sterk terug. Het gebied in Azië waarover de filmers in over-
heidsdienst konden berichten was tenslotte een stuk kleiner geworden, slechts het
westelijk deel van Nieuw-Guinea bleef tot 1962 onder Nederlands gezag. Het beeld
wijzigde echter niet: ook deze laatste kolonie in de Oost was een model, zij het met
de tijd mee geëvolueerd – van zorgzaam kolonialisme naar beginnende ontwikke-
lingshulp.

Het bereik van deze overheidsfilms lijkt in eerste instantie beperkt, zeker als geke-
ken wordt naar het moment dat ze werden uitgebracht. Van de allereerste films van
het Encyclopedisch Bureau is, los van de première in Scheveningen, niet bekend
waar ze werden vertoond. De producties uit de oorlogsjaren, zoals High Stakes in the
East, hadden een redelijke, zij kleinschalige distributie in de Verenigde Staten, maar
werden nooit in Nederland vertoond. De honderden Wordende Wereld journaals uit
de periode 1946-1949 waren alleen in de Cineacs van de grote steden te zien en de lan-
gere documentaires uit deze jaren werden nauwelijks of in het geheel niet vertoond
voor het grote publiek. Maar terwijl een uitspraak over de mogelijke invloed van de
films op de tijdgenoten noodzakelijkerwijze met onzekerheden is omgeven, geldt
dat veel minder voor hun betekenis voor latere generaties. In die zin moet de invloed
van al deze films niet worden onderschat: ze vormden namelijk de basis voor de ge-
schiedschrijving op televisie zoals die vanaf eind jaren zestig op gang kwam en nog
altijd doorgaat. De beelden van de ‘modelkolonie’ werden deel van het cultureel erf-
goed en bereikten een miljoenenpubliek dat ze in aanvang nooit hadden.

De koloniale films die de overheid liet maken kunnen niet alleen in termen van be-
reik met terugwerkende kracht gezien worden als succesvolle propaganda, het kan
ook gezegd worden over hun inhoud – al werd dat in die tijd zelf niet altijd zo gezien.
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Vaak lokten de films in bestuurlijke en ambtelijke kringen kritiek uit omdat ze nu
eens als te amateuristisch, dan weer als te weinig positief of eenzijdig werden be-
oordeeld. Zo keurde luitenant-gouverneur-generaal Van Mook Linggadjati in de
branding af omdat de film teveel aandacht schonk aan het militaire optreden. En
waar het ging om het overtuigen van de buitenwereld van de goede bedoelingen van
Nederland, eerst in Indonesië en later in Nieuw-Guinea, leken de films destijds ook
weinig zichtbare vruchten af te werpen. Niettemin hebben de films, zoals gezegd,
ook inhoudelijk op de lange termijn een wezenlijke bijdrage geleverd aan het beeld
van een ‘vredelievend’ Nederland dat zijn koloniën wilde helpen op weg naar zelf-
standigheid, zonder heerszucht en eigenbelang.

Dit verlate ‘succes’ van het voorlichtingsbeleid vloeit voort uit de aard van het ma-
teriaal dat zij heeft voortgebracht en dat bewaard is gebleven. Daarin domineert het
ideaalbeeld. Opdrachtgever en filmers lieten een door hen gewenste werkelijkheid
zien. Beelden van honger en vernietiging werden louter getoond wanneer er daarna
Nederlandse hulp in aantocht was, terwijl in reportages over lokale gebruiken stee-
vast sprake is van eerbiedwaardige tradities. De dagelijkse realiteit van de koloniale
samenleving en de schaduwzijden van de koloniale macht komen in de films niet
uit de verf. Het dominante beeld is dat van een ‘vredelievende’ koloniale macht – een
beeld dat tot de dag van vandaag doorwerkt. Zo laat Thijs Brocades Zaalberg in zijn
artikel The Use and Abuse of the ‘Dutch Approach’ to Counter-Insurgency zien dat het hui-
dige Nederlandse leger zich bij de recente operaties in Afghanistan en Irak graag laat
voorstaan op een aanpak waarbij tolerantie en begrip voor de lokale bevolking op de
eerste plaats komen, waarbij deze wijze van opereren volgens militaire specialisten
zou zijn terug te voeren op de koloniale ervaring, toen het leger er ook naar streefde
de plaatselijke bevolking te ondersteunen.6 Het kost Brocades Zaalberg weinig
moeite om dit koloniale ideaalbeeld onderuit te halen, maar dat het bestaat is mede
te danken aan het doelbewuste overheidsbeleid in de jaren 1946-1949, waarin slechts
‘politionele acties’ zouden zijn gevoerd en geen enkele camera de wrede guerrilla-
strijd kon vastleggen.

De vraag is of deze eenzijdige, rooskleurige voorstelling van het koloniale bewind al-
leen terug te voeren is op de schaarste aan andere, minder positieve beelden. Paul Bijl
betoogt in Colonial memory and forgetting in the Netherlands and Indonesia dat het op
zichzelf niet gaat om het al dan niet publiekelijk bekend zijn van beelden van bega-
ne wreedheden door Nederlandse militairen, zoals blijkt uit de ‘biografie’ van enke-
le bijzondere foto’s uit 1904, uit de laatste fase van de Atjeh-oorlog, waarop man-
schappen van het knil trots poseren bij stapels lijken van inheemse mannen,
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vrouwen en kinderen. Deze foto’s, aldus Bijl, duiken steeds opnieuw als ‘vergeten’
beelden in de publiciteit op. Ze worden telkens opnieuw ‘ontdekt’, omdat ze blijk-
baar niet willen beklijven in het collectieve geheugen van de natie. Bijl hanteert het
begrip ‘memorabiliteit’, waarmee kan worden aangegeven of een gebeurtenis mak-
kelijk blijft hangen of niet en hij probeert te analyseren waarom ten aanzien van het
koloniale verleden zo vaak -ten onrechte- geklaagd wordt dat het een vergeten ge-
schiedenis betreft. Het schijnbare vergeten van en zwijgen over oorlogsmisdaden is
volgens Bijl veelzeggend en heeft een eigen functie. In deze gedachtegang maakt het
niet uit of wreedheden zijn vastgelegd, het gaat er om of ze door een groot publiek
worden herinnerd.7 Daarbij is, wanneer het gaat om de herinnering aan wat er in
Nederlands-Indië gebeurde, ook sprake van een golfbeweging.8 Er is het veelal do-
minante beeld van een grootmoedige en rechtvaardige koloniale macht die het bes-
te voor had met alle onderdanen, het beeld dat in de overheidsfilms de boventoon
voert. Dat beeld wordt telkens aan flarden gescheurd om aan te tonen dat achter de-
ze fraaie façade een wereld van uitbuiting en oorlogsmisdaden schuilging. Die zwar-
te kant wordt ervaren als schokkend, zij roept woede op of wordt ontkend, maar
maakt hoe dan ook emoties los.

Er is, kortom, een rechtstreeks verband tussen de kracht van het positieve zelfbeeld,
waaraan de koloniale overheidsfilms zo sterk hebben bijgedragen, en de schok waar-
mee vandaag de dag wordt gereageerd als twee vage foto’s opduiken die duiden op
de executie van Indonesiërs tijdens de koloniale oorlog. Zulke foto’s herinneren aan
een zwarte bladzijde die liever vergeten wordt; het is aangenamer terug te denken
aan het ideaalbeeld dat de koloniale films uitdragen en die een veel hogere ‘memo-
rabiliteit’ hebben, om de term van Paul Bijl te gebruiken. Bitterzoet Indië noemt Pa-
mela Pattynama haar bundel essays over herinnering en nostalgie en ze geeft daar-
mee treffend de dubbele houding weer waarmee in Nederland wordt teruggeblikt
op het koloniale verleden.9 Het zoete komt overeen met de boodschap ‘van de kolo-
nie niets dan goeds’ waarin de overheidsfilms uitblinken. De films zijn voedsel voor
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de ‘naoorlogse hunkering naar een geïdealiseerd verleden’, zoals Pattynama het om-
schrijft. Het bittere staat voor het schuldgevoel dat het koloniale verleden ook op-
roept, met zijn onderdrukking, racisme en in de doofpot gestopte militaire wreed-
heden. ‘Consensus over wat er destijds gebeurde en welke betekenis daar nu aan
gegeven moet worden is er niet’, aldus de auteur en zij vindt dat ook niet nodig, alle
elkaar tegensprekende beelden maken deel uit van het collectieve geheugen.10

In haar stuk The Unbearable Lightness of Memory – Fragmentations of Cultural Memory
and Recycling the Dutch Colonial Past geeft ook Frances Gouda met een aantal voor-
beelden aan dat verschillende groepen binnen de koloniale samenleving een eigen
beeld hebben van hun geschiedenis en dat die beelden elkaar overlappen maar re-
gelmatig ook tegenspreken. Haar beschrijving van de herinnering van de Neder-
lands-Indische ambtenaar sluit naadloos aan bij het beeld dat de overheidsfilms ge-
ven: dat van een wijs en gedegen geïnformeerd ambtenarenkorps dat werkte voor
het welzijn van de lokale bevolking. Gouda betoogt terecht dat met zoveel verschil-
lende beelden een duidelijk verhaal over de koloniale samenleving lastig is samen te
stellen, al is en blijft dat de taak van de historicus.11 De overheidsfilms over Neder-
lands-Indië zouden in dit licht afgedaan kunnen worden als niet meer dan de repre-
sentatie van opvattingen van een beperkte groep mensen in Nederlands-Indië. Maar
de films waren vanaf het begin bestemd voor een groot publiek of bedoeld om ande-
ren te overtuigen van de juistheid van het koloniale beleid, en hoewel nauwelijks di-
rect is na te gaan of en hoeveel invloed de films hebben gehad op de publieke opinie
in Nederland of elders in de wereld, overstijgen ze door hun uiteindelijke bereik de
particuliere herinnering van een kleine groep en kunnen ze, met de kennis van hun
context, behulpzaam zijn bij het creëren van het historische verhaal. In die zin sluit
dit onderzoek aan bij het eerder genoemde Britse project waarin koloniale films een
sleutelrol vervullen in de analyse van de ‘imperial mythography’ en de daar onlos-
makelijk mee verbonden opvattingen over blanke superioriteit. Daarmee kan het
bijdragen aan meer inzicht in het dekolonisatieproces en in onze eigen postkolonia-
le wereld.12 Dergelijke inzichten vormen voor mij een uitnodiging me verder te ver-
diepen in de Nederlandse koloniale films. Deze dissertatie heeft een flink deel van
deze films in kaart gebracht en van een context voorzien. Een verdere analyse zie ik
als een mooie opdracht voor de toekomst: voor mezelf en voor andere onderzoekers.
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Samenvatting

Honderden programma’s zijn er op de Nederlandse televisie te zien geweest over
Nederlands-Indië, onze kolonie in de Oost. De oorlog die het einde van de kolonie in-
luidde, tegen de Republiek Indonesië in de jaren 1946-1949, is nummer twee op de
ranglijst van historische documentaires, alleen over de Tweede Wereldoorlog zijn
meer uitzendingen te vinden. Heel veel van deze programma’s maken gebruik van
de contemporaine films die in archieven worden bewaard. Maar wat zijn dat voor
films? Door wie werden die gemaakt? Daarover gaat dit proefschrift.

Centraal staan de films die in opdracht van de Nederlandse overheid zijn gemaakt
over Nederlands-Indië in de periode 1912-1962. Er bestaan al veel studies over Ne-
derland en haar kolonie in Zuidoost-Azië in de 20ste eeuw, maar een onderzoek naar
de films over Nederlands-Indië ontbreekt nog en dit is een poging het hiaat te vul-
len. Dat deze studie zich louter richt op overheidsfilms lijkt een beperking, maar het
merendeel van de bewaarde koloniale films betreft producties van overheidswege of
is sterk door de overheid beïnvloed, zoals het naoorlogse bioscoopjournaal van Poly-
goon en het nts televisiejournaal. Films in opdracht van de overheid hebben bo-
vendien het voordeel van continuïteit, ze bestrijken het hele tijdperk van het mo-
derne kolonialisme. Met enig gevoel voor dramatiek kan je stellen dat ze de
hoogtijdagen en de ondergang weerspiegelen van Nederland als wereldmacht in de
20ste eeuw.

Een voorbeeldige kolonie is primair een beschrijvende, historische studie die het voor-
lichtingsbeleid van de Nederlandse en Indische overheid weergeeft en schetst hoe de
filmbeelden zijn ontstaan die tot op de dag van vandaag een sleutelrol spelen bij de
collectieve herinnering aan de kolonie. Mijn stelling is dat de nog steeds met enige
regelmaat oplaaiende heftige verontwaardiging over het Nederlandse koloniale ver-
leden ten dele valt te verklaren uit het beeld dat over dat verleden is ontstaan op
grond van de koloniale films, waarin de Nederlander zonder uitzondering het goe-
de doet. Uitbuiting van arbeiders, standrechtelijke executies, het platbranden van
dorpen: op de overheidsfilms is het nooit te zien en daarom is het in deze tijd van
overvloedige beeldinformatie moeilijk voor te stellen dat Nederlanders zich daar
schuldig aan maakten.
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De studie begint in 1912 omdat in dat jaar een enthousiaste ambtenaar in Batavia
een voorstel indiende voor de oprichting van een ‘gouvernementsfilmbedrijf’. Deze
Louis van Vuuren was hoofd van het Encyclopeadisch Bureau, een dienst die twee
jaar eerder werd opgericht om systematisch gegevens te gaan verzamelen over de
uitgestrekte archipel die Nederlands-Indië was. Het hoorde bij de ‘zedelijke roeping
tegenover de bevolking dezer gewesten’ zoals het in de troonrede van 1901 werd ge-
formuleerd, een roeping die vorm moest geven aan de zogenaamde ethische politiek
die eind 19de eeuw opgang deed en waarbij Nederland zich voornam de kolonie een
betere infrastructuur te geven, de productie te verbeteren, het onderwijs uit te brei-
den en natuurlijk meer onderzoek te gaan doen om dit alles te bereiken. Van Vuur-
en zag in het toen nog nieuwe medium film een uitgelezen middel om alle kennis
die hij verzamelde te complementeren en bovendien voor geïnteresseerden beschik-
baar te stellen.

In hetzelfde jaar dat Van Vuuren zijn voorstel deed, arriveerde in Nederlands-Indië
een officier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, J.C. Lamster, met een
filmcamera. Hij had van het Koloniaal Instituut in Amsterdam opdracht gekregen
het leven in de kolonie vast te leggen. Het Koloniaal Instituut was in 1910 door par-
ticulieren opgericht en had tot doel meer bekendheid te geven aan de kolonie in 
het moederland. Het instituut was zelfstandig, maar kreeg wel een jaarlijkse subsi-
die van het ministerie van Koloniën en de onderlinge banden waren innig. De heren
die het bestuur van het instituut vormden, koesterden, net als een flink deel van 
de elite van toen, een fikse argwaan tegen de film. Voor hen was het in de eerste
plaats kermisvermaak, maar ze zagen toch ook wel het nut van het nieuwe medium,
zeker als het ‘verantwoord’ zou worden gebruikt. Dat betekende in hun ogen dat
film vooral diende om een lezing te ondersteunen en niet een op zichzelf staand ver-
haal moest vertellen. De filmactiviteiten van kapitein Lamster op Java werden daar-
op ook gecontroleerd, wat tot enige wrijving leidde, want Lamster begon het film-
vak onder de knie te krijgen en deed zijn best om via de montage wel een verhaal te
vertellen.

Bij elkaar zijn er zo’n zestig korte films van Lamster bewaard gebleven, waarvan een
groot deel gaat over het ‘moderne’ karakter van Nederlands-Indië, de filmbeelden
ademen orde en netheid. Het Koloniaal Instituut wilde bereiken dat er meer land-
genoten naar de kolonie trokken, dus het leven daar moest aantrekkelijk worden 
afgebeeld. De films pasten zo ook binnen de groeiende behoefte van koloniale be-
stuurders, zowel hier als bij de andere koloniale mogendheden Engeland en Frank-
rijk, om het bestaan en nut van de kolonie voor het moederland te rechtvaardigen.
Het ministerie van Koloniën leverde ook een bijdrage aan de films van Lamster door
zijn salaris als officier te blijven betalen alsmede zijn onkosten te vergoeden. Het mi-
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nisterie van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de beeldvorming in het bui-
tenland, financierde op haar beurt diverse publicaties die positief over Nederland
schreven. Dat gebeurde overigens in het geheim, want er bestond bij de overheid een
zekere weerzin om ‘reclame’ te maken. Men liet zich liever voorstaan op de neutra-
liteit van het koninkrijk, koesterde de visie dat dat rijk voor niemand een bedreiging
vormde en Nederland ‘dus’ geen enkele kwade bedoeling had ten aanzien van ande-
re staten of volken. Scepsis jegens deze visie werd vaak met verbijstering of woede be-
groet, Nederland bezat ‘beslagen buitenspiegels’ zoals hoogleraar Maarten Brands
het ooit fraai formuleerde.

Het voorstel dat het hoofd van het Encyclopaedisch Bureau indiende voor een gou-
vernementsfilmbedrijf werd in 1913 afgewezen. Het Koloniaal Instituut stelde nog
voor dat het Bureau af en toe de camera van kapitein Lamster zou lenen, maar daar
voelde Van Vuuren niets voor. Hij had zich laten informeren over de film als be-
drijfstak en was er op gespitst dat de filmnegatieven in het bezit zouden blijven van
zijn dienst, zodat hij ook de distributie in eigen hand kon houden. Zonder zijn su-
perieuren er vooralsnog in te kennen maakte Van Vuuren in de navolgende jaren
ruimte in zijn eigen begroting en huurde een zelfstandige cameraman in, H. Flindt.
Die maakte een tiental films in opdracht van het Encyclopaedisch Bureau, onder
meer van de uitbarsting van de vulkaan Merapi en de bezoeken die gouverneur-ge-
neraal Van Limburg Stirum bracht aan de Molukken, Borneo en Sumatra. Ook de
film van het huwelijk van een Javaanse vorst werd, met diens toestemming, onder-
gebracht bij het Bureau.

In het voorjaar van 1921 werd het Encyclopaedisch Bureau wegens bezuinigingen
opgeheven. Van Vuuren was op dat moment op verlof in Den Haag, hij protesteerde
fel, maar tevergeefs. Hij werd nog bozer toen hij vernam dat tijdens zijn afwezigheid
zijn films door collega’s op het departement van Binnenlands Bestuur waren over-
gedaan aan ene H.B. Robbers, die beweerde dat hij plannen had voor meer films over
Nederlands-Indië en deze bestaande films wel onder zijn hoede zou nemen. Van
Vuuren betoogde nog dat de films veel waarde vertegenwoordigden, dat hij in Den
Haag besprekingen voerde over een wereldwijde distributie, maar het mocht niet
baten. Cameraman Flindt bleef nog jaren procederen tegen Robbers over het eigen-
domsrecht van de films, Van Vuuren koos voor een wetenschappelijke carrière. Een
deel van de films van zijn Encyclopaedisch Bureau werd nog wel vertoond, in het na-
jaar van 1921 op een gala-avond in het Kurhaus, onder auspiciën van het Koloniaal
Instituut. Van Vuuren zelf was er de ‘explicateur’. Het karakter van de vertoonde
films weerspiegelde het dubbele doel dat het Encyclopaedisch Bureau zich had ge-
steld: zowel het vastleggen van het koloniale bezit als het boeien van een -groot- pu-
bliek. De twee sluiten elkaar vanzelfsprekend niet uit, maar de combinatie vereist
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talent, vakkennis en ervaring. Dat kon in het kortstondige bestaan van dit eerste
overheidsfilmbedrijf nog niet worden opgebouwd.

Geen van de films van het Encyclopaedisch Bureau is in de filmarchieven geadmini-
streerd als ‘Gouvernements Rolprent’ zoals een van de titelkaarten meldt. Officieel
heeft er voor de Tweede Wereldoorlog nooit een gouvernementsfilmbedrijf bestaan,
al functioneerde er in de praktijk in de jaren 1912-1921 wel zo’n dienst. Van Vuuren
had de pech dat hij met zijn ideeën over overheidsfilms een buitenbeentje was. Uit-
zonderlijk was hij niet als het ging om het beeld dat in zijn films over Nederlands-
Indië naar voren kwam. Net als bij de films van kapitein Lamster was dat veelal po-
sitief. Er lag bij Van Vuuren hoogstens meer nadruk op inheems leven, al werd de
moderne tijd niet verstopt. Volledig afwezig waren armoede en ellende, vanuit de
kolonie kwam ‘niets dan goeds’, een motto dat ook gold voor de Engelse en Franse
koloniale films en dat een constante zou blijven in deze films.

Gedurende de rest van de jaren twintig tot eind jaren dertig kwamen er vanuit de
overheid geen initiatieven meer om zelf films te maken. De bekendste Nederlandse
filmer uit de jaren twintig, Willy Mullens, moest behoorlijk aandringen bij de mi-
nisteries van Onderwijs en Koloniën om een opdracht te krijgen voor de reeks ‘re-
geeringsfilms’ die hij in 1926 opnam in Nederlands-Indië en die slechts een beperk-
te distributie kreeg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontving wel geregeld
verzoeken van de gezantschappen die voorlichtingsfilms over Nederlands-Indië
wilden hebben, maar verwees dan door naar particuliere bedrijven als Polygoon in
Haarlem, de grote concurrent van Haghe Film, het bedrijf van Willy Mullens. Poly-
goon had voor eigen rekening eind jaren twintig een driedelige film gemaakt, de
Maha-cyclus, die veel lof oogstte. Zowel Polygoon als Haghe Film maakten ook films
voor het bedrijfsleven, voor missie en zending, en ook voor vermogende particulie-
ren. In al deze films is het leven in de kolonie goed, als er al sprake is van armoede of
ziekte dan alleen in het kader van hulp van Nederlandse zijde.

Over de opkomende nationalistische beweging of de groeiende sociale onrust in de
kolonie was in de films evenmin iets terug te vinden, maar bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken bestond wel ongerustheid over de daardoor toenemende bui-
tenlandse kritiek op Nederland, onder meer in de Volkenbond. De Tweede Kamer
klaagde over gebrekkige voorlichting op dit terrein, wat in 1934 leidde tot de oprich-
ting van een regeringspersdienst. Daarnaast werden er enkele brochures over kolo-
niale vraagstukken gepubliceerd alsmede een driedelig boekwerk van tezamen zo’n
tweeduizend pagina’s. Dat laatste liet vooral zien hoe weinig ervaring en inzicht de
overheid had omtrent het geven van voorlichting. Terwijl het veel betrokkenen wel
begon te dagen dat het Nederlandse koloniale rijk gevaar liep in een wereld waarin
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de verhoudingen begonnen te kantelen door de groeiende macht van het Japanse
keizerrijk en de opkomst van Hitler-Duitsland.

Aan het eind van de jaren dertig had het medium film een wedergeboorte onder-
gaan: er was geluid bijgekomen en er kon in kleur worden gefilmd. Van die moge-
lijkheden wilde de nieuwe directeur op het departement van Economische Zaken in
Batavia, Huib van Mook, gebruik gaan maken. Hij meende dat film hoorde tot de
‘onmisbare uitrusting’ van een regering en stelde voor een twaalftal kleurenfilms
met geluid te maken ter promotie van Nederlands-Indië in het buitenland. In de
Volksraad werd met instemming gereageerd op dit plan en er werd in 1939 geld op
de begroting gezet. Vervolgens ontstond discussie over wie deze films zou moeten
maken. Van Mook had weinig vertrouwen in bestaande Nederlandse bedrijven en
zocht contact met Amerikaanse filmers, wat moeizaam verliep. Er was nog geen be-
sluit gevallen toen in mei 1940 het moederland onder de voet werd gelopen door
Duitsland en ook in de kolonie veel veranderde.

Door de Nederlandse regering in ballingschap werd in Londen direct een nieuwe Re-
geringsvoorlichtingsdienst (rvd) opgezet. De vertrouwde neutraliteit was met de
Duitse inval letterlijk aan flarden geschoten en het hoofd van de nieuwe rvd, Adri-
aan Pelt, verstond de andere wind die moest gaan waaien. Zo liet hij in de publiciteit
het aantal doden dat viel bij het bombardement op Rotterdam flink opvoeren en hij
ontkende de militaire betekenis van de stad. De rvd kreeg in Londen een aparte
filmafdeling, maar die stelde bij gebrek aan ervaren krachten weinig voor. Dat was
anders bij de dienst die in New York werd opgezet, het Netherlands Information Bu-
reau (nib). De kosten van het nib werden gedeeld door de regering in Londen en het
Indische gouvernement, waarmee het belang van voorlichting over de kolonie werd
onderstreept. In een land als de Verenigde Staten, waar van oudsher elke vorm van
kolonialisme werd verafschuwd, was dat geen makkelijke opgave. Het kantoor van
het nib werd in juni 1941 officieel geopend, het lag in hartje New York, aan Rocke-
feller Plaza. In de entree hing een grote kaart van de Verenigde Staten met daarover-
heen de contouren van Nederlands-Indië – Amerika paste daarbinnen. Het was een
idee van de eerste directeur van het nib, Nico Slotemaker de Bruïne, die tot dan toe
het Nederlands-Indische perbureau Aneta had geleid.

In Batavia had het gouvernement, in navolging van de rvd, een eigen Regeringspu-
bliciteitsdienst (rpd) opgericht, die zich officieel moest beperken tot voorlichting
van de eigen bevolking, want Nederlands-Indië was officieel nog neutraal. Niette-
min werd er veel contact onderhouden met het nib in New York om die dienst te
kunnen voeden bij de propaganda in Amerika. De rpd nam film serieus, er werd een
plan opgesteld om op dit vlak met bedrijven en particulieren te gaan samenwerken.
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Belangrijk was de opdracht aan zelfstandig filmer Jaap Zindler om kleurenopnames
te maken in de geest van zijn eerdere films in zwart-wit. Die hadden allerhande the-
ma’s uit de archipel als onderwerp -van economische bedrijvigheid tot culturele ui-
tingen, van natuurschoon tot dagelijks leven- en waren waarschijnlijk door Zindler
gemaakt om een soort commerciële bibliotheek van beelden op te zetten, zoge-
naamde ‘stockshots’. In augustus 1941 was er in Batavia een eerste voorvertoning
van de opnames van Zindler, door het hoofd van de rpd, J.H. Ritman, aangekondigd
als bestemd voor vertoning in Amerika, waar nog muziek en een ‘deskundige expli-
catie’ aan zou worden toegevoegd. Het leek er op dat op z’n minst een deel van de
twaalf kleurenfilms die Van Mook in 1938 voor ogen had, alsnog zou worden gerea-
liseerd.

De rpd was betrokken bij nog een hele reeks andere films en korte reportages die in
1940 en 1941 in Nederlands-Indië werden geproduceerd. Er zijn verslagen van de vie-
ring van Koninginnedag in zowel augustus 1940 als 1941, de aankomsten van minis-
ters uit Londen werden vastgelegd, evenals die van Japanse vertegenwoordigers. Er
waren verschillende films over militaire voorbereidingen die werden getroffen en
die wilden aantonen dat de kolonie klaar was zich tot het uiterste te verdedigen.
Daarnaast waren er ook korte speelfilms, speciaal vervaardigd voor de inheemse be-
volking om deze te waarschuwen niet in paniek te raken door allerhande geruchten.
Deze laatste films werden gemaakt door een lokaal bedrijf, Java Industrial Film, ei-
gendom van de gebroeders The. De militaire films werden grotendeels gemaakt
door Jan Mol, een gerenommeerde Nederlandse filmer die op het moment dat
Duitsland Nederland binnenviel, in Nederlands-Indië bezig was met een kleuren-
film voor de Rotterdamsche Lloyd. Mol kon niet meer terug en maakte van de nood
een deugd – hij richtte een filiaal op van zijn bedrijf in Haarlem, onder de naam Mul-
tifilm Batavia.

Mol was niet betrokken bij een andere opmerkelijke film over Nederlands-Indië, Is-
les of Courage, die uitkwam aan het einde van 1941. Deze film was het geesteskind van
het hoofd van de Marinevoorlichtingsdienst, Huib Quispel, eerder de initiator van ’t
Sal waerachtig wel gaen, een lange en ambitieuze film over de marine in de Indische
wateren. Isles of Courage is een lofzang op het Nederlandse koloniale beleid en de voor-
treffelijkheid van het knil en de Marine in een tijd van grote dreiging. Volgens de
titels is de film een eerste deel van een serie die This Changing World heette, daarmee
associaties oproepend met een populaire Amerikaanse serie als March of Time of het
Canadese World in Action. De film leek afkomstig van een onafhankelijk Australisch
bedrijf, Southern Seas Productions, geleid door de in de Australische mediawereld
bekende Frederick Daniell. Toch was Isles of Courage vermoedelijk geheel gefinan-
cierd door het Indische gouvernement en het was deze constructie die Quispel nog
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jaren zou gebruiken – films maken die volgens de titel geproduceerd waren door een
particulier bedrijf, maar geheel betaald en bedacht waren door een overheidsdienst.

Met de Japanse aanval op het Amerikaanse Pearl Harbour, 7 december 1941, waren de
dagen van Nederlands-Indië geteld. Drie maanden later moest de Nederlands-Indi-
sche overheid capituleren, het hoofdeiland Java was in slechts acht dagen veroverd
door het Japanse Zestiende leger. De goed geoutilleerde en onbeschadigde filmstu-
dio van Multifilm Batavia werd door de Japanners al snel overgenomen, eigenaar Jan
Mol werd gedwongen mee te werken aan reportages voor een regulier bioscoopjour-
naal dat onder Japanse leiding werd geproduceerd voor de Indonesische bevolking.
De Japanse propagandadienst, de Sendenbu, hechtte veel waarde aan het produceren
van nieuws en documentaires en zorgde ook voor mobiele bioscopen, zodat films in
vele uithoeken van de archipel vertoond konden worden. Indonesiërs maakten zo
kennis met de nationalistische leider Soekarno en zijn opzwepende redevoeringen.
Beelden van landgenoten aan het werk in banken en kantoren, plekken die tot voor
kort door blanken gedomineerd werden, kunnen niet anders dan hebben bijgedra-
gen aan het zelfbewustzijn van de bevolking. Zij zagen gaandeweg ook steeds min-
der blanken in het straatbeeld – die verdwenen in de kampen. De Japanse leuze ‘Azië
voor de Aziaten’ leek zo waarheid te worden, maar vreugde over het verdwijnen van
de koloniale heerschappij van de Nederlanders maakte al snel plaats voor het besef
dat Japan een nieuwe heerser was die weinig ruimte liet voor afwijkende denkbeel-
den en het land verwaarloosde.

Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenburgh Stachouwer bleef na de capitulatie
in Nederlands-Indië, doelbewust, om aan te geven dat Nederland zijn kolonie niet
opgaf. Bijna het complete Nederlandse bestuursapparaat kreeg opdracht hetzelfde
te doen, de meeste ambtenaren en hun gezinnen brachten de rest van de oorlog door
in gevangenschap. Enkele hoge ambtenaren moesten van de gouverneur-generaal
op het laatste moment de kolonie verlaten, zodat zij vanuit ballingschap een terug-
keer konden voorbereiden. Onder hen Van Mook en Quispel, die beiden naar Aus-
tralië vlogen. Van Mook was inmiddels benoemd tot luitenant-gouverneur-gene-
raal en minister van Koloniën, zonder erg veel vertrouwen te genieten van zijn
ambtsgenoten in de regering in Londen. Met name de meer conservatieve ministers
vreesden dat Van Mook veel meer zelfstandigheid voor de kolonie wilde dan zij wen-
selijk achten. Die vrees was terecht, maar Van Mook hield zich aan het afgesproken
regeringsbeleid dat luidde dat Indië een onlosmakelijk deel van het koninkrijk was.
Hij zocht wel, met name in zijn informele contacten met de Amerikaanse pers, de
grenzen op en sprak dan over een toekomstig ‘commonwealth’, een gemenebest. Die
term viel ook in verschillende films die in opdracht van het nib werden gemaakt
voor de Amerikaanse markt.
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High Stakes in the East, People of the Indies, Netherlands America: drie films uit 1942 die
een beeld gaven van het complete Nederlandse koloniale rijk, zonder dat één keer
het woord koloniaal of koloniën viel – dat mocht gerust een kunststukje worden ge-
noemd. Overleg met de rvd in Londen was er niet geweest over deze films, want in
dat geval waren ze vermoedelijk nooit uitgebracht. De films waren bedoeld voor een
Amerikaans publiek en elke zweem van koloniale heerschappij moest vermeden
worden, zo wist het nib. In de eerste twee films was ook nauwelijks een blanke te
zien. Ze werden samengesteld uit het kleurenmateriaal dat Jaap Zindler in opdracht
van de rpd had opgenomen in 1941 en in het najaar naar het nib in New York was
gestuurd. Daar had men inmiddels de Nederlandse filmer John Fernhout gevraagd
de tot dan toe slechts op papier bestaande filmafdeling daadwerkelijk op te zetten en
het monteren van High Stakes in the East en People of the Indies was het eerste waar
Fernhout aan begon. Hij was ook verbonden aan de National Film Board of Canada
(nfb) en deed zijn werk zoveel mogelijk in Ottawa, omdat hij liever niet al te ge-
bonden wilde zijn aan de ambtelijke omgeving van het nib in New York. De nfb

werd al enkele jaren geleid door de Engelsman John Grierson, de man die gold als de
‘vader van de documentaire’ en met zijn producties veel lof oogstte. Zo won de nbf

documentaire Churchill’s Island in 1942 de allereerste Oscar die voor dit genre werd
uitgereikt. High Stakes in the East kreeg een nominatie voor de tweede uitreiking. De
film won de Oscar niet, maar het blijft de meest geslaagde propagandafilm die er
over Nederlands-Indië is gemaakt.

Terwijl Fernhout in opdracht van het nib verder werkte aan films die Nederland en
haar koloniën meer bekendheid en vooral sympathie moesten opleveren in de Ver-
enigde Staten, werd in Australië door de Netherlands Indies Government Informa-
tion Service (nigis) eveneens een filmdienst opgezet. Deze dienst stond onder lei-
ding van Huib Quispel en was nauw verbonden met het Australische Southern Seas
Productions van Fred Daniell. De eerste film die onder auspiciën van de nigis werd
gemaakt gaf, net als High Stakes in the East en People of the Indies, een beeld van het
vooroorlogse Indië. Indonesian Harmony was gemonteerd uit kleurenmateriaal dat
per toeval in een douaneloods in Brisbane was gevonden; waarschijnlijk was het ter
ontwikkeling naar Australië verzonden en vanwege de oorlog niet meer geretour-
neerd kunnen worden De productie is onvergelijkbaar met de films die Fernhout sa-
menstelde. Het licht is niet sprankelend, de montage is traag, de commentaartekst
roemt veelvuldig het Nederlandse koloniale beleid. De conservatieve opvattingen
van Quispel klonken er duidelijk in door. Bij de rvd in Londen, waar men Indonesian
Harmony voor het eerst in het najaar van 1944 te zien kreeg, was weinig enthousias-
me.
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De filmafdeling van de rvd in de Engelse hoofdstad had na de nodige problemen in-
middels een nieuw hoofd voor de filmafdeling gekregen, Brand Ochse, een man die
gewend was kritisch naar films te kijken. Ochse was voor de oorlog directeur van Po-
lygoon en verbleef bij de Duitse inval toevallig in de Verenigde Staten. Daar bleef hij
hangen en deed hij onder meer werk voor het nib. Na zijn komst naar Londen richt-
te hij zijn aandacht op het vastleggen van de bevrijding van Nederland en trok daar-
voor John Fernhout aan. Naast Indonesian Harmony moest Ochse ook een oordeel vel-
len over een andere film die de nigis naar Londen had gestuurd: Indië Roept! Die was
bedoeld om vrijwilligers te werven voor de strijd tegen Japan en zou vertoond gaan
worden in het bevrijde moederland. De nigis had Indië Roept! gemaakt op verzoek
van het ministerie van Koloniën in Londen en daar waren ze wel te spreken over de
film. De kritische Ochse besliste dat er op zijn minst een nieuwe geluidsband moest
worden gemaakt, met beter commentaar, aangepast aan de kennis die in Nederland
bestond over Indië. De conservatieve blik op de Indische samenleving die in deze
film doorklonk werd niet gewijzigd. In Indie Roept! zijn het de Nederlanders die
staan voor ‘westerse vooruitstrevendheid’, terwijl de inheemse bevolking leeft vol-
gens eeuwenoude gewoontes – dat alles als bijna vanzelfsprekend in een volstrekte
harmonie, die terug zou keren als Japan verslagen was.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Nederlandse overheid in feite drie film-
diensten: er was een weinig succesvolle filmdienst bij de rvd in Londen die over de
koloniën geen films produceerde, al was het maar omdat overeenstemming moeilijk
te bereiken was; er was een filmdienst in New York, onderdeel van het nib, die een
aantal zeer verdienstelijke documentaires produceerde waarin werd geprobeerd het
traditionele kolonialisme te herijken; en er was een filmdienst in Australië, ressor-
terend onder de nigis, waar de vooroorlogse koloniale blik overheerste en waar met
beperkte middelen traditionele films werden gemaakt. Dit zou eenheid in verschei-
denheid kunnen worden genoemd, maar het lijkt toch eerder symbolisch te zijn
voor het gebrek aan visie en samenhang waar het gaat om het beleid ten aanzien van
Nederlands-Indië. Voor de oorlog bestonden er talloze en diepgaande meningsver-
schillen over waar het met de kolonie naar toe moest in een wereld die snel veran-
derde, maar er was toen nog een algemeen aanvaard gezag – dat van de gouverneur-
generaal, die op zijn beurt ondergeschikt was aan de regering van het moederland.
Met de Japanse bezetting viel dat gezag weg; de gouverneur-generaal werd gevan-
gen gezet terwijl zijn vervanger, de luitenant-gouverneur-generaal, nooit het volle-
dige vertrouwen van de Nederlandse regering kreeg. Elke dienst ging zijn eigen
gang, maar op het moment dat een en ander weer samen moest komen, zoals bij het
oprichten van één filmdienst voor het toekomstige Indië, ging dat wringen.
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In het najaar van 1944 vroeg Charles van der Plas, rechterhand van de luitenant-gou-
verneur-generaal, aan de Nederlandse filmer Joris Ivens, op dat moment wonend in
San Francisco, of hij Film Commissioner for the Netherlands East Indies wilde wor-
den. Ivens stond bekend als ‘linkse’ filmer en was verbaasd over het verzoek. Hij liet
zich niettemin meeslepen door het enthousiasme van Van der Plas, die zelf gold als
een vooruitstrevend buitenbeentje binnen het Indische ambtenarenkorps en die
Ivens voorspiegelde dat er films moesten komen voor het bevrijde Indonesië, films
waarin oost en west gezamenlijk en op gelijke voet een nieuwe toekomst tegemoet
gingen. Hoe het werk van Ivens kon worden ingebed in de al bestaande filmdienst
van de nigis onder leiding van de conservatieve Quispel, daar was niet over nage-
dacht. Quispel was intussen ook al bezig met een film over de bevrijding van Neder-
lands-Indië; voor de nigis reisde een Canadese cameraman mee met het Ameri-
kaanse Zesde leger dat in april 1944 de noordkust van Nieuw-Guinea had heroverd
op de Japanners en vanaf daar verder de Stille Oceaan introk.

Joris Ivens kwam in maart 1945 aan in Australië en hield het niet lang uit op de bu-
relen in Melbourne waar Quispel de scepter zwaaide. Formeel was hij als Film Com-
missioner ook niet gebonden aan de nigis en daarom vertrok hij in juli naar Sydney
en zette een eigen bureau op. Ondertussen was duidelijk geworden dat hij geen ac-
creditatie kreeg om met de Amerikaanse troepen op te trekken; de reden daarvoor is
nooit helemaal opgehelderd, al zullen zijn linkse sympathieën zeker een rol hebben
gespeeld. Ivens was zeer geïrriteerd, maar stortte zich daarna toch met enthousias-
me op scenario’s voor films die bedoeld waren de democratische idealen van de geal-
lieerden onder de jeugd van Indonesië te propageren. Hij overlegde daarover ook
verschillende keren met de directeur van het departement van Onderwijs, H. Ker-
stens. In Melbourne werkten Quispel en zijn Australische partner Frederick Daniell
inmiddels ook aan filmplannen voor een toekomstig Indonesië, maar die vielen in
minder goede aarde bij Van der Plas en Van Mook. In diverse bijeenkomsten maakte
Van Mook duidelijk dat wat hem betreft Joris Ivens de leidende rol zou moeten krij-
gen bij de toekomstige filmdienst in Indonesië. Het toch nog plotselinge einde van
de Tweede Wereldoorlog in Azië verhinderde dat uiteindelijk. Van Mook had even
geen tijd zich met film bezig te houden en Quispel wist zich binnen het ambtena-
renapparaat beter staande te houden dan Ivens. Die koos er eind november 1945 voor
zelf ontslag te nemen en als zelfstandig filmer te gaan werken aan wat later als een
anti-Nederlanse film de geschiedenis in zou gaan, Indonesia Calling.

Bij de capitulatie van Japan, op 15 augustus 1945, waren er in grote delen van de 
Indonesische archipel geen geallieerde troepen. Twee dagen later riepen de Indone-
sische nationalisten in Jakarta, ofwel Batavia, de vroegere hoofdstad van Neder-
lands-Indië, de onafhankelijkheid uit, waarna de archipel als gevolg van het machts-
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vacuüm maandenlang ondergedompeld was in een chaos. Nederlandse gezagsdra-
gers die terugkeerden werden geconfronteerd met enorme militaire, humanitaire,
politieke en economische problemen. Beleidsnota’s die tijdens de oorlog waren ge-
schreven konden de prullenmand in, de kolonie Nederlands-Indië bestond niet
meer. Van Mook en de zijnen reageerden op wat zij in de praktijk aantroffen en pro-
beerden zelfs tot een vergelijk te komen met de Indonesische nationalisten, maar
werden daarbij teruggefloten door een regering die vanuit Europa op staatsrechte-
lijke en emotionele gronden vast bleef houden aan koloniale verhoudingen zoals die
voor de oorlog hadden bestaan. Veranderingen, zoals het opkomende zelfbewust-
zijn van veel Indonesiërs, werden ontkend; pas gaandeweg groeide bij de meeste 
Nederlanders het besef dat het anders zou moeten.

Van de Nederlandstalige media was na de Japanse bezetting niets meer over. Het
gouvernement besloot de nieuwsvoorziening, samen met radio en film, vooralsnog
geheel zelf te verzorgen, ook al ging dat in tegen de democratische principes van de
Nederlandse staat die een onafhankelijke pers vereisten. Maar de situatie vroeg om
een afwijkende aanpak, aldus het hoofd van de rvd Karel Verboeket, want de ‘oude’
krachten moesten niet hersteld worden. Hij doelde daarmee met name op de voor-
oorlogse, zeer conservatieve koloniale pers. Het beleid sloot echter ook naadloos aan
bij de koers die een man als Quispel voor en tijdens de oorlog voerde: een overheids-
dienst die innig samenwerkte met een particulier bedrijf en daarmee naar buiten
toe de schijn van onafhankelijkheid ophield. Zo ontstond eind 1946 het Gouverne-
ments Filmbedrijf Multifilm Batavia, geheel gefinancierd door het Indische gouver-
nement, maar films producerend die alleen het laatste deel van de naam op de titel
hadden staan.

Al voor de formele oprichting van het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Bata-
via waren filmmakers aan de slag gegaan, op de puinhopen van de filmstudio die ooit
door Jan Mol was opgezet -waarna hij er voor de Japanners had gewerkt- en die hij
vanaf eind 1945 weer geschikt had gemaakt voor films ‘waarin de synthese tussen
Oost en West tot uitdrukking komt’, zoals Mannus Franken schreef, de cineast die
naast Jan Mol de belangrijkste kracht bij het bedrijf zou worden. De eerste film die
de heren maakten, de lange documentaire Door duisternis tot licht, vertelde op pak-
kende wijze het verhaal van de oorlog in de Pacific en eindigde met de chaos in In-
donesië, die slechts zou worden opgelost met de komst van de eerste Nederlandse
militairen, die we daadwerkelijk van boord zien komen. Het Indonesische nationa-
lisme werd in de film afgedaan als ‘Japanse propaganda’. Dat paste niet bij het Ne-
derlandse politieke beleid in 1946, het jaar waarin geprobeerd werd tot een vergelijk
te komen met de nationalisten, wat uitmondde in het Akkoord van Linggadjati. Door
duisternis tot licht werd door luitenant-gouverneur-generaal Van Mook afgekeurd en
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ook op het Nederlandse ministerie van Overzeese Gebiedsdelen eiste men wijzigin-
gen. Waarschijnlijk is het slot van de film aangepast door er een overzicht van de on-
derhandelingen tussen Nederland en Indonesië aan toe te voegen, maar de teneur
van de film wijzigde niet en die bleef te ‘agressief’ in de ogen van de bestuurders.

Hetzelfde gold voor de volgende grote film van het Gouvernements Filmbedrijf
Multifilm Batavia, Linggadjati in de branding. Deze documentaire gaat over het grote
militaire offensief dat Nederland in juli 1947 startte tegen de Republiek Indonesië.
Hoewel binnen het filmbedrijf was gewaarschuwd dat de film niet teveel gevechts-
acties moest tonen en dat er ‘pacifistisch’ gemonteerd moest worden, werd ook Ling-
adjatti in de branding door Van Mook in de ban gedaan. In Indië werd de film nog wel
in de bioscopen vertoond, in Nederland nooit. Wie de film nu terugziet ervaart even-
wel weinig agressie, de opmars van het Nederlandse leger lijkt bijna een militair uit-
stapje tegen een decor van vriendelijke Indonesiërs die hun dagelijks leven onge-
stoord voortzetten terwijl tanks en pantserwagens voorbij rijden. Maar zelfs dat leek
volgens Van Mook al teveel op oorlog – het was tenslotte een ‘politionele actie’. Van
Mook wilde bovenal dat de overheidsfilms een ideaal uitdroegen: dat van Nederland
als een vooruitstrevende staat die zich richtte op de wederopbouw van de kolonie. De
filmers, hoezeer als ambtenaren ook deel van de koloniale macht, streefden in de eer-
ste plaats naar het maken van een boeiende film, een beeldvertelling over wat er in
Indonesië gebeurde en recentelijk gebeurd was. Daarbij bleef de blik wel eenzijdig
gericht op de Nederlandse belangen; er zit in de films geen moment van twijfel over
bijvoorbeeld de noodzaak van het militaire optreden.

Een selectie van de beelden van het militaire offensief gemaakt door het Gouverne-
ments Filmbedrijf Multifilm Batavia kwam uiteindelijk in de Nederlandse biosco-
pen terecht via het Polygoon journaal. Polygoon bezat na de oorlog in feite een mo-
nopolie op de nieuwsvoorziening met bewegend beeld, maar het bedrijf had geen
kantoor in Indië en maakte daar ook geen geld voor vrij. Het alternatief lag in een af-
spraak met de rvd in Den Haag, die toezegde via haar contacten met de rvd in Ba-
tavia, lees het Gouvernments Filmbedrijf, beelden te zullen leveren aan Polygoon.
De contacten tussen Polygoon en de rvd waren innig, de twee instanties overlegden
vanaf begin 1946 wekelijks met elkaar in de zogenaamde journaalcommissie. Daar
werd het vertoonde journaal van de afgelopen week besproken; van censuur vooraf
was geen sprake. De commissie was van mening dat het bioscoopjournaal onafhan-
kelijk stond tegenover het regeringsbeleid omdat bijvoorbeeld meerdere bronnen
werden gebruikt bij de nieuwsvoorziening. Ten aanzien van Indonesië was dit ech-
ter een illusie, want Polygoon gebruikte uit de kolonie niets anders dan de beelden
van het Gouvernments Filmbedrijf. Deze constructie zou blijven voortbestaan tot
en met het uiteindelijke afscheid van Nieuw-Guinea, in 1962.
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Nederlandse geïnteresseerden in Indië konden vanaf november 1947 hun hart op-
halen in de Cineacs, bioscooptheaters in de grote steden met een doorlopende film-
voorstelling die vooral nieuws en korte films bevatte. De Cineacs namen toen in hun
programmering een wekelijkse aflevering op van Wordende Wereld, geesteskind van
Mannus Franken en de kurk waarop het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Ba-
tavia tot begin 1950 bleef drijven. Wordende Wereld was een bioscoopjournaal in de
vorm van een magazine, elke aflevering duurde zo’n tien minuten en telde meestal
drie tot vier onderwerpen, variërend van de aankomst van een Nederlandse minis-
ter op het vliegveld Kemajoran bij Batavia tot de fabricage van traditionele parasols
in het Javaanse Kaliwoengoe. Veelzeggend is dat verschillende onderwerpen uit Wor-
dende Wereld ook te vinden zijn in de vroege films over Nederlands-Indië. Reportages
uit 1948 sluiten qua keuze en opbouw naadloos aan bij de films die rond 1919 wer-
den geproduceerd door het door iedereen vergeten gouvernementsfilmbedrijf van
Van Vuuren. De journaals maken daarmee deel uit van een Nederlandse koloniale
cultuur waarin de nadruk ligt op het ethische, het opheffen van het Indonesische
volk. Er is wel aandacht voor veranderingen, zoals de oprichting van deelstaten,
maar dan nog is de boodschap van de reportages onmiskenbaar: voor de ontwikke-
ling van Indonesië naar een moderne natie is Nederland onontbeerlijk. Een voor-
lichter van de Republiek Indonesië oordeelde genadeloos over Wordende Wereld, hij
vond dat zijn landgenoten in de serie werden afgebeeld als: ‘batikkende en potten-
draaiende paupers, welke meer de indruk wekken van een indommelende, dan een
wordende wereld.’

Eind jaren veertig groeide bij de Nederlandse en de Indische overheid de weerstand
tegen de kosten die het Gouvernments Filmbedrijf met zich meebracht. Er was ook
volslagen onduidelijkheid over de financiële afspraken met Multifilm Batavia, dat
tevens als zelfstandig bedrijf functioneerde, en het geld dat verdiend werd met de
distributie van films. Pogingen het bedrijf af te stoten liepen echter op niets uit, ook
al omdat het gouvernement toch invloed wilde houden op de filmproductie, zeker
waar het ging om de beeldvorming rond de militairen. Soldaat Overzee, een serie por-
tretten van ‘gewone’ soldaten die werden opgenomen in het Wordende Wereld jour-
naal, symboliseerde de idee dat de Nederlandse militairen er toch vooral waren om
de Indonesische bevolking te helpen. De strijd is ver weg in deze serie. In de laatste
grote film van het Gouvernments Filmbedrijf, Het Vreemde Leger, was de oorlog wel
prominent aanwezig. Het was een verslag van het laatste militaire offensief dat Ne-
derland rond de kerstdagen van 1948 inzette. Echte gevechtsbeelden ontbreken ove-
rigens ook in deze film. Maar net als eerder luitenant-gouverneur-generaal Van
Mook over de film van het eerste militaire offensief, Linggadjati in de branding, oor-
deelde minister-president Drees negatief over Het Vreemde Leger. Hij vond vertoning
‘niet opportuun’ en de film bereikte de bioscoopbezoeker niet.
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De films die het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia maakte, moesten
bijdragen aan een positief beeld van Nederland in het buitenland. Daar slaagden ze
niet in, net zomin als alle brochures, lezingen en andere activiteiten die door het nib

in New York in de jaren 1946-1949 werden georganiseerd. Over de voorlichting rond-
om Indonesië werden vele rapporten geschreven en er werd tot in de ministerraad
over gediscussieerd. Achteraf is het makkelijk vaststellen dat elke poging tevergeefs
was; het koloniale tijdperk was ten einde, ook al zag een meerderheid van Nederland
dat nog niet. Toen dat inzicht wel kwam, medio 1949, al of niet onder druk van de
Verenigde Staten, was het snel gedaan met de kolonie. Op 27 december 1949 werd in
het Paleis op de Dam de soevereiniteit overgedragen aan de Republik Indonesia Seri-
kat, ofwel de Verenigde Staten van Indonesië. Een jaar later zou president Soekarno
een streep halen door de door hem verafschuwde federale structuur en restte alleen
de Republik Indonesia. De films van het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Ba-
tavia werden naar Nederland verscheept en kwamen in eerste instantie terecht bij
Multifilm Haarlem. Later verhuisde de collectie grotendeels naar de rvd, die de
films liet opbergen in een bunker in de duinen bij Scheveningen, vooralsnog onbe-
reikbaar voor buitenstaanders.

Het meest oostelijke deel van de Indische archipel, Nieuw-Guinea, bleef in 1949 bui-
ten de soevereiniteitsoverdracht en dat zou nog een ruim decennium zorgen voor
problemen. Indonesië meende dat het westelijk deel van dit eiland bij Nederlands-
Indië had gehoord en dus nu een onderdeel moest zijn van de Republiek. Nederland
begon in de loop van de jaren vijftig steeds meer te beklemtonen dat de lokale Pa-
poea’s van origine Melanesisch waren en recht hadden op zelfbeschikking. Neder-
land zou veel beter dan Indonesië toegerust zijn om ze hierop voor te bereiden. In de
films die de Nederlandse overheid tot en met 1962 produceerde werd die boodschap
in vele varianten voor het voetlicht gebracht. Dat deze films werden gemaakt is ei-
genlijk verbazingwekkend. Het eerdere Gouvernements Filmbedrijf kon moeilijk
een succes worden genoemd, maar desondanks bleef de rvd doorgaan met het pro-
duceren van films – zij het op veel kleinere schaal dan over Indië. Opnieuw werden
er films gemaakt specifiek voor vertoning in de Verenigde Staten, omdat Nederland
meer dan ooit hoopte op steun van de machtige bondgenoot. Het geloof in de macht
van het medium film en haar nieuwe broertje de televisie, bleef bij de rvd onver-
minderd aanwezig, evengoed als de overtuiging dat de boodschap van de Neder-
landse overheid waar het ging om Nieuw-Guinea te belangrijk was om aan anderen
over te laten.

De filmdienst in Hollandia viel onder het Kantoor Voorlichting en Radio-Omroep
en werd door de rvd in Den Haag kort gehouden. Er kwamen geen ontwikkel- en
montagefaciliteiten, alle films werden in Nederland samengesteld uit de opnames
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die op het eiland waren gemaakt. Belangrijkste waren de Kronieken, een serie van uit-
eindelijk 23 korte films die vooral lieten zien hoe Nederland de Papoea’s, met hun
cultuur ‘uit het stenen tijdperk’, hielp aansluiting te vinden bij de moderne, wes-
terse wereld. Daarnaast leverde de filmdienst beelden aan het Polygoon bioscoop-
journaal en vanaf 1957 ook aan het nts-televisiejournaal. Van een kritische blik was
in deze journaals geen sprake, de Nederlandse aanwezigheid in Nieuw-Guinea werd
niet in twijfel getrokken. Dat gebeurde evenmin in de televisierubrieken van de Ne-
derlandse omroepverenigingen, op één uitzondering na. Dat was medio 1962, toen
de hoofdredacteur van vara’s Achter het Nieuws Herman Wigbold, doelend op de op-
dracht die de Nederlandse regering zichzelf had gesteld om de Papoea’s te begelei-
den op weg naar zelfbeschikking, hardop durfde te vragen ‘Hebben wij er voldoen-
de over nagedacht?’ De mooiste films uit deze periode zijn dan ook gemaakt door
twee buitenlanders, een Fransman en een Amerikaan, die zich niet gehinderd voel-
den door een ‘zedelijke roeping’. In hun films, Le ciel en la boue en Dead Birds, legden
zij de Papoea’s niet vast als onderdanen, maar als mensen. De eerste film won in 1962
de Oscar voor beste documentaire.

Met het overdragen van Nieuw-Guinea aan een interim-bestuur van de Verenigde
Naties per 1 oktober 1962 werd in ieder geval staatsrechtelijk de Nederlandse kolo-
niale aanwezigheid in Azië beëindigd. Om vervolgens vanaf 1969 als kwestie telkens
weer terug te komen in de publieke sfeer, via televisieprogramma’s en andere media,
vaak in de vorm van heftige discussies over het al of niet begaan van oorlogsmisda-
den. Bij het samenstellen van reportages en documentaires rond dit thema stuitten
makers van aanvang aan op een probleem: er waren geen beelden die ook maar we-
zen in de richting van het onrecht en de gruwelijke strijd waarover ooggetuigen ver-
telden. Hoe weinig succesvol de propaganda van de overheidsfilmdiensten in hun
eigen tijd ook leek te zijn geweest, achteraf kan worden gesteld dat die propaganda
op langere termijn zijn doel heeft bereikt. Daarmee zou ook ten aanzien van Neder-
land gesproken kunnen worden van een ‘imperial mythography’ zoals in een groot
onderzoek naar de Britse koloniale films enkele jaren geleden werd geconstateerd. In
het filmarchief is Nederland voor eeuwig de koloniale mogendheid die het beste
voorhad met zijn onderdanen.
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Summary

Hundreds of programmes have been shown on Dutch television about the Dutch
East Indies. The war that meant the end of this colony, against the Republic of In-
donesia during the years 1945-1949, is number two on the list of historical docu-
mentaries, only World War ii counts more broadcasts. Many of these programs use
the contemporary films that are kept in Dutch film archives. But what kind of films
are they? Who made them? And for what purpose? These are the questions that this
thesis seeks to answer.

The focus is on films that were commissioned by the Dutch authorities about the
Dutch East Indies during the years 1912-1962. Many studies exist about the Nether-
lands and her colony in Southeast Asia in the 20th century, but a study about the
films on the Dutch East Indies is lacking. This is an attempt to fill the gap. The focus
on government films seems a limitation, but the majority of the colonial films that
have been preserved are films commissioned by the government or close allies like
the movie newsreels of Polygoon and the television news broadcasted by the nts. In
addition, films commissioned by the authorities provide a uniquely continuous his-
torical lens, covering as they do one key example of modern colonialism as well as the
heyday and the downfall of the Netherlands as a world power in the 20th century.

An imagined colony is first and foremost a descriptive, historical study that tells the
story of the public relations policies of the Dutch and Dutch East Indies authorities
and describes the origin of the film images that until today play a key part in the col-
lective memory about the colony. The study’s basic proposition is that the recurrent
public outcry over the Dutch colonial policy can be partly explained by the existence
of an idealized image of Dutch colonialism derived from these films. Exploitation of
labourers, summary executions or the burning of villages were never shown. Rather,
viewers were treated to an unending visual stream of Dutch colonial benevolence
and alleged expertise, making it hard to imagine that Dutch men could be respon-
sible for gruesome deeds.

This study starts in 1912, when Louis van Vuuren, an enthusiastic civil servant in
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Batavia, proposed to establish a government film company. He was head of the En-
cyclopaedisch Bureau, an office that had been set up two years earlier to systemati-
cally collect all information about the vast archipelago that constituted the Dutch
East Indies. It was part of a ‘moral vocation towards the people of these territories’ as
was stated in the Queen’s Speech of 1901, a vocation that came out of the so-called
ethical policy that took root from the end of 19th century. Through this policy the
Netherlands intended to give the colony a better infrastructure to improve produc-
tion, extend education and promote administrative research. For Van Vuuren the
then new medium of film was an ideal way to complement all the knowledge he col-
lected and to make it available for those interested.

In the same year Van Vuuren made his proposal, an officer of the Royal Dutch East
Indies Army, J.C. Lamster, arrived in the colony with a filmcamera. The Colonial In-
stitute in Amsterdam had commissioned him to record daily life in the East Indies.
The Colonial Institute was established in 1910 by private individuals and had as its
aim to promote the colony in the metropole. The institute was independent, but it
did get a yearly subsidy from the Ministry of Colonies, and strong ties existed with
that department. The gentlemen who formed the board of the institute were, like
most of the elite in those days, suspicious about film. For them it mainly represent-
ed amusement for the lower classes. But they did acknowledge the possibilities of
the new medium, especially if it was used in a ‘sound’ way. They felt that the film
should be supportive of a lecture and should not tell a story of its own. Lamster’s ac-
tivities on Java were monitored on this principle and caused some friction because
Lamster had begun to master the film trade and did his best to tell stories through
the editing.

In total some sixty short films made by Lamster have been preserved, a large part is
about the ‘modern’ character of the Dutch East Indies. The films are pervaded with
order and neatness. One of the goals of the Colonial Institute was to get more fellow-
countrymen to establish themselves in the colony, so life there should be made to
look attractive. The films also matched the growing need of colonial administrators,
here as well as in the other colonial powers, to justify the existence and the benefit
of colonies for the metropole. The Ministry of Colonies contributed to the films of
Lamster by continuing to pay his salary as well as his expenses. The Ministry of For-
eign Affairs, responsible for public relations abroad, also financed publications that
wrote in a positive manner about the Netherlands. This was done in secrecy howev-
er, the authorities being reluctant to pay for any form of ‘advertisement’. The gov-
ernment preferred to pride itself on the neutrality of the kingdom, cherishing the
vision that its empire threatened no one and that the Netherlands held no bad in-
tentions towards other countries or people. When these intentions were questioned
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by outsiders, bewilderment and anger followed, even during and after the fateful
and final postwar conflict. The Dutch had ‘misted outside mirrors’, as Dutch histo-
rian Maarten Brands once aptly stated.

The proposal of the head of the Encyclopaedisch Bureau for a government film com-
pany was rejected in 1913. The Colonial Institute proposed that the Bureau could
borrow Lamsters’s camera once in a while, but Van Vuuren rejected the offer. He had
done some research on the film industry and was eager to keep possession of the film
negatives so as to keep distribution and possible revenues under his own control. In
the ensuing years, without informing his superiors, Van Vuuren reserved part of his
own budget to hire an independent cameraman, H. Flindt. Commissioned by the
Encyclopaedisch Bureau, Flindt made approximately ten films, among others the
eruption of mount Merapi and visits of the governor-general Van Limburg Stirum
to the Moluccas, Borneo and Sumatra. With his consent, the privately commissioned
film of the wedding of a Javanese ruler also became part of the Bureau’s collection.

The Encyclopaedisch Bureau was closed in the spring of 1921 due to cutbacks in colo-
nial expenditure. Van Vuuren was on leave in The Hague at that moment and
protested vehemently, but to no avail. He was even more furious when he learned
that, during his absence, colleagues at the Department of Home Affairs in Batavia
had disposed of his films by giving them to a certain H.B. Robbers, who claimed to
have plans for more films about the Dutch East Indies and eagerly took possession
of the ones that were already made. Van Vuuren stressed that the films represented
a lot of value and that he was discussing worldwide distribution of them in The
Hague, but it was too late. Even as cameraman Flindt started legal proceedings
against Robbers about the ownership of the films, Van Vuuren dropped out for a ca-
reer as professor in social geography. Nevertheless, some of his films were shown,
once, in public, in the autumn of 1921 at a gala in the Kurhaus, organised by the
Colonial Institute. Van Vuuren himself was the ‘explicateur’ for the silent films.
Their character reflects the duel goal of the Encyclopaedisch Bureau: record the colo-
nial possession and captivate a large audience. These two goals do not necessarily ex-
clude one another, however, the combination asks for talent, know-how and experi-
ence; the attributes that had not yet matured in the short lived existence of the first
government film company.

None of the films of the Encyclopaedisch Bureua are preserved in Dutch film
archives as ‘Governments Moving Picture’, even though this is one of the credits. On
paper there has never been a formal governments film company before World War
ii, although such an office did exist from 1912 to 1921. Van Vuuren had bad luck; he
was a maverick with his ideas about government films. He was not exceptional
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when it came to the image his films conveyed about the Dutch East Indies. As in the
films of Captain Lamster, this was largely positive. There was some more emphasis
on local life in the films of Van Vuuren, although modern developments were not
kept out of view. By contrast, poverty and distress were nowhere to be seen, ‘all was
well’ in the colony, an expression that was also true of English and French colonial
films and would continue to be so.

During the rest of the twenties through the end of the thirties, the government took
no more initiatives to commission films. The best known Dutch filmmaker from
the twenties, Willy Mullens, had to insist very strongly on the Ministries of Educa-
tion and Colonies in order to obtain a commission for a series ‘government’ films
that he shot in the Dutch East Indies in 1926. These however, received only limited
distribution. The Ministry of Foreign Affairs regularly received requests from their
embassies for films about the East Indies, but these were consistently referred to pri-
vate companies like Polygoon, rival of the company of Willy Mullens, Haghe Film.
At their own expense, Polygoon had made a long, three-part film, the Maha Cyclus,
which gained high praise at the end of the twenties. Polygoon as well as Haghe Film
also produced films commissioned by industry, Christian mission and wealthy in-
dividuals. In all these films life is good in the colony; poverty or disease are shown
only as foils to Dutch expertise and assistance.

Nothing can be found in these films about the rising nationalist movement or the
growing social unrest in the colony. But at the Ministry of Foreign Affairs there was
anxiety about criticism from outsiders concerning these topics, especially in the
League of Nations. In the Dutch parliament there were complaints about the lack of
a public relation policy in this field, which lead to the establishment of a govern-
ment press service in 1934. Some leaflets about colonial problems were published,
and a book in three volumes, counting some two thousand pages. This book merely
showed how little experience and understanding the authorities had in the field of
public relations. Nevertheless, many people involved in colonial affairs were begin-
ning to realize that the Dutch colonial empire was in danger, in a world were glob-
al relations were starting to tilt with the growing power of the Japanese empire and
the rise of Hitler-Germany.

At the end of the thirties the medium of film was reborn: it now had sound as well
as colour. In the Department of Economic Affairs in Batavia there was a new head,
Huib van Mook, who wanted to make use of these possibilities. He was convinced
that film was ‘an essential tool’ for governments and proposed to make a dozen films
in colour and with sound to promote the Dutch East Indies abroad. The local Volks -
raad approved the plan and money was reserved in the budget of 1939. But Van Mook
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did not have much faith in the existing Dutch film companies and approached sev-
eral American ones, without immediate success. No decision had yet been made
when, in May 1940, the Germans invaded the Netherlands. After that, a lot changed
for the colony.

One of the first acts of the Dutch government in exile in London was establishing a
Government Information Service (rvd). With the German invasion, the familiar
neutrality was literally blown up and the head of the rvd, Adrian Pelt, understood
this change. In his publications he inflated the number of casualties from the Ger-
man bombardment of Rotterdam and downplayed the strategic importance of the
city. The rvd in London got a film department, but lacking experienced people, it
did not amount to much of anything. That was not the case for the rvd satellite of-
fice set up in New York, the Netherlands Information Bureau (nib). The budget for
the nib was shared by the governments in London and Batavia, emphasizing the
importance of publicity concerning the colonial empire. In the United States, where
colonialism was traditionally loathed, pro-colonial propaganda was not an easy
task. The nib was officially opened in June 1941, in an office overlooking Rockefeller
Plaza. In the entrance hall there was a huge map of the United States, with the con-
tours of the Dutch East Indies overlaying it – America fitted neatly within the con-
tours. It was an idea of the first head of the nib, Nico Slotemaker de Bruïne, who had
led the Dutch East Indies Press Agency, Aneta.

In Batavia there also came a new Government Information Service (rpd). Officially
they had to restrict their work to the people in the archipelago, since the Dutch East
Indies were still neutral in the conflict. Nevertheless, there was a lot of contact with
the nib, to provide the service in New York with ammunition for its propaganda.
The rpd took film seriously and drew up a plan to cooperate with private companies
and individuals in this field. Most important turned out to be the assignment they
gave to independent filmmaker Jaap Zindler, to shoot films in colour similar to the
ones he had previously made in black and white. These black and white films cov-
ered a wide range of topics – from economic activity to cultural manifestations, from
natural beauty to daily life. Probably Zindler wanted to set up a commercial library
of so-called stock shots. In august 1941 there was a preview of the colour films he
made in the commission of the rpd. They were destined to be shown in America,
where music and a professional voice-over were to be added, according to the head
of the rpd, J.H. Ritman. It looked like at least a part of the dozen colour films that
Van Mook had envisaged in 1938, would finally be realised.

The rpd was also involved in commissioning a whole range of other films and re-
ports that were made in the Dutch East Indies in 1940 and 1941. Amongst them the
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celebration of Queen’s day in both years, the arrival of Dutch ministers from Lon-
don, as well as representatives of Japan. There were several films about military
preparations in the colony. They were meant to prove that the Dutch East Indies
were ready to fight to the last ditch. Short movies were made for the native people,
warning them not to panic at all the rumours that were spread. These films were
produced by Java Industrial films, owned by the Chinese brothers The. Most of the
military films were made by Jan Mol, a renowned Dutch filmmaker who was work-
ing in the Dutch East Indies on a film for the shipping company Rotterdamse Lloyd.
When Germany invaded the Netherlands and Mol was unable to return, he seized
the opportunity to establish a branch of his company back home in Haarlem, with
the name of Multifilm Batavia.

Mol was not involved in the making of a remarkable film about the Dutch East In-
dies, Isles of Courage, that was released at the end of 1941. This film was the brainchild
of the head of the Marine Information Service, Huib Quispel. He had earlier initiat-
ed ’t Sal waerachtig wel gaen (It won’t be so bad), a long and ambitious film about the
Dutch Navy in the waters of the Dutch East Indies. Isles of Courage was an ode to
Dutch colonial policy and the outstanding efforts of the Army and Navy in a time of
great danger. According to the credits, the film was the first episode of a series
named This Changing World, evoking a comparison with the popular American
movie newsreel March of Time and the Canadian World in Action. Again according to
the credits, the film was produced by an independent Australian company, South-
ern Seas Productions, which was owned by Frederick Daniell, a man well known in
the Australian media world. And yet, Isles of Courage was probably completely fi-
nanced by the Dutch East Indies government. It was this framework that Quispel
would use in the years to come: films that according to the credits originated from
an independent company, but were in fact paid for and developed by a government
service.

With the Japanese attack on Pearl Harbour on December 7, 1941, the days of the Dutch
East Indies were numbered. The main island of Java was conquered by the Japanese
Sixteenth Army in only eight days, starting on February 28, 1942; the Dutch colonial
government signed the capitulation on March 8. The well-equipped film studio of
Multifilm Batavia was soon taken over by the Japanese. Owner Jan Mol was forced to
cooperate on a new, regular movie newsreel for the Indonesian population. The
Japanese information service, the Sendenbu, highly valued the filmed news reports
and documentaries and provided mobile movie theatres to enable a widespread dis-
tribution of these productions. Through Sendenbu, Indonesians became acquaint-
ed with the leader of the nationalists, Soekarno, and his fierce rhetoric. Images of
compatriots working in banks and offices, places that used to be dominated by white
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people, contributed to a growing self-awareness of the population. Gradually all
white faces vanished from the streets, they were moved to internment camps. The
Japanese slogan ‘Asia for the Asians’ seemed to materialize, but joy about the disap-
pearance of Dutch colonial rule soon made way for the awareness that Japanese rule
left no room for deviant opinions or cared for Indonesian prosperity.

Governor-general Tjarda van Starkenburg Stachouwer remained in the Dutch East
Indies to show that the Netherlands were not giving up its colony. Nearly the entire
Dutch civil administration got orders to do the same and most of them spent the
war in captivity. A handful of high placed civil servants left the colony at the last mo-
ment, on orders of the governor-general. In exile, they prepared for a return of Dutch
rule. Among these men were Van Mook and Quispel, who both fled to Australia. Van
Mook was already appointed as lieutenant-governor-general and minister for the
Colonies. His colleagues in the government in exile in London did not really trust
him. Especially the more conservative ministers were convinced that Van Mook
wanted much more autonomy for the colony than they considered desirable. Their
fear was justified, but Van Mook committed himself to the official government pol-
icy: the Dutch East Indies were an inextricable part of the kingdom. Still, in his in-
formal contact with American journalists, Van Mook did walk a tight rope, talking
for example about a future ‘commonwealth’. This term was also used in several
films that were made by the nib for the American market.

High Stakes in the East, People of the Indies, Netherlands America: the three films from
1942 that portrayed the Dutch colonial empire without ever mentioning the word
colonial or colonies were daring exploits. The nib had never consulted the rvd in
London about these films. They probably would never have been made if that had
been the case. The films were aimed at American audiences and nib officials were
convinced that in the wartime climate of the United States, any allusion to colonial
rule had to be avoided. In the first two films, hardly a white face is seen. They were
composed out of the colour films that Jaap Zindler had shot for the rpd in the East
Indies in 1941 and that were send to New York that autumn. It coincided with the
request that the nib made to a well know Dutch filmmaker, John Fernhout, to set
up an in-house film department. Fernhout’s first job was to edit High Stakes in the
East and People of the Indies. As he was also working for the National Film Board of
Canada (nbf), he preferred to do his work from Ottawa, avoiding the official atmo-
sphere of the nib premises in New York. The nbf was a more inspiring environ-
ment anyway; it was led by an Englishman, John Grierson, who was considered the
‘father of documentary film’ in his native country and the films the nbf produced
received a lot of praise. The nbf documentary Churchill’s Island won the very first 
Oscar in this category, in 1942. A year later High Stakes in the East was nominated. It
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did not win, but the film remains the most beautiful propaganda film ever made
about the Dutch East Indies.

While Fernhout continued to work for the nib on other films that were meant to
make the Netherlands and its colonies more widely known and loved in the United
States, in Australia another film service was established by the Netherlands Indies
Government Information Service (nigis). It was led by Huib Quispel and closely
linked to the private Australian company Southern Seas Productions of Fred Daniell.
The first film commissioned by the nigis, Indonesian Harmony, gave an impression
in colour of the Dutch East Indies before the war, just as High Stakes in the East and
People of the Indies. The film was based on footage that was discovered in a customs
shed in Brisbane, probably sent to Australia for development and not returned when
the war broke out. The film compares poorly to the documentaries of Fernhout. The
light is drab, the editing slow, the voice-over heavily praising the Dutch colonial
policy. The conservative views of Quispel resounded clearly in this production. rvd

officials in London, where Indonesian Harmony was first seen in the autumn of 1944,
showed little enthusiasm.

The rvd’s film department in the English capital had by this time, after several
problems, a new head in Brand Ochse, a man who was used to critically evaluating
films. Before the war, Ochse was the owner and general manager of Polygoon and at
the time of the German invasion he happened to be in the United States. He decided
to stay there, lived on the west coast and did some work for the nib. After he accept-
ed the job in London, he focused on the liberation of his mother country and con-
tracted John Fernhout to film it. Ochse also had to judge another film that was sent
by the nigis in Australia, The Indies are calling!. This film was meant to attract vol-
unteers for the fight against Japan and was to be shown in the liberated parts of the
Netherlands. The nigis had made The Indies are calling! on request of the Ministry of
Colonies in London and the civil servants there liked it. But Ochse was much more
critical and he decided that a new soundtrack had to be added, along with a more ad-
equate voice-over, adapted to Dutch knowledge about the East Indies. The conser-
vative view of society that permeates the film was not changed. In The Indies are call-
ing! the Dutch represent ‘western progress’, while the native people live according to
age-old tradition – all in a seeming harmony that would return once Japan was de-
feated.

Thus during World War ii the Netherlands government maintained three film de-
partments: there was a not very successful department attached to the rvd in Lon-
don, where no films about the colonies were produced, if only because of divergent
opinions on the future of the empire; there was a film department in New York, at-
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tached to the nib, that produced some deserving films that attempted to reassess
traditional colonialism; and there was a film department in Australia, operating un-
der the wings of the nigis, where very traditional films were produced with limit-
ed means. One could see this as a sign of diversity within unity, however, it symbol-
ized the lack of a coherent vision on colonial policy. Before the war there were
countless and profound differences of opinion about the future of the colony in a
fast changing world. But then there was still an authority accepted by everyone, or
at least by the European citizens of the colony: the governor-general, who was in
turn obedient to the government in the Netherlands. The Japanese occupation end-
ed all that; the governor-general became a prisoner, while his substitute, the lieu-
tenant-governor-general, never gained the complete trust of the Dutch govern-
ment. The three film departments went their own way, but from the moment a film
service for the future East Indies had to be established, friction was inescapable.

In the autumn of 1944 Charles van der Plas, right-hand man of the lieutenant-gov-
ernor-general, asked the most famous of Dutch filmmakers, Joris Ivens, who was liv-
ing in San Francisco at the time, to become Film Commissioner for the Netherlands
East Indies. Ivens was widely known as a leftist filmmaker and was surprised by the
request. Nevertheless, he was carried away by the enthusiasm of Van der Plas, who
himself was considered a progressive maverick within the staff of civil servants and
who had conjured up visions of films that had to be made for a liberated East Indies,
where east and west would cooperate on equal footing. How the work of Ivens could
be combined with the existing film department of the nigis, supervised by the con-
servative Quispel, was a problem not considered by the intellectual Van der Plas.
Quispel himself was already working on a film about the liberation of the Dutch
East Indies; for the nigis he had arranged for a Canadian cameraman to be embed-
ded with the Sixth American Army that reconquered the north coast of New-Guinea
in April 1944 and from there on moved further against the Japanese in the Pacific.

Ivens arrived in Australia in March 1945, but did not stay long at the office of the
nigis in Melbourne, where Quispel and Fred Daniell held sway over the production
of films. As the Film Commissioner, Ivens was not officially tied to the nigis, so in
July he moved to Sydney and set up his own bureau. In the meantime it had become
clear that he was not going to be accredited to the American Army. The reason be-
hind this has never been clarified completely, but his leftist sympathies must have
played a part. Ivens was very irritated, but nonetheless began working with enthu-
siasm on scenarios for films intended for Indonesian youth, who had to get ac-
quainted with the democratic ideals of the allies. He consulted the head of the De-
partment for Education, H. Kerstens, several times about this. In Melbourne plans
were also made for films about the future of the East Indies, but these did not suit
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the taste of Van der Plas nor Van Mook. During several meetings the lieutenant-gov-
ernor-general was explicit: Ivens was to lead the future film department in Indone-
sia. It never happened owing to the rather sudden end of the war in the Pacific. For
the moment Van Mook did not have time for further thoughts about a film depart-
ment, and compared to Ivens, Quispel was much more apt to maintain a position
within the civil service. So at the end of November 1945 Ivens resigned as the Film
Commissioner and opted to renew his career as independent filmmaker. He contin-
ued to work for a while in Australia on what was later considered the anti-Dutch
film Indonesia Calling.

There were no allied forces in large parts of the Indonesian archipelago when Japan
surrendered on August 15, 1945. Two days later, on August 17, the Indonesian na-
tionalists in Jakarta -or Batavia, the former capital of the Dutch East Indies- declared
their independence. The country was submerged in the chaos of a power vacuum for
several months. Dutch authorities that returned were confronted with enormous
military, humanitarian, political and economic problems. Policy documents writ-
ten during the war could go straight into the wastebasket; the Dutch East Indies as
a colony had ceased to exist. Van Mook and his colleagues reacted to the circum-
stances, including trying to reach a settlement with the Indonesian nationalists, but
the government in the Netherlands blew the whistle on them; for economic, con-
stitutional and emotional reasons, they held on to the prewar colonial relations.
Changes, like the growing self-awareness of a lot of Indonesians, were denied. Only
in the long term would most Dutchmen realize that things had to change.

Dutch-language media had completely disappeared under Japanese rule. The Dutch
East Indies authorities decided that for the time being they would take care of the
news service, including radio and film, even if this was against the democratic prin-
ciples of an independent press. But the situation asked for a creative approach, ac-
cording to the head of the rvd Karel Verboeket, because the ‘old’ forces should not
be restored, by which he meant in particular the prewar conservative press. Actual-
ly, this approach also matched perfectly with the policy that Quispel had pursued
before and during the war: a civil service that cooperated closely with a private com-
pany, thus keeping up the appearance of independence. This was how at the end of
1946 the Gouvernements Filmbedrijf Mulifilm Batavia (Government Filmcompany
Multifilm Batavia) was established: it was completely funded by the East Indies gov-
ernment, but produced films that only showed the last part of the name in its cred-
its.

Already before the formal establishment of the Gouvernements Filmbedrijf Muli-
film Batavia, the filmmakers set to work from the partly destroyed premises of the
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film studio that Jan Mol had built and where he once worked for the Japanese. These
he rebuilt at the end of 1945 in order to make films ‘which would express the syn-
thesis between East and West’, according to Mannus Franken, the man who would
become the most important film director next to Mol. The first film both men
worked on was the long documentary Door duisternis tot licht (From darkness to
light), in which the story of the war in the Pacific was told in a gripping way, ending
with the chaos in Indonesia that only could be ended by Dutch military, whom we
see disembark at the end of the film. Indonesian nationalism was pictured as
‘Japanese propaganda’. This did not fit in with the Dutch policy in 1946, a year in
which negotiations with the nationalist were going on, resulting in the Linggadjati
Agreement. Lieutenant-governor-general Van Mook disapproved of Door duisternis
tot licht, the Ministry of Overseas Territories asked for changes in the film. The end
was altered, showing the negotiations between the Netherlands and Indonesia, but
the overall tenor of the film stayed the same and was deemed ‘too aggressive’ by the
authorities.

They held the same view about the next long documentary of the Gouvernements
Filmbedrijf Mulifilm Batavia, Linggadjati in de branding (Linggadjati in heavy weath-
er). This film was about the big military offensive the Dutch started against the Re-
public of Indonesia in July 1947. There had been a warning that the film should not
focus too much on actual fighting and that the editing should be ‘pacifistic’, but Van
Mook again put Linggadjati in de branding under a ban. Although the film was shown
in movie-theatres in the East Indies, it was never shown in the Netherlands. If one
sees the film now, it is hard to imagine it was considered too aggressive. The advance
of the Dutch army has more resemblance to a military trip in a setting of friendly In-
donesians who continue with their daily life, undisturbed by passing tanks and ar-
moured cars. But even this looked too much like war in the eyes of Van Mook, who
held on to the notion of ‘police-action’, as the offensive was officially and deliberate-
ly called by the Dutch government. Moreover Van Mook wanted the government
films to promote an ideal: that of the Netherlands as a progressive nation that fo-
cussed on the rebuilding of the colony. The prime concern of the filmmakers, al-
though civil servants and as such part of the colonial power structure, was to make
a fascinating film, to tell a story in pictures about what was happening in Indonesia.
Their view remained of course biased; in the film there is not a moment of doubt
about the necessity of the Dutch offensive.

A selection of the images about the offensive as shot by the Gouvernements
Filmbedrijf Mulifilm Batavia eventually was seen in the Dutch movie theatres be-
cause they were used in the Polygoon newsreel. After the war, Polygoon had a near
monopoly on news in the movie theatres, but the company did not have a branch
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anymore in the East Indies, nor did it want to spend money on this. They had an al-
ternative, as they had arranged with the rvd in The Hague to get pictures from the
East Indies through the rvd office in Batavia, i.e. the Gouvernements Filmbedrijf.
The rvd and Polygoon remained in close contact. From the beginning of 1946 the
two agencies consulted each other every week in the so-called newsreel committee.
The movie newsreel of the prior week was then discussed and there was no censor-
ship beforehand. The committee was of the opinion that the Polygoon newsreel was
independent concerning government policy, because it could use several sources for
its news service. But this was an illusion when it came to the East Indies. Polygoon
never used anything else than the footage of the Gouvernements Filmbedrijf. This
framework would exist until the parting of New-Guinea in 1962.

From November 1947 on, those in the Netherlands who were interested in the East
Indies could reminisce in the Cineacs, movie theatres in the big cities that showed a
continuous performance of mainly news and short documentaries. From that mo-
ment the Cineacs added to their program the weekly episode Wordende Wereld (the
English version was called Indonesian Digest, but the translation of the -alliterating-
Dutch title is Nascent World). The brainchild of Mannus Franken, this new type of
film magazine became the mainstay of business for the Gouvernements Filmbe -
drijf Mulifilm Batavia. Every episode ran about ten minutes and usually had three
to four topics, varying from the arrival of Dutch ministers at Kemajoran airport near
Batavia to the fabrication of traditional sunshades in Kaliwoengoe on Java. It is re-
vealing that several topics in Wordende Wereld can also be found in the early films
about the colony. Reports from 1948 form a perfect match to the ones that were pro-
duced around 1919 by the completely forgotten gouvernementsfilmbedrijf of Louis
van Vuuren. Wordende Wereld stands in a tradition of Dutch colonial culture with its
focus on ethical policy. Change can be seen in the newsreels, for example in the es-
tablishment of federal states within the framework of the colony, but the message
of the reports is unmistakable that progress can only be reached with help of the
Dutch. A spokesman for the Indonesian Republic blasted Wordende Wereld without
mercy, saying that the newsreels portrayed his fellow countrymen ‘as a country of
paupers busy with batik or pottery, giving the impression of a world dozing off in-
stead of a nascent world.’

At the end of the forties there was a growing aversion to the costs of the Gouverne-
ments Filmbedrijf Mulifilm Batavia. There was a complete lack of clarity about the
financial agreements with Multifilm Batavia and about the money that was made
by the distribution of the films. Attempt to privatise the organization failed. The
government still wanted to have an influence on the films that were produced about
the colony, especially when it came to military matters. Soldiers Overseas was a series
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of portraits of ‘ordinary’ Dutch soldiers (often conscripts) in the East Indies and
formed part of Wordende Wereld. They symbolised the idea that Dutch military were
mainly in Indonesia to help the people there rebuild the country. The war is far away
in this series. However, war could not be concealed in the last long documentary the
Gouvernements Filmbedrijf Mulifilm Batavia made, Het Vreemde Leger (The Peculiar
Army), about the second military offensive the Dutch started around Christmas
1948. Again, real fighting was not shown in this film, but just as lieutenant-gover-
nor-general Van Mook had banned Linggadjati in de Branding, so prime-minister
Drees had a negative opinion about Het Vreemde Leger and banned the film. It was
never shown in movie-theatres.

The films produced by the Gouvernements Filmbedrijf Mulifilm Batavia were also
meant to create a positive picture of Dutch policy in other countries, especially in the
United States. They did not succeed. Just as all the leaflets, lectures and other activi-
ties of the nib in New York in the years 1945-1949 failed to reach their goal. Many
policy reports were written about the publicity concerning Indonesia. There were
discussions even in Cabinet meetings. With hindsight one can easily see that any at-
tempt in this field was doomed; the colonial era had come to an end, only most of the
Dutch failed to see this. When they did realize it by mid-July 1949, whether or not
under pressure of the United States, the end of the colony soon followed. On 27 De-
cember 1949, sovereignty was handed over to the Republik Indonesia Serikat, or the
Federal Republic of Indonesia. A year later president Soekarno would thwart the fed-
eral structure that he detested as a Dutch legacy; only the Republik Indonesia re-
mained. The films of the Gouvernements Filmbedrijf Mulifilm Batavia were
shipped to the Netherlands and were first kept by Multifilm Haarlem. Some years
later the whole collection moved to the rvd, which stowed the films away in a
bunker in the dunes near The Hague, to be seen by nobody for the time being.

The most eastern part of the Indonesian archipelago, West New-Guinea, stayed out-
side the transfer of sovereignty and would cause fresh tensions between the Nether-
land and Indonesia in the decade to come. Indonesia claimed that this territory had
been part of the Dutch East Indies, so that it now should be part of the Republic of
Indonesia. During the fifties, the Dutch increasingly emphasized that the local peo-
ple, the Papua’s, were of Melanesian origin and had the right of self-determination;
the Netherlands were much better equipped than Indonesia to prepare the Papua’s
in exercising this right. This is the message than can be found in the films the Dutch
government produced up to 1962. That these films were made is actually amazing.
The previous Gouvernements Filmbedrijf could hardly be called a success, but still
the rvd continued to produce films – albeit on a much smaller scale than in the East
Indies. Again documentaries were made specifically for audiences in the United
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States, since the Netherlands more than ever hoped for support from their mighty
ally. Belief in the power of the medium of film, and it’s new little brother television,
was strong at the rvd; the officials there were also convinced that the message of the
Dutch authorities concerning New-Guinea was too important to leave to others.

The filmdepartment in Hollandia -capital of Dutch New-Guinea- was a unit of the
Kantoor voor Voorlichting en Radio-Omroep (Office of Publicity and Radio Broad-
casting) and was kept on a tight rein by the rvd in The Hague. There were no facil-
ities to develop film, or to do any editing. The final product was made in The Hague,
based on the footage shot on the island. Most important were the Kronieken (Chron-
icles), a series of eventually 23 short films that showed how the Dutch assisted the
Papua’s, with their culture ‘from the stone age’, connecting to the modern, western
world. The footage was also used by the Polygoon movie newsreels and, from 1957
on, by the national television news. A critical point of view was not to be expected.
The Dutch presence in New-Guinea was never in doubt in these newsreels. The
same went for the privately produced news magazines on Dutch television, with one
exception. Reporter Herman Wigbold of the vara dared to ask on camera in June
1962: ‘Have we reflected on it sufficiently?’ By that he meant the assignment the
Dutch authorities had invented for themselves of giving guidance to the Papua’s on
the road to self-determination. It is telling that the most impressive films from this
period were made by two outsiders, a Frenchman and an American, who were not
burdened by this ‘moral vocation’ the Dutch felt. They filmed the Papua’s not as
Dutch subjects but as people, as can be seen in Le ciel et la boue (The mud below, the sky
above) and Dead Birds. The first film won the Oscar for best documentary in 1962.

On 1 October 1962, the Dutch transferred their authority over New- Guinea to an in-
terim administration of the United Nations and in due course the territory became
part of the Republic of Indonesia. The Dutch colonial chapter in East Asia was closed,
at least in its constitutional form. From 1969 on, the colonial past would return time
and again in the public domain, in television programs and other media, often with
fierce debates about whether or not war crimes were committed. When making re-
ports and documentaries about this topic, filmmakers were confronted with a prob-
lem: there was no footage that even hinted at the gruesome fighting eyewitnesses
reported. The films of the government film departments may have all failed in their
own time, but with hindsight it can be said that their propaganda was a success in
the long run. A couple of years ago an extensive British project about colonial films
concluded that there exists an ‘imperial mythography’ on film. The Dutch case is
comparable: in the film archives of the Netherlands the country is for all eternity a
colonial power that wants the best for its citizens and subjects.
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Primaire bronnen

Films

De films die als bron dienden voor dit onderzoek staan vermeld in de bijlagen

Ongepubliceerde papieren bronnen

Nationaal Archief, Den Haag

– Ministeries aok en az, Kabinet van de Minister-President, 1942-1979, toegangsnummer
2.03.01

– Ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken te Londen, 1940-1945 (1946),
toegangsnummer 2.04.76

– Ministerie van Koloniën: Openbaar Verbaal, 1901-1952, toegangsnummer 2.10.36.04
– Ministerie van Koloniën: Geheim Archief, 1901-1940 toegangsnummer 2.10.36.51
– Commissariaat voor Indische Zaken, 1927-1949, toegangsnummer 2.10.49
– Ministerie van Koloniën te Londen, 1940-1948, toegangsnummer 2.10.45
– Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde

Archieven, 1942-1950, Geheim Archief, toegangsnummer 2.10.14
– Ministerie van Koloniën en Opvolgers: Dossierarchief, (1859) 1945-1963 (1979),

toegangsnummer 2.10.54
– Ministerie van Koloniën: Indisch Archief, serie V, 1945-1950, toegangsnummer 2.10.36.15
– Ministerie van Koloniën: Rapportage Indonesië, 1945-1950, toegangsnummer 2.10.29
– Nederlands-Indonesische Unie te ’s-Gravenhage, 1950-1954, toegangsnummer 2.05.62
– Hoge Commisariaat Indonesië (Jakarta), toegangsnummer 2.05.189
– Ministerie van Koloniën: Kantoor Bevolkingszaken Nieuw-Guinea te Hollandia:

Rapportenarchief, 1950-1962, toegangsnummer 2.10.25
– Ministerie van Koloniën: Kabinet Gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea: Serie C,

1959-1962, toegangsnummer 2.10.36.13
– Gouvernement Nederlands Nieuw-Guinea, toegangsnummer 2.10.60
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– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Commissie van Advies voor de Instelling van een
Regeringspersdienst, 1931-1934, toegangsnummer 2.05.32.02

– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Regeringspersdienst, 1924-1940, toegangsnummer
2.05.32.19

Ministerie van Buitenlandse Zaken: dez-dossiers (Directie Economische Zaken), 1919-1940,
toegangsnummer 2.05.37

– Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens Archief), (1936) 1940-1945 (1958),
toegangsnummer 2.05.80

– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-Archief 1945-1954, toegangsnummer 2.05.117
– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-Archief 1955-1964, toegangsnummer 2.05.118

– Gezantschap Verenigde Staten / legatie Washington, 1814-1946, toegangsnummer 2.05.13
– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Gezantschap, later Ambassade, in de Verenigde Staten

van Amerika te Washington dc, (1912) 1940-1954, toegangsnummer 2.05.75
– Consulaat New York (Verenigde Staten), 1818-1954, toegangsnummer 2.05.48.23
– Gezantschap / Ambassade in Groot-Brittannië (en Ierland tot 1949), 1813-1954,

toegangsnummer 2.05.44
– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Gezantschap te Frankrijk (Parijs), 1866-1940,

toegangsnummer 2.05.102
– Gezantschap Canada, 1939-1945, toegangsnummer 2.05.50.01
– Consulaat-Generaal Montreal (Canada), (1916) 1922-1954, toegangsnummer 2.05.48.10
– Gezantschap Australië, (1940) 1942-1945, toegangsnummer 2.05.50.02
– Consulaat-Generaal Melbourne (Australië), (1928) 1930-1954, toegangsnummer 2.05.48.13
– Consulaat-Generaal Sydney (Australië), (1927) 1930-1954, toegangsnummer 2.05.48.14
– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Directie Verre Oosten, (1944) 1947-1950 (1955),

toegangsnummer 2.05.52
– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te

China (Peking, Chunking, Nanking), (1862) 1872-1954, toegangsnummer 2.05.90
– Ministerie van Buitenlandse Zaken: Gezantschap te Japan (Tokio), (1880) 1923-1941 (1942),

toegangsnummer 2.05.115

– Ministerie van Justitie: Onderzoek naar excessen in Indonesië, toegangsnummer 2.09.95
– Centrale Commissie voor de Filmkeuring 1928-1977, toegangsnummer 2.04.60
– Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Radioraad, Algemene

Programma Commissie, Indië Programmacommissie, Radio Omroep Controle
Commissie en de Televisieraad, 1929-1969, toegangsnummer 2.27.05

– Stichting Culturele Samenwerking (sticusa), 1948-1990, toegangsnummer 2.19.114
– Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Onderafdeling Research van de Afdeling

Research en Documentatie, 1949-1962, toegangsnummer 2.14.15
– Vereniging Nederlandse Gemeenten (vng), toegangsnummer 2.19.185
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– Collectie 157 Familiearchief Cremer, 1618-1940, toegangsnummer 2.21.043
– Collectie W.A. van Goudoever, 1940-1984, toegangsnummer 2.21.205.20
– Collectie 403 A.C.D. de Graeff, 1910-1947, toegangsnummer 2.21.211
– Ministerie van Marine: Persoonlijk Archief van de Luitenant-Admiraal C.E.L. Helfrich,

1940-1962, toegangsnummer 2.12.44
– E.N. van Kleffens, 1917-1993, toegangsnummer 2.05.86
– Collectie 176 H.J. van Mook, 1917-1946, toegangsnummer 2.21.123
– J.M.A.H. Luns (levensjaren 1911-2002), toegangsnummer 2.21.351
– Collectie 251 Ch. O. van der Plas, 1941-1973, toegangsnummer 2.21.266
– Collectie D.J. van Wijnen, 1946-1962, toegangsnummer 2.21.368

Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag

– Rijksvoorlichtingsdienst (rvd) 1945-1993

Arsip Nasional, Jakarta

– Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde
Archieven, 1942-1950, Openbaar Archief, toegangsnummer 2.10.14

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, ‘Indische
collectie’

– Nederlandse regering in Londen/ rvd in Londen 40-45, toegangsnummer 220
– Regerings Commisssie Ned.-Indië, toegangsnummer 197 H
– Slotemaker de Bruïne, toegangsnummer 2129
– Nederlands Informatie Bureau New York, toegangsnummer 243 B
– collectie Lama, toegangsnummer 062355
– notities A.G. Vromans bij film, toegangsnummer 060164
– filmfragmenten bij voorstelling A.G. Vromans in Hilversum, toegangsnummer 060165

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

– archief Jan E. de Quay en familie, 1656-1987

eye, Amsterdam

– archief Willy Mullens
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Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

– collectie rvd

– collectie Wordende Wereld
– jaarboeken Polygoon journaal

Overig

– brieven aan familie van majoor Joop van Rijsinge (privé-bezit familie)
– brieven aan familie van sergeant Tillt Goslinga (privé-bezit familie)
– Netherlands Indies Government Information Service – Film and Photo Unit; overzicht

samengesteld in Australië door John Daniell (bezit auteur)

Gepubliceerde papieren bronnen

Kranten

– Algemeen Handelsblad
– Bataviaasch Nieuwsblad
– Centrum, Het
– Dagblad, Het
– Friese Koerier
– Gooi– en Eemlander, De
– Indische Courant
– Leeuwarder Courant
– Limburgsch Dagblad
– Nieuwe Rotterdamsche Courant
– Nieuwe Tilburgsche Courant
– Nieuwsblad van het Noorden
– Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, Het
– nrc Handelsblad
– Parool, Het
– Soerabajiasch Dagblad
– Telegraaf, De
– Tijd, De
– Tijd-Maasbode, De
– Trouw
– Utrechts Nieuwsblad
– Vaderland, Het

404 e e n  v o o r b e e l d i g e  k o l o n i e



– Vrije Volk, Het
– Volkskrant, De
– Waarheid, De

Tijdschriften

– Filmland
– Journalist, De
– Katholiek Filmfront
– Kunst en Amusement
– Lichtbeeld, Het
– Lichtbeeld en Cultuur
– Nieuw Weekblad voor Cinematografie
– Publieke Opinie, De
– Skrien
– Veerwerk, Het
– Vrij Nederland
– Zeitschrift für Ethnologie

Overig

– Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1936 en 1939

Gesprekken

– Charles Breijer †, 21 juli 1982; 19 juni 1995; 3 december 2002. 
– W.A. van Goudoever †, 20 september 1982.
– J.A.A. van Doorn †, 24 september 1982.
– H.V. Quispel †, 19 oktober 1982.
– N. Douwes Dekker †, 6 oktober 1982.
– J.L. Heldring †, 12 augustus 2005.
– Elisabeth Borgman Brouwer, 8 juni 2010.
– Mans Spoor-Dijkema, 12 augustus 2011.
– Piet ter Laag, 26 augustus 2013.
– Joop van Zijl, 16 oktober 2013
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Secundaire bronnen

Literatuur

– Albers, Rommy, Jan Baeke en Rob Zeeman eds., Film in Nederland (Amsterdam: Ludion, 
2004)

– Anrooij, Francien van, De koloniale staat 1854-1942. Gids voor het archief van het ministerie van
Koloniën. De Indonesische archipel (Den Haag: Nationaal Archief, 2009)

– Anthony, Scott, Imperialism and Internationalism: The British Documentary Movement
and the Legacy of the Emipre Marketing Board, in Empire and Film (London: British Film
Institute, 2011)

– Appels, Eddy, Missie naar Flores. Pater Simon Buis svd en zijn Flores-films, 1925-1934, in
Jaarboek 1996, Stichting Film en Wetenschap en Audiovisueel Archief (Amsterdam:
Stichting Nederlands Audiovisueel Archief, 1997)

– August, Thomas G., The Selling of the Empire. British and French Imperialist Propaganda,
1890-1940 (Westport: Greenwood Press, 1985)

– Bank, Jan, Katholieken en de Indonesische revolutie (Baarn: Ambo, 1983)
– Barnouw, Erik, Documentary. A History of the Non-Fiction Film (Oxford: Oxford University

Press, 1993)
– Barsam, Richard Meran, Nonfiction Film. A Critical History (New York: E.P. Dutton, 1973)
– Bartels, Jacques, Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles. Het dienstplichtig 2de Eskadron Huzaren van

Boreel in Nederlands-Indië 1947-1950 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2008)
– Berg, Robert van den, Film en filmkeuring in Nederlands-Indië 1910-1925 (doctoraalscriptie

kun, 1988)
– Berge, Tom van den, H.J. van Mook, 1894-1965. Een vrij en gelukkig Indonesië (Bussum: Toth,

2014)
– Berghe, Gie van den, Kijken zonder zien. Omgaan met historische foto’s (Kalmthout: Pelckmans,

2011).
– Bevrijding in de Oost, De. De bevrijdingsdagen van Rob Nieuwenhuys, Agnes Newton Keith, Bep

Vuyck, H.L. Leffelaar, Jenny Pisuisse, Oscar de Wit, Margaretha Ferguson, G.F. Jacobs, Eric Lomax,
J. Rookmaker en Paula Gomes (Amsterdam: Meulenhoff, 1995)
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Genocide Research, nr. 14, september-november 2012
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(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014)
– Biran, Misbach Yusa, Sejarah Film 1900-1950. Bikin Film di Jawa (Jakarta: Kommunitas Bambu,

2009)
– Bleich, Anet, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-1986 (Amsterdam: De

Arbeiderspers, 1986)
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wereldtentoonstellingen 1880-1931 (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2001)
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– Blom, J.C.H., Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in
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– Andere Tijden aflevering Van Heutsz monument, 28 mei 2000, BenG Taak id 18677
– Andere Tijden, aflevering De vliegers van Merauke/ De crash van de Franeker, 12 april 2001, BenG

Taak id 18605
– Andere Tijden, aflevering 100 Jaar Soekarno, 7 juni 2001, BenG Taak id 18599
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– Andere Tijden, aflevering De slag bij de Vlakke Hoek, 15 januari 2002, BenG Taak id 18559
– Andere Tijden, aflevering Een prins in de wereldpolitiek, 19 maart 2002, BenG Taak id 18585
– Andere Tijden, aflevering De excessennota, 9 april 2002, BenG Taak id 18650
– Andere Tijden aflevering De Ajam-affaire, 30 april 2002, BenG Taak id 18567
– Andere Tijden aflevering Een Indische familie, 5 november 2002, BenG Taak id 43038
– Andere Tijden aflevering Expeditie naar het Sterrengebergte, 28 oktober 2003, BenG Taak id 46158
– Andere Tijden aflevering Drees en Indië, 26 oktober 2004, BenG Taak id 44857
– Andere Tijden aflevering Holland, Michigan, 6 september 2005, BenG Taak id 246862
– Andere Tijden aflevering Linggadjati, 30 november 2006, BenG Taak id 137707
– Andere Tijden aflevering Zwarte Sinterklaas, 6 december 2007, BenG Taak id 1060309
– De Oorlog, aflevering Oorlog in Indië, 6 december 2009, BenG Taak id 3911974
– De Oorlog, aflevering Loodzware jaren, 13 december 2009, BenG Taak id 3914144
– Andere Tijden aflevering Door soldatenogen, 27 december 2009, BenG Taak id 3918650
– Andere Tijden aflevering Het optimisme van Generaal Spoor, 14 mei 2011, BenG Taak id 4555043
– Andere Tijden aflevering Vermist: Michael Rockefeller, 20 november 2011, BenG Taak id 4610392
– Na de bevrijding, aflevering Ver van huis, 7 maart 2014, BenG Taak id 4962592

418 e e n  v o o r b e e l d i g e  k o l o n i e



Bijlagen

De bijlagen bevatten lijsten van de films die in deze dissertatie ter sprake komen. Er
is telkens een onderscheid aangebracht tussen films die in opdracht van de overheid
zijn gemaakt en de overige producties. Daarbinnen is gekozen voor een chronologi-
sche volgorde.

De delen 1 en 2 hebben elk een eigen bijlage, bij deel 3 hoort een drietal bijlagen. Daar
is een tweedeling gemaakt tussen de films tot 1950 en de films over Nieuw-Guinea,
inclusief de betreffende Polygoon- en nts-journaals, daarnaast is er een aparte bij-
lage voor alle afleveringen van de serie Wordende Wereld.

De informatie per film is niet uitputtend. De meeste films zijn terug te vinden in de
database van respectievelijk eye en BenG en daar wordt bij elke film meer informa-
tie gegeven, met name over technische zaken als lengte, formaat, etc. Het zou goed
zijn als in de toekomst de gegevens uit deze dissertatie gekoppeld kunnen worden
aan de informatie van beide instituten, zodat de herkomst van de films nog beter in-
zichtelijk kan worden gemaakt.

Een kanttekening is op zijn plaats: er zijn naast de films die in deze bijlagen zijn op-
genomen meer films en zeker filmbeelden over Nederlands-Indië. Het ‘restmateri-
aal’ (shots die niet in de montage zijn gebruikt) noem ik bijvoorbeeld niet, maar is
in de archieven soms aanwezig. Dat geldt ook voor de vaak wat langere versies die de
rvd bezat van de Polygoon journaalreportages. En er zijn zowel bij eye als bij BenG,
als in andere archieven, bijvoorbeeld die van de provincies, nog vele films die in op-
dracht van bedrijven en particulieren zijn gemaakt, amateurfilms en films waarvan
de herkomst onbekend is.
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Films
1912-1942

421



422 f i l m s  1 9 1 2 - 1 9 4 2

Overheidsproducties

eye id 43494

onbekend

eye id 16516

eye id 42341

onbekend

mogelijk eye

id 22284

onbekend

mogelijk eye

id 5437

eye

id 30198

verwerkt in eye

id 19657

Reis van den vorigen
gg naar de Moluk-
ken

Natuuropnamen bij
Palopo en Rante Pao

Dodenfeest 1ste
gedeelte te Rante Pao

Reis van den vorigen
gg naar Borneo en
Sumatra

Triplex Theekisten-
fabriek

Rijstcultuur in het
algemeen

Groot Rijst bedrijf te
Selat Djaran

Bamboebewerking

Huwelijk van den
Prang Wedono

Uitbarsting van de
Merapi

1919

ca 1919

ca 1919

1920

ca 1920

ca 1920

ca 1920

1920

1920

1920 /
1921

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

Encyclopaedisch
Bureau

titel bij eye: Molukkenreis
Landvoogd
maker: H. Flindt

maker: H. Flindt

titel bij eye: Doodencultus
bij de Sadang Toradja’s van
Midden-Celebes
maker: H. Flindt

titel bij eye: Met den Gou-
verneur-Generaal van Lim-
burg 
Stirum op tournee
maker: H. Flindt

maker: H. Flindt

titel bij eye: Fragmenten
Nederlands Indië
Deze film bevat ook de ope-
ning van de Volksraad door
gg Van Limburg Stirum en
een padvinderbijeenkomst.
maker: H. Flindt

maker: H. Flindt

titel bij eye: De Bamboe
Industrie
maker: H. Flindt

titel bij eye: Huwelijk van
Pangeran Adipati Ario Mang-
koenagoro vii

maker: H. Flindt

titel bij eye: De Merapi
maker: H. Flindt en anderen

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie



423o v e r h e i d s p r o d u c t i e s

eye id 65587

BenG 3 aktes
Taak id 51743;
51742; 51739

eye id 6714

eye id 43741

eye id 38196

eye id 38196

eye id 50772

eye id 31632

eye id 31632

eye id 6965

eye id 59589

eye id 69454

Doekoen Kaoem
Moeda

De Pest op Java en
Hare Bestrijding

Bestuursovergave
1927

Bandoeng

Het leven in de 
Dessa i

Het leven in de 
Dessa ii

Rijstcultuur

Inlandsche 
Bedrijven i

Inlandsche 
Bedrijven ii

Djockjakarta

Sport en scholen

Boroboedoer en
Bromo

1923

1926

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

Burger Genees-
kundige Dienst

Burger Genees-
kundige Dienst

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

toevoeging op titelkaart:
Film opgenomen door den
Medischen Propganda Dienst
titel bij eye: tbc Film

maker: Willy Mullens

titel bij eye: Bestuurswisse-
ling in Nederlandsch-Indië
maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

titel bij eye: Padi-cultuur in
Indië
maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

titel bij eye: Bezoek aan
Djokjakarta en Soerakarta
maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie



424 f i l m s  1 9 1 2 - 1 9 4 2

eye id 64488

eye id 42896

eye id 5296;
eye id 38695;
eye id 58999

BenG 9 aktes
Taak id 51980;
51950; 51954;
52022; 51955;
51945; 51978;
119867; 51979

BenG 2 aktes
Taak id 118834;
118831

BenG
Taak id 119810

BenG
Taak id 119819

BenG
Taak id 48582

BenG
Taak id 51030

BenG
Taak id 118769

BenG
Taak id 117077

Sumatra

Minangbabouwsche
Huwelijksplechtig-
heid

Bali

’t Sal waerachtig wel
gaen

Oranjefilm van
Nederlandsch Indië

Nederlandsche
ministers op 
Indische bodem

Bataviaasch Tweede
Leger

Koninginnedag 1941
Batavia

Indië Waakzaam

Kita Bakal Menang
(Wij zullen overwin-
nen)

Mas Soemo Bojong
[Meneer Soemo
Bojong)

1927

1927

1927

1939

1940

1941

1941

1941

1941

1941

1941

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

ministerie okw

en ministerie
van Koloniën

Koninklijke
Marine

Regeerings-
publiciteits-
dienst (rpd)

rpd

rpd

rpd

rpd

rpd

rpd

maker: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

De tweede film bij eye heeft
als titel: Lijkverbranding op
Bali, de derde film heet:
Sanghyang op Bali en gaat
over dans
maker: Willy Mullens

maker: Mannus Franken

maker: Java Industrial Film,
gebroeders The

maker: Jack H. Herrebrugh

maker: Jack H. Herrebrugh

maker: Multifilm Batavia

mogelijke maker: Multifilm
Batavia

maker: Java Industrial Film,
gebroeders The

maker: Java Industrial Film,
gebroeders The

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie



425o v e r h e i d s p r o d u c t i e s

BenG
Taak id 49961

BenG
Taak id 119664

BenG
Taak id 119652

BenG 2 aktes
Taak id 48673;
48670

BenG 3 aktes
Taak id 119862;
119861; 119858

wordt onderge-
bracht bij BenG

Batavia in oorlogs-
kleed

Het nieuwe leger Het
knil 1941 / Bala ten
jang baharoe knil

1941

The Netherlands
Indian Airforce

De marine vliegt

Nederlands-Indië
1941

This Changing
World, vol.1, no.1:
Isles of Courage

1941

1941

1941

1941

1941

1941

rpd

knil?

knil?

Koninklijke
Marine

rpd

? [Indische over-
heid]

maker: Multifilm Batavia

onbekend

onbekend

maker: Multifilm Batavia

Dit zijn films met zoge-
naamde stockshots: diverse
(kleuren)opnames rond een
bepaald thema
maker: Jaap Zindler

maker: Southern Seas Pro-
ductions

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie



426

Overige producties

Gaumont Pathé
Archives
0000cel00025

onbekend

eye

eye id 17070

eye id 27219

eye id 42314

eye id 19656

eye id 58270

eye id 32791

mogelijk eye

id 51595

BenG 4 aktes
Taak id 119981;
119980; 119979;
119976

eye id 5699

Les Indes 
Neérlandaises

Picturesque Java

‘Lamster-collectie’
[55 films]

Drieërlei wijze van
oorlogsvoeren bij de
Karo-Bataks

Haven te Tandjong
Priok

Met de Jan Pieters-
zoon Coen naar Indië

Expeditietocht naar
de Tangga Waterval

Rubber Cultuur
Maatschappij
“Amsterdam”

Javaansch Toneelspel

Javaansch Volks -
leven

De Nederlandsch
Oost-Indische Archi-
pel

Petroleum Film

ca jaren
’10

ca jaren
’10

1912-
1919

1917

1920

1921

1921

1921

1921

1921

ca 1923

1924

Pathé Frères

Pathé Frères

Koloniaal 
Instituut

Koloniaal 
Instituut

onbekend

Nationale Film-
fabriek

Nationale Film-
fabriek

Nationale Film-
fabriek

Nationale Film-
fabriek

Nationale Film-
fabriek

Nederland in
den Vreemde

Bataafsche
Petroleum
Maatschappij

zie voor een volledige lijst het
boek: J.C. Lamster, een vroege
filmer in Indië

maker: L.P. de Bussy

maker: H. Flindt

makers: H.B. Robbers / 
H.W. Metman

makers: H.B. Robbers / 
H.W. Metman

makers: H.B. Robbers / H.W.
Metman

titel bij eye: Java – dans en
toneel
makers: H.B. Robbers / 
H.W. Metman

titel bij eye: Passarleven in
Nederlandsch Oost-Indië
makers: H.B. Robbers / H.W.
Metman

compilatiefilm op basis van
materiaal van het Koloniaal
Instituut
samensteller: Willy Mullens

maker: Willy Mullens

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie
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BenG
Taak id 4863868

BenG 4 aktes
Taak id 42370;
119462; 119461;
119460

BenG Taak id’s:
Mahasoetji 7
aktes, 118827 –
118822 en 11819
Mahamoelia 10
aktes, 1118818 –
118810 en 118804
Mahakoeasa 9
aktes, 11801;
118798 – 118785

BenG
Taak id 4875100

BenG 2 aktes
Taak id 119519;
119516

BenG
onderdeel van
Taak id 119816
en mogelijk
eye id50616

eye id3365; 30213
BenG Taak id

4991410; 119893

BenG Taak id

119684 – 119670 en
119667

Naar Tropisch
Nederland

Warta Sari

Maha-Cyclus:
Mahasoetji; Maha-
moelia; Mahakoeasa

L’Indonésie, com-
ment elle vit, com-
ment elle travaille

Bezoek van de gou-
verneur-generaal aan
de soesoehoenan

Bestuursoverdracht
1936

Spiegel van Indië
[bioscoopjournaal
met uiteenlopende
onderwerpen]

Nederlands-Indië
voor 1942
[16 films]

1926

1927

1929

ca 1929

1933

1936

1937

ca 1939

Polygoon

Zendingsbureau
Oegstgeest

Polygoon

Haghe Film

Java Photo

Algemeen
Nederlandsch-
Indisch Film-
syndicaat
(anif)

anif

Java Photo

maker: I.A. Ochse

maker: I.A. Ochse

maker: I.A. Ochse

compilatiefilm op basis van
in Indië opgenomen materi-
aal in 1926
maker: Willy Mullens

maker: Jaap Zindler

titel bij BenG: Nederlands-
Indië voor de oorlog
titel bij eye: Overdracht gou-
verneur-generaalschap van
Nederlands-Indië te Batavia
op 16 september 1936

titel bij eye: anif Nieuws
titel bij BenG: anif Nieuws
maker: Mannus Franken

Dit zijn films met zoge-
naamde stockshots: diverse
opnames rond een bepaald
thema
maker: Jaap Zindler

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie
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BenG 4 aktes
Taak id 119660;
119659; 119658;
119655

Eye id 31507

BenG 3 aktes
Taak id 118846;
118845; 118842

National Archives
Washington /
Prelinger Archives

BenG
Taak id 119443

BenG
Taak id 117885

National Archives
Washington
Identifier 97565
kopie wordt over-
gedragen aan
BenG

BenG 9 aktes
Taak id 119534;
119533; 119531;
119530; 119529;
119528; 119527;
119526; 119525;
119522

Kleur en Glorie onzer
Tropen

Indië Reisfilm

Bali

The Coveted East
Indies

Als het Vaderland
Roept

Ridderfeesten en
Wapenschouw

March of Time, vol. 6,
no. 12: Spoils of Con-
quest

Tropisch Nederland

1939

1939

1939

ca 1939

1939

1940

1940

1941

Stoomvaart-
maatschappij
Nederland

Rotterdamsche
Lloyd

Rotterdamsche
Lloyd

onbekend

onbekend

onbekend

Time/Life

Polygoon

maker: Alphons Hustinx

maker: Jan Mol

Deze film werd pas in 1949
uitgebracht
maker: Jan Mol

maker: Deane D. Dickason

onbekend; amateurfilm

maker: Studio Bongenaar
Bandoeng
alternatieve titel: Parade tgv 
125-jarig bestaan Militaire 
Willems-Orde

titel in uk: The Dutch East
Indies
titel in Nederlands-Indië:
Nederlandsch-Indië in de
Branding

compilatiefilm gebaseerd op
de Maha-cyclus uit 1929
maker: I.A. Ochse

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie
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Films
1942-1945
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BenG
Taak id 4544388

wordt onderge-
bracht bij BenG

wordt onderge-
bracht bij BenG

BenG 3 aktes
Taak id 50369;
50370; 50330

BenG
Taak id 118749

Ben G 4 aktes
Taak id 47998;
47996; 47997; 44778

Museum Bron-
beek
192/04/29-3

BenG
Taak id 48026

onbekend

eye id 31508

BenG
Taak id 50401

High Stakes in the
East

People of the Indies

Netherlands America

The Dutch Tradition

The Fighting Dutch

Buiten de Grenzen

Indonesian Harmony

Decorations for
Timor Heroes

Merchant Navy Men
decorated

Indië roept!

Dutch War Effort
Australian Section

1942

1942

1942

1943

1943

1944

1944

1944

1944

1944

ca 1944

Netherlands
Information
Bureau [nib]

nib

nib

nib

nib

nib

Netherlands
Indies Govern-
ment Informa-
tion Service
[nigis]

nigis

nigis

nigis

nigis

samenstelling: John Fern-
hout, uit opnames gemaakt
door Jaap Zindler in 1941

samenstelling: John Fern-
hout, uit opnames gemaakt
door Jaap Zindler in 1941

maker onbekend

maker: John Fernhout

maker: John Fernhout

alternatieve titel: Onder één
vlag
maker: John Fernhout

maker: Southern Seas 
Productions

maker: Southern Seas Pro-
ductions

alternatieve titel: Dutch 
Merchant Seamen Decorated
maker: Southern Seas 
Productions

maker: Dock Sternberg

alternatieve titel: Timor
Guerrillas
maker: Southern Seas 
Productions

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie

Overheidsproducties

f i l m s  1 9 4 2 - 1 9 4 5430



431o v e r h e i d s p r o d u c t i e s

BenG
Taak id 119896

onbekend

eye id 49189

BenG
Taak id 48260

BenG
Taak id 49216

BenG 3 aktes
Taak id 47816;
47822; 47819

BenG
Taak id 51507

onbekend

BenG
Taak id 51308

BenG
Taak id 119908

BenG
Taak id 51121

Nica Menghidang-
kan: Ketahoeilah
Tetanggamoe no. 1
(nica presenteert:
Ken uw buren no. 1)

Nica Menghidang-
kan: Ketahoeilah
Tetanggamoe no. 2
(nica presenteert:
Ken uw buren no. 2)

Oorlog op Nieuw-
Guinea

Going North

Rescue from Shangri-
La

De bevrijding van
Nederlandsch Indië

Dr. Van Mook
bezoekt de bevrijde
gebieden in de Grote
Oost

Liberation of the
Indies no 5: Tarakan

Landing van Neder-
landse en Australi-
sche troepen op
Timor

nica-Hospitaal

Kazerne in Indonesië

ca 1944

ca 1944

ca 1944

1944

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

nigis

nigis

Australische
Regeerings-
dienst

nigis

nigis

nigis

nigis

nigis

nigis

nigis

onbekend

maker: Southern Seas 
Productions
[over vooroorlogse leven in
Indië]

maker: Southern Seas 
Productions
[over een Papoea fanfare
orkest uit het Britse deel van
Nieuw-Guinea]

makers: zie credits op 
aftiteling, allen Australiërs

maker: Alex Cann / Southern
Seas Productions

maker: Alex Cann / Southern
Seas Productions

maker: Alex Cann / Southern
Seas Productions

alternatieve titel: Liberation
of the Indies no.4
maker: Southern Seas 
Productions

maker: Southern Seas 
Productions

alternatieve titel: Liberation
of the Indies / Surrender of
Timor
maker: Southern Seas 
Productions

maker: Southern Seas Pro-
ductions

maker onbekend

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie
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BenG 2 aktes
Taak id 52156;
52159

onbekend

onbekend

BenG
Taak id 51749

onbekend

onbekend

onbekend

onbekend

onbekend

120th Squadron nei

Towards a New 
Indonesia no 1: 
Re-building in
Dutch New Guinea

Towards a New Indo-
nesia no 4: Peace
returns to liberated
parts of Indonesia

Towards a New 
Indonesia no 5:
Pasoekan Hindia
Barat Pacific (West-
Indische troepen in
de Stille Oceaan)

Towards a New 
Indonesia no 7: 
Reinforcements

Towards a New 
Indonesia no 8: 
Warriors Reborn

Towards a New 
Indonesia no 8:
N.I.C.A. at Borneo

Towards a New 
Indonesia no 9: CinC
visits liberated parts
of the Idies

nica prepares for a
New Indonesia

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

onbekend

nigis

nigis

nigis

nigis

nigis

nigis

nigis

ni gis

maker onbekend

maker: Southern Seas 
Productions

maker: Southern Seas 
Productions

alternatieve titel: Towards a
New Indonesia no 6: West
Indian Troops in the Pacific
maker: Southern Seas 
Productions

maker: Southern Seas 
Productions
[aankomst meer West-Indi-
sche troepen, Nederlandse
verpleegsters en militairen]

maker: Southern Seas 
Productions
[Voormalige Indonesische
pow’s en hun herstel in
Kamp Casino]

maker: Southern Seas 
Productions
[nica aan het werk op 
Tarakan en Balikpapan]

maker: Southern Seas 
Productions
[bezoek luit. generaal Van
Oyen]

alternatieve titel: Camp
Casino / Towards a New 
Indonesia no1
maker: Southern Seas 
Productions

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie
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onbekend

Imperial War
Museum
coi 684; coi 685;
coi 686

BenG
Taak id 118782

Victory Melbourne
Cup

Berita Film 
Indonesia No 1
Berita Film 
Indonesia No 2
Berita Film 
Indonesia No 3

Merdeka

1945

1945

1945

nigis

National Com-
mittee Republic
of Indonesia

onbekend,
mogelijk Repu-
bliek Indonesië

maker: Southern Seas 
Productions

bioscoopjournaals

maker onbekend

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie



BenG
Taak id 48808

itn/Reuters
gb 23739

itn/Reuters
gb 23935

itn/Reuters
P14799

Stichting Joris
Ivens

The Netherlands,
present and future

News from the Far
East: The situation in
Java

Trouble Centers of
the Far East: Java
Evacuations

Crisis in Java

Indonesia Calling

1944

1945

1945

1945

1946

Newsreel Distri-
butors inc.

British 
Gaumont

British 
Gaumont

British 
Paramount

Joris Ivens

maker: News Forum

bioscoopjournaal

bioscoopjournaal

bioscoopjournaal

maker: Joris Ivens

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie

Overige producties

Voor de Indonesische bioscoopjournaals die tijdens de Japanse bezetting van Neder-
lands-Indië zijn gemaakt zie de uitgave Japanese Propaganda Films in the Nederlands
Audiovisueel Archief (Hilversum: naa, 1988) waarin alle bewaard gebleven journaals
staan vermeld. Deze journaals zijn allemaal gedigitaliseerd en te bekijken bij BenG.

f i l m s  1 9 4 2 - 1 9 4 5434
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Films
1946-1949
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436 f i l m s  1 9 4 6 - 1 9 4 9

BenG 4 aktes
Taak id 48862;
48856; 48863; 48864

BenG
Taak id 52282

BenG 
Taak id 52178

BenG 8 aktes
Taak id 50270;
50269; 50267;
50272; 50268;
50271; 42532; 50273

BenG
Taak id 50131

nimh

imh0095

BenG  zie bijlage

BenG
Taak id 119837;
119855

onbekend

BenG
Taak id 531677

BenG
Taak id 119651

BenG
Taak id 52545

BenG 6 aktes
Taak id 51428;
51425; 51429;
51431; 51430; 51432

Nippon Presents

Uitgifte nica geld

Straatleven Indone-
sische bevolking

Door duisternis tot
licht

Een dag van een
Hollandse soldaat
in Batavia

Brigadeflitsen

Wordende Wereld

Engelse versie: 
Indonesian Digest
(2 afleveringen)

Indonesische 
versie: Soeasana
Indonesia

Werken der 
Barmhartigheid

alternatieve titel:
Goede Diensten

Engelse versie: 
The Call of Mercy

Linggadjati in de
branding

1946

1946

1946

1946

1946

1946

1947-
1949

1947

1947

Netherlands
Indies Govern-
ment Informa-
tion
Service [nigis]

rvd

rvd

rvd

rvd

Koninklijke
Marine

rvd

rvd

rvd

maker: Southern Seas 
Productions

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker onbekend

bioscoopjournaal, zie aparte
bijlage voor de Nederlandsta-
lige afleveringen
maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie

Overheidsproducties



437o v e r h e i d s p r o d u c t i e s

BenG 3 aktes
Taak id 118869;
118868; 118865

BenG 2 aktes
Taak id 118884;
118881

BenG
Taak id 119642

BenG
Taak id 119636

BenG 2 aktes
Taak id 52262;
52259

BenG
Taak id 51350

Ben G
Taak id 119554

onbekend

BenG
Taak id 119797

BenG 3 varianten
Taak id 48171;
531674; 49919

BenG
Taak id 118850

BenG 4 aktes
Taak id 52422;
52423; 52421; 52418

BenG 3 aktes
Taak id 52334;
52337; 52338

Brengers van Recht
en Veiligheid

Operatie Paashaas

In het land der
Hodo’s

Een dodenfeest bij
de Toradja’s

Twee Handen
Ineen

Mensen, goden en
draken

Aardoliewinning
op Sumatra
(Oil from Sumatra)

Zoutwinning op
Madoera

Saparoea

Eerste beelden uit
Djocja

De verovering van
Djokjakarta

Het Vreemde Leger

Vierde Klasse
retour

1947

1947

1947

1947

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1949

1949

Leger Voorlich-
tings Dienst

Dienst Leger
Contacten (dlc)

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

vermoedelijk
dlc

rvd en dlc

rvd

maker: mogelijk Gouverne-
ments Filmbedrijf Multifilm
Batavia

maker: mogelijk Gouverne-
ments Filmbedrijf Multifilm
Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

deze film was niet bedoeld
voor openbare vertoning

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

maker: Gouvernements Film-
bedrijf Multifilm Batavia

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie



Overige producties – Polygoon journaal

In deze lijst staan alle reportages die in het Polygoon Hollands Nieuws vanaf sep-
tember 1945 tot en met december 1949 te zien waren over ‘de kwestie Indonesië’. De
beelden uit Indië zelf kreeg Polygoon van de rvd en waren opgenomen door het
Gouvernements Filmbedrijf. Waar relevant, zijn reportages uit Polygoon Wereld
Nieuws toegevoegd. Voor Polygoonjournaals van 1950-1962 zie volgende bijlage.

Gouv.Gen. van Ned.Indië terug in 
Nederland

Beëdiging van officieren voor hun vertrek
naar Indië

Min. van Oorlog inspecteert de naar Indië
vertrekkende troepen

H.K.H. Prinses Juliana neemt afscheid van
het Ned. Medisch Team

Vertrek van de Tarakan naar Ned. Oost-Indië

8 Nederlandse mijnenvegers naar Indië

nica personeel vertrekt naar Indië

Torpedobootjager Piet Hein vertrekt naar
Indië

Aankomst eerste tankschip B.P.M.

Professoren en studenten collecteren voor de
actie “Nederland helpt Indië”

Eerste D.C.4 vertrekt naar Indië

Skymaster terug uit Indië

Vrouweninterneringskamp “Tjideng” bij
Batavia

45-37

45-38

45-40

45-40

45-41

45-42

45-43

45-44

45-45

45-45

45-46

45-48

45-49

516281

519285

525288

525287

508050

513111

515974

518992

521976

geen

509957

515979

521001

dit onderwerp staat in een oude
lijst en staat ook op een digitale
verzamelband, maar is in de 
database niet vermeld

dit zijn de eerste beelden uit Indië,
afkomstig van het Internationale
Rode Kruis en mogelijk meegeko-
men met de vlucht van de Sky-
master uit het vorige journaal

titel

jaar en
week-
nummer

Taak ID

BenG overige informatie

f i l m s  1 9 4 6 - 1 9 4 9438



439o v e r i g e  p r o d u c t i e s  – p o l y g o o n  j o u r n a a l

Het leven in Batavia en Persconferentie bij
de Lt. G.G. Dr. H.J. van Mook

Dr. van Mook arriveert op Schiphol

Nederland bereidt de gerepatrieerden uit
onze Oost een warme ontvangst

Indisch marinepersoneel gastvrij ontvangen

Aankomst van Indische gerepatrieerden

Z.Exc. Lt.G.G. Dr. van Mook over de Indische
kwestie

Vertrek Brigade Mariniers uit vs

Evacuatie van Oost, West en Midden Java

Nieuws uit Indië. Britse tanks in Batavia;
Patrouilledienst boven Soerabaja en Sema-
rang; Luchtverbinding Amsterdam-Batavia

Nieuws uit Indië. Bange dagen in Soerabaja

Nieuws uit Indië. Het Nederlands gezag op
Boetan met vreugde onthaald

Nieuws uit Indië. Overdracht Commando
Zeemacht. Luchtopnames Tarakan. Nieuwe
aanwinsten voor de vloot

Repatriëring uit Indonesië. Aankomst van de
Johan van Oldenbarneveld en “Boissevain”

Lt. Adm. Helfrich in ons land

Nederland herdenkt de Slag in de Javazee.
H.M. de Koningin bij de plechtigheden

Manschappen van de Expeditionaire macht
uit Engeland

De Commissie van Poll naar Indië

45-50

45-52

46-01

46-02

46-02

46-02

46-02

46-03

46-04

46-05

46-06

46-07

46-08

46-08

46-10

46-11

46-12

524976

513993

517094

521003

521986

523016

516697

29414

510231

514240

518249

522255

29020

524273

512263

516266

519267

ook deze beelden zijn mogelijk
met de Skymaster meegekomen

dit verslag zit in Polygoon
Wereld Nieuws

mogelijk zijn deze beelden
afkomstig van het Britse leger

mogelijk zijn deze beelden deels
afkomstig van het Britse leger

mogelijk zijn deze beelden
afkomstig van het Britse leger

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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Indisch Nieuws
[patrouille Japanse militairen, aankomst
Britse en Nederlandse manschappen, con-
trole voorbijgangers, evacuatie vrouwen en
kinderen uit Makassar]

Nederland helpt Indië. De Kota Gede met
levensmiddelen naar Indië

Bij onze bevrijde landgenoten in Bangkok

Nieuws uit Indië. De landing van Nederl.
troepen op Bali

Herstellingsoord in het paleis “’t Loo”offi-
cieel geopend

Indische kwestie in beslissend stadium.
Dr.Van Mook cs vertrekt uit Batavia. Aan-
komst op Schiphol. De bespreking op de
Hoge Veluwe begonnen

Nieuws uit Indonesië. Landing van de Ned.
troepen op Lombok. De laatste conferentie
van Dr. v.Mook c.s. in Batavia voor zijn ver-
trek naar Nederland. De bespreking in Lon-
den van Indische kwestie

Nieuws uit Indonesië. Hoe de extremisten
Zuid- Bandoeng achterlieten

Nieuws uit Indonesië. Het werk van de Ned.
Dienst voor Volksgezondheid

Nieuws uit Indonesië. Evacuatie van zieken
en gewonden

Nieuws uit Indonesië. De evacuatie van 
Cheribon

Nieuws uit Indonesië. Markt in Batavia

Nieuws uit Indonesië
[opknappen van wegen en gebouwen met
hulp Japanners, alsmede het opknappen van
het paleis in Batavia]

46-12

46-13

46-13

46-14

46-14

46-15

46-16

46-17

46-21

46-24

46-29

46-30

46-31

520285

523274

525264

510164

508113

29208

516202

520209

517296

509202

508110

513283

517316

mogelijk zijn deze beelden deels
afkomstig van het Britse leger

hier werden ook Indische gere-
patrieerden opgevangen

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie



441o v e r i g e  p r o d u c t i e s  – p o l y g o o n  j o u r n a a l

Nieuws uit Indonesië. De conferentie van
Malino

Nieuws uit Indonesië. Het wondereiland
Bali

Luitenant Generaal Spoor weer naar 
Indonesië

Nieuws uit Indonesië: Japanse krijgs -
gevangenen verlaten Borneo

Nieuws uit Indonesië. Met de Marva’s aan
boord van Hr.Ms. “Banckert”

Nieuws uit Indonesië. Blokkadebreker 
‘Van Swoll’ in Tandjong Priok. Lord Killearn 
arriveert in Batavia

Installatie en vertrek van de Commissie-
Generaal

Min. President spreekt over de niwin

Nieuws uit Indonesië. De volkswijk Tanah
Abang aan de rand van Batavia

Nieuws uit Indonesië. Het Margriet 
hospitaal in Batavia. Kleding uitreiking aan
de inlandse bevolking

Het 2de contingent van de 7 december 
divisie vertrekt naar Indonesië

Nieuws uit Indonesië. Aankomst Commis-
sie-Generaal. Onthulling van een monu-
ment op begraafplaats Antjol te Batavia

Nieuws uit Indonesië. De evacuatie uit het
binnenland van Java hervat

Nieuws uit Indonesië. Het Vliegdekschip
“Karel Doorman” in Kaapstad. Kwartier -
makers van de 7 december divisie arriveren
in Tandjong Priok

Kerstpakkettenactie van de niwin

46-32

46-33

46-35

46-35

46-36

46-37

46-38

46-38

46-39

46-40

46-40

46-41

46-42

46-43

46-43

520208

525198

513273

514149

516185

519202

524209

526517

508107

514162

515285

516197

522195

525194

525196

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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Nieuws uit Indonesië. De conferentie te
Pangkalpinang. Wapenstilstandsonderhan-
delingen te Batavia

Nieuws uit Indonesië. Autodumps in Bata-
via. Ned. Rode Kruis hulp in Pangkalpinang.
Tinbewerking op Banka

Vliegdekschip “Karel Doorman” in Indische
wateren

Een nieuwe keukenuitrusting voor 
“Bronbeek”

Nieuws uit Indonesië. De Commissie-
Generaal in Linggardjati bij Cheribon.
Terugkeer naar Nederland

Nieuws uit Indonesië. Aankomst van het ss

Volendam. Parade van de 7 december divisie.
Dodenherdenking op het ereveld Tjilitan

Nieuws uit Indonesië. Vertrek van de laatste
Brits-Indische troepen. Aankomst van
Ramusha’s [sic] uit Bangkok

Rondom het basisaccoord van Linggardjati

Nieuws uit Indonesië. Landing van 
Nederlandse troepen in Palembang

Het eerste volle jaar van vrijheid
[jaaroverzicht 1946]

Nieuws uit Indonesië. Ontspanning voor
militairen. Herstel van schepen in Soerabaja

Plechtige aankondiging grondwetswijziging

Nieuws uit Indonesië. Vluchtelingen uit
Madoera. Conferentie van Denpasar

Nieuws uit Indonesië. Jeugdzorg

46-44

46-45

46-46

46-47

46-48

46-49

46-51

46-51

46-52

47-01

47-02

47-03

47-03

47-04

509197

513279

518176

522193

525193

509196

517309

517308

518174

42152

507051

512177

514141

516181

dit is de eerste keer dat Soekarno
in de Nederlandse bioscoop is te
zien

de wijziging werd doorgevoerd
om het sturen van dienstplichti-
gen te legitimeren

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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Nieuws uit Indonesië. Indonesiërs uit
Nederland terug. Bereiding van het volks-
voedsel tahoe. Invoer van Australisch fokvee

Tjokordegde Rake Soekawati, president van
Oost-Indonesië, in Nederland

Nieuws uit Indonesië. hms Van Galen 
vertrekt naar Nederland. Installatie van het
eerste kabinet van Oost-Indonesië

Prof. Romme in Indonesië

De tinbaggermolen “Dendang” vertrekt
naar Billiton

Nieuws uit Indonesië. De viering van de
blijde gebeurtenis te Batavia

Nieuws uit Indonesië. Herstel van 
Palembang
Nieuws uit Indonesië. Verzorging van 
evacués
Nieuws uit Indonesië. Bedelaarszorg
Nieuws uit Indonesië. In een Republikeinse
huishoudschool
Nieuws uit Indonesië. Badplaats Tjilintjing
bij Batavia

Nieuws uit Oost en West. Slametan op Java.
Ned. militairen in Willemstad

niwin Cantinewagen in actie

Nieuws uit Indonesië. Waternood en waters -
nood
Nieuws uit Indonesië: De “Martin 
Behrman”

“Linggadjati” getekend

Nieuws uit Indonesië. Aankomst van het
Julianadok in Soerabaja. Overstroming bij
Modjokerto

47-05

47-05

47-06

47-09

47-10

47-10

47-11

47-12

47-12

47-13

47-15

47-17

521273

521272

524204

517290

522181

524201

509181

510143

510142
510141

510140

511253

513265

517291

518162

524202

515259

dit betreft de geboorte van 
prinses Marijke

dit betreft de ondertekening in
Batavia

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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Nieuws uit Oost en West. Willemstad haven.
niwin cantinewagens. Vliegtuigramp in de
bergen van Bandoeng

Nieuws uit Oost en West. Opening van het
Oost-Indonesische parlement te Makassar.
Fruitmarkt van Willemstad

Nieuws uit Oost en West. Ministers Beel en
Jonkman in Indonesië
Nieuws uit Oost en West. Onafhankelijk-
heidsverklaring van de staat Pasoendan

Nieuws uit Indonesië. Ondertekening van
het West-Borneo statuut in Pontianak
Nieuws uit Indonesië. Bijeenkomst van de
Soendanese volkspartij in Batavia

Nieuwe schepen voor Indonesië

Tweede divisie naar de Oost. Afscheidparade
in Zuidlaren

Nieuws uit Indonesië. Mariniers met verlof
op Bali

Nieuws uit Indonesië. Herstel van de thee-
plantages

Nieuws uit Indonesië. Aankomst van kust-
vaarders in Tandjong Priok. Japanse oorlogs-
buit terug gevoerd. Semarangs haven uitge-
baggerd

Nieuws uit Indonesië. Gezinshereniging in
Batavia. Herstel spoorbrug bij Modjokerto

Nieuws uit Indonesië. Met groot verlof

Nieuws uit Indonesië. Politionele akties

Het politioneel optreden

Nieuws uit Indonesië: Politionele akties

47-18

47-20

47-21

47-22

47-23

47-23

47-24

47-26

47-27

47-28

47-29

47-33

–

47-35

517287

523184

511247

511246

514137

515256

515255

520177

521262

508276

513258

516169

517279

63111

34629

521257

dit is een compilatie van beel-
den, waarschijnlijk bestemd
voor de buitenlandse afnemers
van Polygoon

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id
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Johan van Oldenbarneveldt” met 1300 vrou-
wen en kinderen naar Indonesië

Dr. van Mook voor besprekingen in ons land

Malino autoriteiten in ons land

Nieuws uit Indonesië. Bedevaartgangers
naar Mekka
Nieuws uit Indonesië. Aankomst militaire
deskundigen
Nieuws uit Indonesië. Viering Koninginne-
dag in Tanah Grogot

Nieuws uit Indonesië. Fabricatie van 
tapijten

Koeien voor Indonesië

Nieuws uit Indonesië. Kinine uitreiking bij
Soekaboemi. Militaire begrafenis op 
Menteng Poeloe

Thee voor thuis

De Prins Bernhard kapel uit Indonesië terug

As van in Japan gestorven krijgsgevangenen
met militaire eer bijgezet

Nieuws uit Indonesië. Uitreiking onder-
scheidingen op Oost-Borneo. Vertrek van de
Chinese militaire missie. Commissie van
Drie arriveert te Batavia. niwin kerstpak-
ketten aangekomen

Nieuws uit Indonesië. Theezendingen voor
Nederland. Opening huishoudschool in
Makassar. Vice-admiraal Pinke decoreert
marinemannen in Soerabaja

Ministers Beel en Van Zeeland naar 
Indonesië

Jaaroverzicht 1947

47-36

47-36

47-37

47-39

47-42

47-43

47-45

47-46

47-46

47-47

47-47

47-50

47-51

48-01

522173

524197

526509

513249

514130

514129

524192

508269

516157

519171

520168

524190

525166

517333

518143

507043

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id
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Nieuws uit Indonesië. Onze ministers in de
Oost. De conferentie op de “Renville”. 
Mekkagangers. Plechtigheid op Menteng
Poeloe. Vertrek van de “Evertsen” en aan-
komst van de “Van Galen”

De “Nieuw-Holland” brengt gedemobili-
seerden uit Indonesië

Nieuws uit Indonesië. De vliegende kinder-
wagen arriveert. Ondertekening wapenstil-
standsverdrag op de “Renville”

Nieuws uit Indonesië. Ontspanning voor
militairen

Nieuws uit Indonesië. Commando over-
dracht mariniers brigade

Nieuws uit Indonesië. Nederlandse journa-
listen

Indische tentoonstelling voor de Neder-
landse jeugd

Een filmprojectiewagen voor de militairen
in Indonesië

Dr. van Mook arriveert op Schiphol

Dr. Beel vertrekt naar Indonesië

Dr. van Mook terug uit Indonesië

Vertrek van de regeringscommissie naar
Indonesië, interview op Schiphol

Het nieuwe politionele ingrijpen

Indonesië in de Veiligheidsraad. Rede van
Dr. van Royen

Jaaroverzicht 1948

De “Johan Oldenbarnevelt” met 1300 vrou-
wen en kinderen naar Indonesië

48-02

48-03

48-06

48-10

48-16

48-23

48-25

48-26

48-38

48-45

48-46

48-48

48-52

48-52

48-53

49-01

514122

517334

510117

525161

508254

518138

523149

507039

525156

509137

514490

519146

512146

525622

42150

518456

dit verslag bevat alleen beelden
uit Nederland

dit verslag zit in Polygoon
Wereld Nieuws
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week-
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447o v e r i g e  p r o d u c t i e s  – p o l y g o o n  j o u r n a a l

Dr. van Roijen over de Indonesische kwestie

Verklaring Min. President Drees voor zijn
vertrek

De Constellations “Batavia” en “Curaçao”
terug uit Indonesië

Cadeaus van de militairen in Indonesië voor
de Koninklijke familie

Gebakken bokking voor de Nederlandse
militairen in Indonesië

Een veestapel voor Indonesië

Dr. Beel vertrekt weer naar Batavia

Een bijzonder transport naar Indonesië

Met de klm via Khartoem en Mauritius naar
Batavia

Mevrouw Spoor arriveert met het ms

“Oranje”

In memoriam en begrafenis generaal S.H.
Spoor

De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon,
Lovink, vertrekt naar Indonesië

1460 man uit Indonesië met groot verlof

Prins Bernhard spreekt in bijeenkomst
nationale demobilisatieraad

De “Franeker” verongelukt

As van bij Bombay verongelukte Ameri-
kaanse journalisten op Schiphol

Naar de Ronde Tafelconferentie. Aankomst
van gedelegeerden op Schiphol

Rondom de Ronde Tafelconferentie

49-01

49-01

49-03

49-04

49-06

49-07

49-08

49-13

49-15

49-16

49-22

49-22

49-25

49-25

49-29

49-30

49-32

49-33

520146

28911

510299

513218

518451

522536

507035

509126

515215

518447

521419

524144

516436

516435

511471

514464

523519

511468

dit is het vliegtuig met Ameri-
kaanse journalisten aan boord

titel

jaar en
week-
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Dr. Drees opent de Ronde Tafelconferentie
in de Ridderzaal

Hr ms “Tjerk Hiddes” weer thuis

Plenaire slotzitting van de Ronde Tafel 
conferentie

Dr. Mohammed Hatta vertrekt weer naar
Indonesië

Herdenking van de gevallenen in de strijd
tegen Japan

Indonesische minderheden demonstreren
voor zelfbeschikkingsrecht

Officiële overdracht van de soevereiniteit
aan Indonesië. De plechtigheid in het
Koninklijk Paleis. Rede van koningin Juliana

Jaaroverzicht

49-33

49-40

49-44

49-45

49-50

49-51

49-52a

49-52b

29330

516428

29937

516425

514460

519514

30017

523510

deze herdenking vond plaats in
Den Haag

deze betoging vond plaats in
Den Haag

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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BenG
Taak id 119975

BenG
Taak id 37233 en
idem 119491

BenG 6 aktes
Taak id 51625;
51549; 51553;
51556; 51555; 51554

BenG 2 aktes
Taak id 119712;
119709

BenG
Taak id 119544

BenG
Taak id 49529

eye id 50387

National Archives
Washington
Identifier 97658
BenG 2 aktes
Taak id 119719;
42802

Vrouwenkamp Tji-
deng

Nederland helpt
Indië

Op de Bres

Terug naar het
vaderland

Soldaat Overzee

Uit het oog… uit het
hart

Oud en Nieuw in
Indonesië

March of Time,
vol.14, no. 3, End of
Empire?

1945

1945

1946

1947

1947

1947

1947

1947

Rode Kruis

Rode Kruis

Rode Kruis

Polygoon

niwin (Natio-
nale Inspanning
Welzijns-verzor-
ging Indië)

niwin

Vereniging
Nederland-
Indonesië

Time/Life

korte film met toespraak
prins Bernhard in kader van
nationale inzamelingsactie

film over de situatie op Java

portret van schip met 
repatrianten

maker: onbekend
de film volgt de reis van een
troepentransportschip op
weg naar Indonesië

maker: Cefima Film
deze film werd vertoond in
de collecteweek van de
niwin

maker: Polygoon/Profilti,
met medewerking van 
H.M. van Randwijk

bioscoopjournaal
titel in Nederland: Neder-
land in de Branding

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie

Overige producties
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Overheidsproducties

Vergeten Aarde

Kroniek no. 1
Nieuw-Guinea in Opbouw

Kroniek no. 2
Men werkt door in Nieuw-
Guinea

Kroniek no. 3
Nieuw-Guinea in Vogelvlucht

Primitief Nieuw-Guinea

Kroniek no. 4
Waar nog zoveel te doen is

Kroniek no. 5
Een bestuurstocht door Zuid
Nieuw-Guinea

Kroniek no. 6
Medische zorg voor de
inheemse bevolking

Report from Netherlands
New Guinea

Kroniek no. 7
De Baliem, het geheimzinnige
hart van Nieuw-Guinea

Kroniek no. 8
Onderwijs aan de inheemse
bevolking

1951

1954

1954

1954

1955

1955

1956

1956

1957

1957

1957

116784

119703

119700

119697

116774

116499

116502

116520

116781

116526

116517

deze film werd door de rvd

gedistribueerd

aantal bezoekers tot oktober
1961: 214.756
opbrengst voor rvd: ƒ 1.993,86

aantal bezoekers tot oktober
1961: 138.735
opbrengst voor rvd: ƒ 1.411,31

aantal bezoekers tot oktober
1961: 183.750
opbrengst voor rvd: ƒ 1.671,86

aantal bezoekers tot oktober
1961: 161.770
opbrengst voor rvd: ƒ 1.794,55

aantal bezoekers tot oktober
1961: 140.238
opbrengst voor rvd: ƒ 1.734,41

aantal bezoekers tot oktober
1961: 48.582
opbrengst voor rvd: ƒ 740,10

bestemd voor vertoning in de
Verenigde Staten

aantal bezoekers tot oktober
1961: 87.450
opbrengst voor rvd: ƒ 998,36

aantal bezoekers tot oktober
1961: 56.083
opbrengst voor rvd: ƒ 719,05

titel jaar
Taak ID

BenG overige informatie

Koninklijke
Marine

rvd

rvd

rvd

J. vd. Hoeven / rvd

rvd

rvd

rvd

Directie Voorlich-
ting Buitenland
van ministerie
Buitenlandse
Zaken

rvd

rvd

opdrachtgever
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Kroniek no. 9
Opleidingsmogelijkheden
voor de Papoea

Kroniek no. 10
Ontspanning in Nieuw-
Guinea

Kroniek no. 11
Hout, bron van welvaart

De ontwikkeling van Nieuw-
Guinea deel 1

De ontwikkeling van Nieuw-
Guinea deel 2

Kroniek no. 12
Polikliniek in de wildernis

Kroniek no. 13
Op weg naar zelfverzorging
(rijstbouw in Koemboe 
district)

Kroniek no. 14
Het werk van zending en 
missie

Rondreis gouverneur Platteel

Kroniek no. 15
De Baliemvallei en haar bevol-
king (Zendingspost in de
Baliemvallei)

Kroniek no. 16
De Bosexploitatie

Kroniek no. 17
Expeditie naar het Sterren -
gebergte

1957

1958

1958

1958

1958

1959

1958

1958

1958

1959

1959

1959

116508

119884

116817

117297

117294

119881

116814

116523

2 aktes
116615;
116612

119878

116820

63000

aantal bezoekers tot oktober
1961: 55.675
opbrengst voor rvd: ƒ 721,11

aantal bezoekers tot oktober
1961: 53.142
opbrengst voor rvd: ƒ 1.032,72

aantal bezoekers tot oktober
1961: 91.078
opbrengst voor rvd: f. 1,126,74

aantal bezoekers tot oktober
1961: 55.476
opbrengst voor rvd: ƒ 852,54

aantal bezoekers tot oktober
1961: 64.006
opbrengst voor rvd: ƒ 767,99

aantal bezoekers tot oktober
1961: 46.302
opbrengst voor rvd: ƒ 509,64

aantal bezoekers tot oktober
1961: 85.989
opbrengst voor rvd: ƒ 1.413,35

aantal bezoekers tot oktober
1961: 47.305
opbrengst voor rvd: ƒ 461,67

aantal bezoekers tot oktober
1961: 47.172
opbrengst voor rvd: ƒ 377,13

titel jaar
Taak id

BenG overige informatie

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

opdrachtgever
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Kroniek no. 18
Naar de sneeuwtoppen op de
Evenaar

Kroniek no. 19
Bevolkingscultures

Kroniek no. 20
Gezondheidszorg voor de
inheemse bevolking, deel 1

Kroniek no. 20
Gezondheidszorg voor de
inheemse bevolking, deel 2

Kroniek no. 21
De weg naar zelfbeschikking
(verkiezing en installatie
Nieuw-Guinea Raad)

Kroniek no. 22
De steden van Nieuw-Guinea,
deel 1

Kroniek no. 22
De steden van Nieuw-Guinea,
deel 2

Kroniek no. 23
Radjah Ampat, Paradijs van
Nieuw-Guinea

Stone Age to Atom Age

(R.K. Missie in Nieuw-Guinea)

1959

1959

1960

1960

1961

1961

1961

1961

1962

1962

63003

116505

116498

116495

119875

119874

119871

119868

116793

4 aktes
117095;
117076;
117073;
117094

aantal bezoekers tot oktober
1961: 103.658
opbrengst voor rvd: ƒ 1.314,09

geen opgave bezoekers en
opbrengst

geen opgave bezoekers en
opbrengst

geen opgave bezoekers en
opbrengst

bezoekers en opbrengst niet
bijgehouden

bezoekers en opbrengst niet
bijgehouden

bezoekers en opbrengst niet
bijgehouden

bezoekers en opbrengst niet
bijgehouden

bestemd voor vertoning in de
Verenigde Staten

deze film bestaat uit ongemon-
teerde opnames en zou nog
aangevuld worden met beelden
over de protestantse zending –
daar kwam het niet meer van

titel jaar
Taak id

BenG overige informatie

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

rvd

opdrachtgever



Onze soldaten komen naar huis. koningin
Juliana verwelkomt de militairen van 
“De grote Beer”

Nieuws uit Indonesië. De beëdiging van pre-
sident Soekarno in Djokjakarta

Nieuws uit Indonesië: Overdracht soeve-
reiniteit en intocht van president Soekarno
in Djakarta

De Hoge Commissaris van Indië, 
Mr. Mohammed Roem in Nederland aan -
gekomen

De “Pasteur” brengt vierduizend militairen
uit Indonesië

Patrouille vaartuigen voor Indonesië

Polikliniekboten voor Indonesië

Urn met aarde van Indonesische erevelden
in Nationaal Monument bijgezet

Opkomstoefening militairen der 7 december
divisie

Nieuws uit Indonesië. Plechtige opheffing
knil

Nieuwe woningen voor gedemobiliseerden

De “Modjokerto” moederschip voor alle
schepen

50-02

50-02

50-03

50-06

50-06

50-12

50-15

50-18

50-32

50-34

50-38

50-45

510348

512314

514457

509100

519510

512510

523503

517487

511451

29336

515454

523492

titel

jaar en
week-
nummer

Taak ID

BenG overige informatie

Overige producties – Polygoon journaal

In deze lijst staan alle reportages die in het Polygoon Hollands Nieuws vanaf janu-
ari 1950 tot en met december 1962 te zien waren over zaken betreffende Indonesië en
Nieuw-Guinea. De beelden uit Nieuw-Guinea waren afkomstig van de overheids-
filmdienst die viel onder het Kantoor Voorlichting- en Radio-Omroep in Hollandia.

455o v e r i g e  p r o d u c t i e s  – p o l y g o o n  j o u r n a a l
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Opening Nieuw-Guinea Conferentie

Opheffing van het knil-Centrum

Aankomst Ambonezen in Nederland

Transport locomotieven naar Indonesië

Marinevaartuigen per schip terug uit 
Indonesië

Viering Indonesische onafhankelijkheidsdag

Herdenking van raden Adjeng Kartini

Aankomst minister Luns in Nieuw-Guinea

Rondreis minister Kernkamp door Nieuw-
Guinea

Tewaterlating troepenschip voor Indonesië
Nieuws uit Nieuw-Guinea

(medisch onderzoek lokale bevolking)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(nieuwe olieleiding)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(aanleg vliegveld)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(tocht met Catalina vliegboot)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(verjaardag gouvernement)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(Indonesische infiltranten)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(dodenherdenking en roeiwedstrijden)

50-49

51-11

51-13

51-33

51-42

52-34

53-16

53-30

53-33

53-49

53-50

54-20

54-44

55-02

55-03

55-14

55-22

513487

516401

29022

517463

508338

517455

524928

525911

515886

525838

509841

520900

512747

525832

509998

29835

525800

viering op de Indonesische
ambassade in Den Haag

herdenking in Wassenaar

dit is de eerste reportage die
gemaakt is op basis van opnames
door de filmdienst van het Kan-
toor Voorlichting- en Radio-
Omroep in Hollandia

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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Nieuws uit Nieuw-Guinea
(houtwinning)

Indonesië vliegers in hoofdstad

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(orchideeën)

Nederlands-Indonesische Conferentie
begonnen

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(tocht door Zuid Nieuw-Guinea)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(lokale dansen)

De Evertsen en de Drenthe naar Nieuw-
Guinea

Evacués uit Indonesië komen aan op 
Schiphol

Koningin Juliana ontvangt evacués

Tewaterlating polikliniekschepen voor
Nieuw-Guinea

H.C.J.G. Schmidt terug uit Indonesische
gevangenschap

Bemiddelingspoging inzake Nieuw-Guinea

Eerste dc-8 naar Biak

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(woningbouw)

Installatie Nieuw-Guinea Raad

Papoea voetbal in Holten

Vlag voor Nieuw-Guinea

Gouverneur Rockefeller in Nieuw-Guinea

“Niuew-Guinea” op Schiphol

55-33

55-39

55-49

55-51

55-51

56-04

57-51

58-02

58-04

58-47

59-13

60-49

60-50

60-52

61-16

61-36

61-48

61-49

61-50

521831

515824

513828

517831

519838

515826

521812

513811

29506

519804

506839

512820

516750

523763

514754

511880

514742

515860

520863

fabricage in Vlaardingen

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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Karel Doorman vertrokken (op weg naar
Nieuw-Guinea)

Staatssecretaris Bot over Nieuw-Guinea

Indonesische gevangenen op Nieuw-Guinea

Bezoek staatssecretaris Bot aan Nieuw-
Guinea

Militaire versterkingen naar Nieuw-Guinea

Troepen naar Nieuw-Guinea

Vlootversterkingen naar Nieuw-Guinea

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(Indonesische krijgsgevangenen)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(aankomst “Waterman” met Nederlandse
militairen en tonen Indonesische gevange-
nen)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(opening Nieuw-Guinea Raad)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(patrouilleren bij Merauke)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(aankomst “Zuiderkruis” en ontspanning
voor militairen)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(evacués)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(waarnemers komen aan)

Nieuws uit Nieuw-Guinea
(afscheid gouverneur Platteel)

Artis krijgt dieren uit Nieuw-Guinea

Verlies en winst van 1962 (jaaroverzicht)

62-04

62-04

62-05

62-07

62-15

62-17

62-22

62-25

62-26

62-27

62-28

62-32

62-33

62-36

62-41

62-42

62-53

525841

30149

506868

518868

515840

525824

523850

517854

520845

524848

507848

523846

509827

521841

515841

519853

514886

titel

jaar en
week-
nummer

Taak id

BenG overige informatie
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Soekarno bezoekt vs, oa verklaring over Nieuw-
Guinea

Paters Franciscanen krijgen vliegles (in 
Hilversum) voor missiewerk Nieuw-Guinea

Motorcross op Nieuw-Guinea

De Ruyter herdenking

Gouv. v. Baal terug in Nieuw-Guinea

Concours d’Elegance

Speedboat races

22-05-1956

29-01-1957

09-04-1957

13-04-1957

27-04-1957

07-05-1957

16-05-1957

467149

467397

467371

467369

467364

467362

?

onderwerp
uitzend-
datum

Taak ID

BenG overige informatie

Overige producties – nts journaal over Nieuw-Guinea
mei 1955 – juni 1962

Deze lijst is gebaseerd op twee soorten gegevens. Er zijn de lijsten van de rvd, waar
werd bijgehouden wat de filmdienst van het Kantoor voor Voorlichting en Radio-
Omroep opnam en naar Nederland stuurde en wat het nts-journaal daarvan uit-
zond; daarnaast is er de database van BenG waar het nts-journaal wordt bewaard.
Complete journaals worden pas sinds de jaren tachtig gearchiveerd, via de database
zijn alleen losse reportages te achterhalen. Vaak ontbreekt daarbij het geluid, com-
mentaarteksten werden ‘live’ voorgelezen.

De rvd staakte het bijhouden van uitzendingen eind februari 1962. Hun gege-
vens komen niet altijd overeen met wat de database van BenG opgeeft, bijvoorbeeld
waar het gaat om uitzenddata. Soms zijn reportages verstuurd, maar nooit uitge-
zonden, al staat er dan af en toe wel een uitzenddatum in de rvd-lijst vermeld. Een
voorbeeld is de aankomst van Sinterklaas op Nieuw-Guinea in december 1957, als
net een crisis met Indonesië is uitgebroken. Vanuit de redactie van het nts-journaal
was het vanzelfsprekend die reportage op dat moment niet uit te zenden. Waarom
de rvd het wel vermeldde als uitgezonden is niet te achterhalen.

Verslagen of beelden afkomstig van de rvd zijn in deze lijst cursief weerge-
geven, de andere reportages zijn of in Nederland zelf gemaakt of afkomstig uit an-
dere bronnen. Hoewel die formeel niet binnen het bereik van deze studie vallen heb
ik ze –tot en met juni 1962- toch opgenomen omdat een indruk te geven hoe Neder-
land via de televisie werd geïnformeerd over het conflict rond Nieuw-Guinea.
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Koninginnedag

Zeilwedstrijden

Visvangst in Nieuw Guinea

minister Staf in Nieuw Guinea

minister Staf terug uit Nieuw-Guinea

Luchtvaart

Parlementaire Commissie op Nieuw-Guinea

Rotanwinning

Aankomst KLM Constellation op Biak

Grote vliegramp met klm ‘Neutron’ op Biak

Aankomst Twin Pioneers Mokmer (onderzoek mogelijk-
heden expeditie Sterrengebergte)

Rit van ouden van dagen
(en volgens RVD: Australische autoriteiten)

Vertrek “De Kortenaer”

Papoea redders “Neutron” onderscheiden

H.M. “Groningen”

Parlementaire Missie

Overdracht klok aan Papoea-redders van Neutron-
ramp

Minister Helders legt krans ivm vliegtuigramp

Aankomst minister Helders te Nieuw-Guinea

18-05-1957

25-05-1957

30-05-1957

13-06-1957

20-06-1957

29-06-1957

05-07-1957

11-07-1957

13-7-1957

16-7-1957

25-7-1957

03-08-1957

08-08-1957

13-08-1957

22-08-1957

25-09-1957

26-09-1957

19-10-1957

26-10-1957

467357

467354

467351

467345

467341

?

323932

467329

?

467327

467323

467321

467319

467317

467313

?

467298

467288

467285

op 11-06-1957 opgenomen

op 25-06-1957 opgenomen

op 25-06-1957 opgenomen,
waarschijnlijk is dit materi-
aal gebruikt om enkele
dagen later de vliegramp te
illustreren

uitzenddatum volgens rvd:
31-07-1957

uitzenddatum volgens rvd:
31-08-1957

uitzenddatum volgens rvd:
31-08-1957

mogelijk gaat het om de
reportage die al op 
05-07-1957 was uitgezonden

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Kepauke hoofden
Bezoek Minister Helders

Leven en werken in Hollandia

Varkens voor Kapankoe-hoofden

Ministerieel bezoek

De kwestie Nieuw-Guinea bij de vn

Oproep tot massa-betoging in Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: Nederlandse bedrijven in
Indonesië overgenomen

Kwestie Nieuw-Guinea: Conferentie in Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: marineschip “Drenthe”
klaar voor vertrek

Kwestie Nieuw-Guinea: Anti-Nederlandse leuzen
in Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: Oproep premier Drees

Kwestie Nieuw-Guinea: Nederlandse bedrijven
overgenomen

Kwestie Nieuw-Guinea: Bemanning laatste klm

toestel op Schphol geland

Sinterklaas in Nieuw Guinea

Kwestie Nieuw-Guinea: Vertrek hms Evertsen
uit Den Helder

Kwestie Nieuw-Guinea: aankomst reizigers op
Schiphol

Kwestie Nieuw-Guinea: Verklaring Rode Kruis

Kwestie Nieuw-Guinea: Anti-Nederlandse leuzen
op muren Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: Verklaring Palar

31-10-1957

02-11-1957

16-11-1957

23-11-1957

23-11-1957

07-12-1957

07-12-1957

07-12-1957

07-12-1957

10-12-1957

10-12-1957

10-12-1957

12-12-1957

12-12-1957

14-12-1957

14-12-1957

14-12-1957

?

160474

467282

467276

467273

467273

467267

467267

467267

467267

467266

467266

467266

?

467265

467265

467264

467264

467264

opgenomen 01-11-1957

uitzenddatum volgens rvd:
12-12-1957

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Kwestie Nieuw-Guinea: Visa aanvragen in Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: Aankomst Soekarno in
Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: De “Waterman” in 
Darwin

Kwestie Nieuw-Guinea: Rode Kruis post op 
Schiphol

Kwestie Nieuw-Guinea: Emigratiekantoor in
Singapore

Kwestie Nieuw-Guinea: Interview met premier
Drees

Kwestie Nieuw-Guinea: Vertrek repatrianten
vanaf Kemajoran

Kwestie Nieuw-Guinea: Aankomst repatrianten
in Singapore

Kwestie Nieuw-Guinea: Nederlandes verpleeg-
sters in Sydney willen helpen

Kwestie Nieuw-Guinea: Haveninstallaties kpm

na overname vakbonden

Kwestie Nieuw-Guinea: Repatrianten in Singapore

Kwestie Nieuw-Guinea: Kampen repatrianten in
Singapore

Kwestie Nieuw-Guinea: Uittocht uit Indonesië

Gouv. Van Baal eervol ontslagen

Raad voor luchtvaart onderzoekt klm crash

Onderzeebootjager “Drente”

Kwestie Nieuw-Guinea: Nederlandse 
ambassadeur in vs over Indonesië

KPM schepen bij Nieuw Guinea

Platteel wordt governeur Nieuw-Guinea

17-12-1957

17-12-1957

17-12-1957

17-12-1957

17-12-1957

17-12-1957

19-12-1957

19-12-1957

19-12-1957

19-12-1957

24-12-1957

28-12-1957

04-01-1958

18-01-1958

28-01-1958

11-02-1958

15-02-1958

19-03-1958

01-04-1958

467263

467263

467263

467263

467263

467263

467262

467262

467262

467262

467260

467258

467256

467250

467244

467235

467633

467632

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie



Afscheid Dr. van Baal

Koninginnedag op Nieuw Guinea

Dr. Platteel vertrekt vanaf Schiphol naar 
Nieuw-Guinea

Dr. Platteel in Hollandia

Frans fregat in Hollandia

Gouv. Platteel opent leprosie

weekoverzicht
Gouv. Platteel opent leprosie

Gouv. Platteel in Biak

weekoverzicht
Gouv. Platteel in Biak

Gouverneur Platteel bezoekt kustkampongs

Burgerlijke stand in Nieuw-Guinea

Gouverneur Platteel op rondreis

weekoverzicht
Gouverneur Platteel op rondreis

Australische minister Casey op bezoek in 
Nederland

Tocht naar Baliemvallei

Resident bezoekt Baliemvallei

Minister Luns terug uit vs

Schip van Koninklijke Marine met uitgewezen
Indonesiërs in Merauke

Sinterklaas in Nieuw-Guinea

weekoverzicht
Sinterklaas in Nieuw-Guinea

12-04-1958

10-05-1958

10-06-1958

26-06-1958

21-07-1958

17-06-1958

23-07-1958

26-07-1958

30-07-1958

07-08-1958

19-08-1958

23-08-1958

27-8-1958

03-09-1958

18-10-1958

22-10-1958

27-10-1958

26-11-1958

13-12-1958

17-12-1958

467626

468022

467600

467596

467061

-

468015

-

468014

467062

467575

467573

–

468009

467543

468002

468001

467998

-

467995

rvd titel: Gouverneur Platteel
bezoekt Hollandia

rvd Titel: weekoverzicht
Tocht naar Baliemvallei

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Dienstplichtigen worden voorbereid op uitzen-
ding naar Nieuw-Guinea

Jaaroverzicht met oa Nieuw-Guinea

Nieuw-Guinea auto- en watersport

Voorbereidingen voor expeditie naar Nieuw-
Guinea

weekoverzicht
Nieuw-Guinea auto- en watersport

bezoek Papoea-stamhoofden aan Hollandia

weekoverzicht
Papoea-stamhoofden aan Hollandia

Volkskunst in Nieuw-Guinea

Dieren uit ng in Sydney

weekoverzicht
Volkskunst in Nieuw-Guinea

Expeditiebasis in Sibilvallei

weekoverzicht
Expeditiebasis in Sibilvallei

Voetbal Hollandia/Nieuw-Guinea

Nieuwe lepra kliniek op Nieuw-Guinea

Gouv. Platteel in Zuid Nieuw-Guinea

nogmaals Gouv. Platteel in Zuid Nieuw-Guinea

weekoverzicht
Gouv. Platteel in Zuid Nieuw-Guinea

Bejaardenvliegtocht boven Hollandia

Kindermodeshow in Nieuw-Guinea

weekoverzicht
Bejaardenvliegtocht boven Hollandia

17-12-1958

31-12-1958

10-01-1959

12-01-1959

14-01-1959

19-01-1959

21-01-1959

12-02-1959

16-02-1959

18-02-1959

09-03-1959

11-03-1959

12-03-1959

17-03-1959

26-03-1959

02-04-1959

03-04-1959

04-04-1959

09-04-1959

10-04-1959

467995

413218

-

467496

467021

-

467993

-

467474

99633

467462

-

467025

467458

-

467019

468024

-

467057

468043

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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President Soekarno bezoekt Turkije

Expeditie in Nieuw-Guinea

Koninginnedag in Nieuw-Guinea

Vierde Zuid Pacific Conferentie in Australisch
Nieuw-Guinea

nogmaals Expeditie in Nieuw-Guinea

weekoverzicht
Expeditie in Nieuw-Guinea

Expeditie Sterrengebergte voorlopig gered

Excursie “Piet Hein” in Nieuw-Guinea

weekoverzicht
Excursie “Piet Hein” in Nieuw-Guinea

Commando-overdracht “Evertsen”

weekoverzicht
Commando-overdracht “Evertsen”

Nieuw ziekenhuis Hollandia

Eerste buitenl.lijn van “Kroonduif”

weekoverzicht
Nieuw ziekenhuis Hollandia

Gouv. Platteel bezoekt expeditie

Intv. met Verolme over Nieuw-Guinea expeditie

Intv. gouverneur Platteel op Schiphol over de
postcensuurkwestie

Verkiezingen Nieuw-Guinea

Bezoek prinses Beatrix aan vs, bezoekt om 
tentoonstelling primitieve kunst Nieuw-Guinea

Censuurcommissie Nieuw-Guinea

28-04-1959 

2-05-1959

13-05-1959

14-05-1959

30-05-1959

05-06-1959

06-06-1959

10-06-1959

11-6-1959

04-07-1959

10-07-1959

15-07-1959

16-07-1959

17-07-1959

23-07-1959

31-07-1959

06-08-1959

13-08-1959

18-09-1959

23-09-1959

467443

467440

467071

467435

-

467986

467834

467985

-

467981

-

467810

467037

467806

467980

467798

467794

468040

-

rvd datum: 12-06-1959

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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weekoverzicht
Censuurcommissie Nieuw-Guinea

Doorsteek Sterrengebergte

weekoverzicht
Doorsteek Sterrengebergte (expeditieleden retour)

Censuurcommissie terug uit Nieuw-Guinea

Eerste Dakota landt in Baliemvallei

Streekraad Biak geïnstalleerd

weekoverzicht
Streekraad Biak geïnstalleerd

Censuurkwestie opgelost

Censuur journalisten in Nieuw-Guinea

Nieuw-Guinea in jaaroverzicht

Eerste Papoea student in Nederland keert terug

Amerikaanse oorlogsbodem bij Nieuw-Guinea

Demonstratie Sentani Nieuw Guinea

Minister Bot in Nieuw-Guinea

Goud wassen aan Guineakust

Vliegtuig Cariboe demonstratie Nieuw-Guinea

Staatssecretaris Bot terug op Schiphol

Ned./Australische onderhandelingen Nieuw-Guinea

Franse filmexpeditie Nieuw-Guinea

50 jaar Hollandia Nieuw-Guinea

Franse filmexpeditie

Verdediging Nieuw-Guinea versterkt (uitleg met
kaarten)

25-09-1959

13-10-1959

16-10-1959

20-10-1959

29-10-1959

21-11-1959

27-11-1959

16-12-1959

19-12-1959

31-12-1959

01-02-1960

29-01-1960

12-02-1960

12-02-1960

11-02-1960

26-02-1960

25-02-1960

10-03-1960

11-03-1960

15-03-1960

14-04-1960

27-04-1960

99614

-

467976

467760

467051

-

467032

467735

467733

488895

467726

467855

467971

idem

467702

467967

467694

467686

467967

467966

467664

467657

rvd datum: 29-01-1960

rvd datum: 04-02-1960

rvd datum 06-02-1960

rvd datum: 20-02-1960

rvd datum: 05-03-1960

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Debat in Tweede Kamer over Nieuw-Guinea

Militair tehuis Sorong

Papoea’s voor Nieuw-Guinea Raad

Blinde passagier op schip Karosse

Karel Doorman in Nieuw-Guinea

Eerste politieke Papoea-partij

Indonesië verbreekt diplomatieke betrekkingen
met Nederland

Commandant Smaldeel V in Baliemvallei

Democratische Volkspartij Nieuw-Guinea

Uitstel bezoek Karel Doorman aan Japan

Minister Luns over Karel Doorman

Militairen naar Nieuw-Guinea

Nieuw postkantoor in Nieuw-Guinea

Intv. Maleisische premier op Schiphol

Aankomst Toxopeus in Nieuw-Guinea

kvp Congres oa over Nieuw-Guinea

Nieuw parlement voor Austr. Nieuw-Guinea

Minister Toxopeus in Nieuw-Guinea

Inspectie mariniers in Hollandia

Aankomst Toxopeus op Schiphol

Intv. hr. Kirikio

Marine verijdelt Indonesische infiltratie

Verklaring Maleisische premier in Den Haag: vn

bemiddeling voor Nieuw-Guinea

13-05-1960

19-05-1960

09-06-1960

05-07-1960

12-08-1960

19-08-1960

19-08-1960

26-08-1960

30-08-1960

03-09-1960

03-09-1960

07-10-1960

13-10-1960

21-10-1960

21-10-1960

22-10-1960

26-10-1960

29-10-1960

02-11-1960

04-11-1960

07-11-1960

29-11-1960

02-12-1960

467959

467930

467931

467916

467941

467949

467949

467948

467886

467883

467883

468051

468253

469091

469091

468247

468244

468242

468239

468991

468268

468223

468270

rvd datum: 09-08-1960

rvd datum: 17-08-1960

rvd datum: 20-08-1960

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Europeanen verlaten Nieuw-Guinea

Aankomst DC 8 in Biak

Aankomst staatssecretaris Bot in Nieuw-Guinea

Terugkomst Bot op Schiphol

Terugkeer Karel Doorman in Rotterdam

Jaaroverzicht met aandacht voor Nieuw-Guinea

Kiesmannen voor Nieuw-Guinea Raad

Generaal Pröper, aankomst vliegveld Sentani

Terugkomst vice-admiraal Pröpper

hm Evertsen vertroekken naar Nieuw-Guinea

Verkiezingsuitslag Nieuw-Guinea Raad bekend

Nieuw-Guinea Raad: campagne en stemming in 
Hollandia

Interview met voorzitter Nieuw-Guinea Raad

Ertswinning op O-Borneo. Interview met directeur
Oost-Borneo-Mij.

Uitslag stemming Nieuw-Guinea

Onderzeebootjager Utrecht in Australië

Persconferentie minister Luns over Nieuw-
Guinea

kvp Partijraad oa over Nieuw-Guinea

Verkiezingen Australisch Nieuw-Guinea

Beëdiging leden Nieuw-Guinea Raad

Eerste steenlegging landbouw proefstation

28-11-1960

08-12-1960

08-12-1960

16-12-1960

20-12-1960

31-12-1960

16-01-1961

18-01-1961

03-02-1961

15-02-1961

25-02-1961

03-03-1961

03-03-1961

04-03-1961

04-03-1961

17-03-1961

17-03-1961

25-3-1961

28-03-1961

04-04-1961

06-04-1961

468270

468217

469088

468208

152120

468190

468188

468722

468172

468166

468720

468720

468161

468161

468718

468718

468146

468144

468139

468137

rvd datum: 28-11-1960

vermoedelijk is dit de 
aankomst van de staats -
secretaris

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Infiltranten in Nieuw-Guinea gevangen genomen

Installatie Nieuw-Guinea Raad

Wereldreis president Soekarno

Terugkomst minister Luns uit vs

Vlaggenparade op Biak

Nieuw-Guinea Missie

Nieuw-Guinea Missie terug op Schiphol

Soekarno over Nieuw-Guinea

Nieuw-Guinea raad op werkbezoek in Nederland

Baron van der Feltz naar Nieuw-Guinea

Bijeenkomst vvd met verklaring over Nieuw-
Guinea

Intv gouverneur Platteel bij zijn vertrek vanaf
Schiphol

Nederlanders keren terug naar vaderland vanuit
Nieuw-Guinea

Minister Soebandrio over Nieuw-Guinea

Opening winkelgalerij Hollandia

Vertrek Zuiderkruis

Verpleegsterscentrum Hollandia

Infiltranten te Sorong

06-04-1961

07-04-1961

20-04-1961

25-04-1961

01-05-1961

20-05-1961

13-06-1961

26-06-1961

25-08-1961

05-09-1961

09-09-1961

22-09-1961

01-10-1961

02-10-1961

-

-

05-10-1961

–

468137

468719

468126

468123

468989

468106

468089

468081

468443

468434

468431

468263

469099

468411

468408

rvd datum: 06-04-1961

niet op rvd lijst, vermoede-
lijk wel afkomstig van de
filmdienst

vermeld door rvd, maar dit
is het vertrek op Schiphol,
dus niet gefilmd op Nieuw-
Guinea

idem

opgenomen 13-09-1961, rvd

titel: Interviews betreffende uit-
tocht; in deze vermelding is
het woord ‘uittocht’ doorge-
streept en woord ‘vertrek’
erboven gezet

opgenomen 20-09-1961

opgenomen 21-09-1961

opgenomen 27-09-1961

opgenomen 02-10-1961

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Opening drukkerij en uitgeverij Hollandia

Woonwijk ‘Zorgvliet’ Hollandia

Aankomst Zuiderkruis met repatrianten

Personferentie minister Luns over Nieuw-Guinea

Weekjournaal met divers over Nieuw-Guinea

Delegatie Papoea’s naar vs

Nieuw-Guinea Raad, manifest van het Komité 
National; aanbieden manifest en vlag aan Gouverneur,
zingen volkslied

Minister Luns in de Algemene Vergadering vn

Rede Luns in vn

Taptoe Kon. landmacht

Opening nieuw politiebureau Hollandia

Luchtopnames Baliemvallei ivm moord op con-
troleur

Intv. met Nicolaas Jouwe in New York

Vermissing Michael Rockefeller

Geen oplossing voor Nieuw-Guinea in vn

Papoekorps

Aankomst Hr. Rockefeller

Aankomst delegatie Nieuw-Guinea Raad in
Nederland

Zoektocht naar Michael Rockefeller voortgezet

Leden Nieuw-Guinea Raad bezoeken Studio Vitus
in Bussum

12-10-1961

23-10-1961

24-10-1961

29-10-1961

04-11-1961

06-11-1961
en 
12-11-1961

09-11-1961

12-11-1961

18-11-1961

18-11-1961

20-11-1961

26-11-1961

26-11-1961

28-11-1961

-

-

03-12-1961

03-12-1961

19-12-1961

468265

468393

468392

469098

468382

468381

469094

468378

469094

468371

468370

468072

468072

468363

402864
en
402862

469095

469095

468347

opgenomen 04-10-1961

opgenomen 13-10-1961

opgenomen 02-11-1961
rvd datum: 12-11-1961

opgenomen 02-11-1961

opgenomen 02-11-1961

interviews ter plekke door
eigen journaal verslaggever

opgenomen 18-11-1961
mogelijk gebruikt op 31-03-
1962

opgenomen 22-11-1961
door nts wel bewaard, maar
niet uigezonden

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Rede Soekarno in Djokjakarta

Hijsen Nieuw-Guinea vlag

Kranslegging Hollandia

Helicopterbasis Manokwari

Kabinet akkoord over Nieuw-Guinea

Geologisch onderzoek Arfakgebergte

Weekjournaal met marine activiteiten op Nieuw-
Guinea en intv. met Nicolaas Jouwe

Bezoek Australische generaal aan Soekarno

Papoea’s schaatsen voor het eerst

Vertrek Zuiderkruis (mensen die vertrekken vanwege
dreiging)

Jaaroverzicht met oa Nieuw-Guinea

Hr. Rockefeller te Merauke; opsporingsactie 
Hr. Rockefeller jr

Weekjournaal met toespraak Soekarno en Kamer-
debat over Nieuw-Guinea

Weekjournaal met aankomst vakbondsbestuur-
ders uit Nieuw-Guinea

Infiltranten in Nieuw-Guinea

President Kennedy over incident Nieuw-Guinea

Vertrek Bot, president Kennedy en PvdA congres
over Nieuw-Guinea

Weekjournaal met divers over incident Nieuw-
Guinea (Slag bij Vlakke Hoek)

Oprichting N. Guinese Luchtvaartmaatschappij

Krijgsgevangenen infiltranten

22-12-1961

-

-

23-12-1961

23-12-1961

23-12-1961

24-12-1961

28-12-1961

28-12-1961

30-12-1961

31-12-1961

-

07-01-1962

14-01-1962

15-01-1962

16-01-1962

20-01-1962

21-01-1962

-

-

468344

468343

468343

469092

468340

468340

468338

414235

469076

469074

468325

468324

468320

468256

opgenomen 02-12-1961

opgenomen 11-12-1961

opgenomen 14-12-1961

opgenomen 15-12-1961

opgenomen 16-12-1961
rvd datum: 29-12-1961

opgenomen 30-11-1961
rvd datum: 03-01-1962

opgenomen 17-01-1962

opgenomen 19-01-1962
(mogelijk verwerkt in week-
journaal van 21-01-1962)

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Anti-Nederlandse betoging in New Delhi

Van Roijen bemiddelaar in Nieuw-Guinea 
kwestie

Interview Schout bij Nacht Reeser

Aankomst Mr. Bot te Sentani, Hollandia

Interview Mr. Bot te Hollandia

Betogingen tijdens bezoek Bot en Hr. Ms. Evertsen en
Kortenaer

Hr. Ms. Evertsen en Kortenaer

Aankomst repatrianten op Schiphol

Nieuw-Guinea Raad bespreekt situatie

Bezoek Mr. Bot aan Sorong

Demonstraties te Biak

Staatssecretaris Bot terug, vertrek militairen, ver-
trek Van Roijen

Betoging bij vs ambassade in Jakarta

Tussenlanding Nederlandse militairen in burger
in Japan

Duitse patrouilleboten voor Indonesië

Betoging bij Nederlandse ambassade in Tokio

Aankomst Rode Kruis vertegenwoordiger in 
Hollandia

Robert Kennedy in Nederland

Kwestie Nieuw-Guinea: Indonesië bereid tot
gesprek

24-01-1962

28-01-1962

28-01-1962

28-01-1962

27-01-1962

03-02-1962

04-02-1962

04-02-1962

11-02-1962

11-02-1962

11-02-1962

11-02-1962

12-02-1962

16-02-1962

20-02-1962

20-02-1962

25-02-1962

25-02-1962

468317

468313

468313

468260

-

469075

469075

467933

467933

467933

467933

468301

468297

468294

468294

469072

469072

opgenomen 25-01-1962

opgenomen 25-01-1962

opgenomen 26-01-1962

opgenomen 31-01-1962
rvd titel: Bezoek Mr. Bot aan
Merauke

opgenomen 02-02-1962
rvd datum 11-02-1962
verwerkt in uitzending 
03-02

opgenomen 08-02-1962

opgenomen 09-02-1962

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Kwestie Nieuw-Guinea: Indonesische legerbevel-
hebber wil einde Nederlands gezag

Intv. met premier De Quay op trap Trêveszaal

Vertrek minister Luns

Vertrek militair Lindeman naar Nieuw-Guinea

Kwestie Nieuw-Guinea: archief over Rode Kruis
en krijgsgevangenen

Kwestie Nieuw-Guinea: archief over Karel 
Doorman

Partijraad kpn oa over Nieuw-Guinea

Weekjournaal oa persconferentie De Quay

Kwestie Nieuw-Guinea: archief over Kennedy en
Soekarno

Kwestie Nieuw-Guinea: propaganda via de radio

Kwestie Nieuw-Guinea: Nederlands schip 
aangevallen

Kwestie Nieuw-Guinea: Indonesië beschiet
Nederlands marinevaartuig

Kamercommissie vergadert over Nieuw-Guinea

Van Heutszmonument in Amsterdam beklad

Kwestie Nieuw-Guinea: Malik terug in Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: archief over Papaoa-
korps

Verklaring hoofd rvd over plan Bunker

Kabinet bijeen en vertrek mariniers

Verklaring ministerie Binnenlandse Zaken

Militaire opleiding studenten in Jakarta

27-02-1962

04-03-1962

04-03-1962

04-03-1962

06-03-9162

15-03-1962

17-03-1962

18-03-1962

20-03-1962

25-03-1962

25-03-1962

26-03-1962

27-03-9162

28-03-1962

30-03-1962

31-03-1962

01-04-1962

01-04-1962

02-04-1962

468289

468284

468284

468284

468282

468507

468505

98118

468503

469069

469069

468498

468497

468496

468508

468509

403407

469068

469068

468697

opnamedatum 01-04-1962,
niet uitgezonden

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Verklaring Oe Thant over plan Bunker

Weekjournaal met Kamerdebat over Nieuw-
Guinea en betoging op Binnenhof

Nasution krijgt eredoctoraat in Bandung

Kwestie Nieuw-Guinea: infiltranten op Waigeo

Weekjournaal met divers Nieuw-Guinea

Weekjournaal met divers Nieuw-Guinea

Aankomst staatssecretaris De Jong vanuit Nieuw-
Guinea

Opening doos expeditie Nieuw-Guinea

chu vergadert over oa Nieuw-Guinea

Persconferentie staatssecretaris De Jong

vn overleg over Nieuw-Guinea

Parade in Hollandia

De Quay neemt petitionnement in ontvangst

Toespraak Nicolaas Jouwe voor vn commissie

Intv. Platteel over infiltraties

Nieuwe infiltraties

Kwestie Nieuw-Guinea: divers oa olieboortorens

Regeringsverklaring over Nieuw-Guinea

Kwestie Nieuw-Guinea: luchtopnames

Extra journaal: Kamerdebatten Nieuw-Guinea

Nasution bij studenten in Jakarta

Kwestie Nieuw-Guinea: mogelijke evacuaties

Debat in Tweede Kamer over plan Bunker

05-04-1962

08-04-1962

08-04-1962

11-04-1962

15-04-1962

22-04-1962

24-04-1962

28-04-1962

29-04-1962

29-04-1962

06-05-1962

07-05-1962

13-05-1962

13-05-1962

19-05-1962

20-05-1962

22-05-1962

22-05-1962

23-05-1962

24-05-1962

24-05-1962

26-05-1962

27-05-1962

468694

469067

469067

468688

469066

469065

468678

489549

469064

469064

469078

468667

469077

469077

468655

469070

468652

468652

468651

170375

468650

468648

469080

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie



475o v e r i g e  p r o d u c t i e s  – n t s  j o u r n a a l

Troepenversterkingen naar Nieuw-Guinea

Intv. met vn functionaris

Intv. schout bij nacht Reeser

Kwestie Nieuw-Guinea: Indonesische 
parachutisten

Fregatten Kortenaer en Groningen

Arrestatie infiltranten op Sorong

Prins Bernhard in vs over Nieuw-Guinea

Gevangen infiltranten op Sorong

Prins Bernhard terug op Schiphol

Indonesisch vliegtuig neergeschoten

Nederlandse dienstplichtige omgekomen

Kwestie Nieuw-Guinea: archief over militaire
oefeningen

Weekjournaal divers over Nieuw-Guinea

Nicolaas Jouwe over Soekarno

Weekjournaal met patrouille in de jungle en
groetenprogramma

Kwestie Nieuw-Guinea: archief over 
parachutisten

Oprichting Nationaal Thuisfront (voor ontspan-
ning militairen in Nieuw-Guinea)

Infiltranten in Kaimena

Kwestie Nieuw-Guinea: diverse intv. in Nieuw-
Guinea

27-05-1962

28-05-1962

28-05-1962

29-05-1962

31-05-1962

03-06-1962

06-06-1962

08-06-1962

09-06-1962

09-06-1962

10-06-1962

12-06-1962

17-06-1962

22-06-1962

24-06-1962

25-06-1962

29-06-1962

29-06-1962

30-06-1962

469080

468647

468647

468646

468644

98723

323890

468638

468637

468637

469079

468635

469043

468626

469044

468624

469042

469042

468620

onderwerp
uitzend-
datum

Taak id

BenG overige informatie
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Programma’s op de Nederlandse televisie 1958-1962

Baliemvallei

Expeditie Sterrengebergte

Retour Amsterdam-Sterren-
gebergte

Nieuw-Guinea

Attentie

Achter het Nieuws

Attentie

Brandpunt

Het huis der Papoea’s

In woord en beeld

Flits

In woord en beeld

Attentie

10-11-1958

09-04-1959
26-05-1959
04-06-1959
10-06-1959
08-07-1959
18-07-1959
05-08-1962

29-01-1959

04-12-1959

11-12-1959

09-10-1960

21-12-1960

11-02-1961

05-04-1961

09-06-1961

01-12-1961

03-01-1962

05-01-1962

ncrv

ncrv

kro

avro

ncrv

vara

ncrv

kro

avro

kro

avro

kro

ncrv

reisverslag

verschillende reportages van de
toenmalige sterverslaggever Alfred
van Sprang

terugblik

impressie van het leven ter plekke

actualiteitenrubriek, reportage over
echtpaar uit Nieuw-Guinea dat voor
het eerst Rotterdam bezoekt

actualiteitenrubriek, intv. met
minister Toxopeus

actualiteitenrubriek, kerstbood-
schappen voor Nederlandse 
militairen overzee

actualiteitenrubriek, verslag over
situatie in Nieuw-Guinea

verslag over Nieuw-Guinea Raad en
leven in Hollandia

actualiteitenrubriek, intv. met 
vicaris van Hollandia

actualiteitenrubriek, over fabricage
Papoea-vlag

actualiteitenrubriek, intv. met lid
Nieuw-Guinea Raad

actualiteitenrubriek, over wegtrek-
kende bevolking op Nieuw-Guinea

titel
uitzend-
datum omroep overige informatie

Taak ID

BenG

161467

215264
“
“
“
225179
“
“

181739

169942

205373

308970

4619330

211561

162049

263969

263890

263828

211585
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De toestand in de wereld

Brandpunt

Televizier

Memo

Attentie

zonder titel

In woord en beeld

Achter het Nieuws

Televizier

Achter het Nieuws

Memo

Groeten uit Nieuw-Guinea,
1ste aflevering

Nieuw-Guinea

Televizier

14-01-1962

19-01-1962

20-01-1962

27-01-1962

02-02-1962

06-05-1962

11-06-1962

13-06-1962

21-06-1962

23-06-1962

25-06-1962

27-06-1962

05-07-1962

13-08-1962

avro

kro

avro

ncrv

ncrv

avro

kro

vara

avro

vara

ncrv

avro

vara

avro

commentator G.B.J. Hiltermann
over Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, intv. met men-
sen die uit Nieuw-Guinea vertrok-
ken zijn

actualiteitenrubriek, straatintv. in
Nederland over Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, intv. met
staatssecretaris Bot

actualiteitenrubriek, portret van
Soekarno

reportage Joop van Zijl over Nieuw-
Guinea

actualiteitenrubriek, intv. met
Nederlandse militairen in Nieuw-
Guinea

actualiteitenrubriek, reportage Her-
man Wigbold vanuit Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, reportage Joop
van Zijl vanuit Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, reportage Her-
man Wigbold vanuit Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, gesprek met
bbc reporter ivm berichtgeving over
Nieuw-Guinea

In dit programma deden Neder-
landse militairen in Nieuw-Guinea
de groeten aan thuis, Joop van Zijl
leidde het in. Er zijn in totaal 11 afle-
veringen geweest, de laatste werd op
6 september uitgezonden

actualiteitenrubriek, reportage Her-
man Wigbold vanuit Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, reportage Joop
van Zijl vanuit Nieuw-Guinea

titel
uitzend-
datum omroep overige informatie

Taak id

BenG

316138

211605

263817

312853

310609

175431

264143

209026

305215

170981

284072

16493

170352

275401
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Televizier

Attentie

Achter het Nieuws

Toen het Nieuw-Guinea
heette

Flits

Brandpunt

16-08-1962

17-08-1962

18-08-1962

04-10-1962

05-10-1962

15-12-1962

avro

ncrv

vara

kro

avro

kro

actualiteitenrubriek, gesprek met
G.B.J. Hiltermann

actualiteitenrubriek, situatie in
Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, intv. Rudi
Carell die naar Nieuw-Guinea gaat

documentaire over de geschiedenis
van Nieuw-Guinea

actualiteitenrubriek, over 
repatrianten

actualiteitenrubriek, over 
repatrianten

titel
uitzend-
datum omroep overige informatie

Taak id

BenG

206942

206211

308966

189116

206861

211724
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Overige producties

BenG
Taak id 119735;
119738; 119741;
119744; 119747;
119753; 119756;
119757; 119760;
119763; 119766;
119769; 119772;
119773; 119776;
119782; 119785;
119788

itn

dvd beschikbaar
via internet

itn

BenG
(geen Taak id)

BenG
Taakid 176338

bbc

BenG
Taak id 4513917
dvd beschikbaar
via internet

In de schaduw van
de waringin

Back of Beyond

Le Ciel et la Boue

Land beyond the
Moon

Anatomie Einer
Krise

Panorama

Dead Birds

ca 1954

1960

1961

1961

26-12-
1961 en
19-01-
1962

29-01-
1962

1963

sticusa (Stich-
ting Culturele
Samenwerking)

itn

Ardennes Films

itn

wdr

bbc

Film Study
Centre Harvard
University /
Phoenix Films

maker: Multifilm Haarlem
dit is een 18-delige compilatie
van onderwerpen uit de Wor-
dende Wereld journaals, voorna-
melijk gericht op land en volk,
met medewerking van het
Rijksmuseum voor Volken-
kunde

maker: Adrian Cowell

maker: Pierre-Dominique
Gaisseaux
Engelse titel: Sky above, mud
below

maker: Adrian Cowell
het exemplaar van de film bij
BenG heeft alleen een M&E
track, geen commentaartekst

reportage uitgezonden op de
Duitse televisie, aangekocht
door de avro, maar op de
Nederlandse televisie nooit
uitgezonden

actualiteitenrubriek, bevat
reportage over de situatie rond
Nieuw-Guinea

maker: Robert Gardner

titel jaar opdrachtgever bewaarplaats overige informatie
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Wordende Wereld
1947-1950

Een inventarisatie

De lijst in de linkerkolom is afkomstig van Multifilm Haarlem en geeft aan welke af-
leveringen van Wordende Wereld het bedrijf begin jaren ‘50 in hun bezit had. Het
houdt de nummering van deze lijst aan. Rond 1954 is deze collectie naar Indonesië
gezonden, nadat een deel was gekopieerd en in bewaring gegeven van de rvd. De
letters A, B, C en T geven de keuze aan die toen uit deze lijst is gemaakt door D.J. van
Wijnen van de Directie Voorlichting Buitenland van Ministerie van Buitenlandse
zaken. A staat voor items die beslist voor Nederland gekopieerd moeten worden, dit
zijn voornamelijk politieke onderwerpen, deze lijst loopt overigens maar tot Wor-
dende Wereld 97; B staat voor items die de Nederlandse economische bijdrage laten
zien en mogelijk algemene stockshots zijn; C staat voor beelden die zijdelings een
Nederlands belang dienen; T staat voor items met mogelijk culturele waarde. Er zijn
naast deze categorisering nog twee lijsten gemaakt met een opsomming van wat wel
en wat niet gedupliceerd diende te worden. Een # achter het item betekent dat het
onderwerp expliciet in de uiteindelijke lijst van gedupliceerde items staat vermeld.
Vaak zijn deze reportages terug te vinden bij BenG, maar niet altijd. Een * achter een
item betekenen dat dit onderwerp expliciet in de lijst niet gedupliceerd vermeld
staat. Het kan wel in de collectie van BenG zitten, omdat er in 1990 een verzameling
Wordende Wereld journaals ter conservering vanuit Indonesië naar Nederland is ge-
stuurd.

De Taak id nummers van BenG zijn gekoppeld aan de lijst van Multifilm. Er zijn on-
derwerpen die niet in bovenstaande lijst voorkomen, maar die in de database van
BenG wel het trefwoord Wordende Wereld hebben meegekregen. Soms gaat het om
reportages uit het Polygoonjournaal, zoals de landing van Nederlandse militairen
op Boeton of de komst van het vliegdekschip Karel Doorman. Soms is de herkomst
niet goed te achterhalen omdat de titel die een reportage bij de archivering van BenG
heeft gekregen niet overeenkomt met de titel van de Multifilmlijst of die van de
filmkeuring. Verder bevat het BenG archief verschillende dubbelingen en compila-
ties van ww-onderwerpen.
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De lijst in de rechterkolom geeft de afleveringen van Wordende Wereld zoals ze zijn
aangeleverd bij de Nederlandse Commissie Filmkeuring, de onderwerpen wijken
soms af van de Multifilm lijst. Deze lijst geeft aan wat in een aantal Nederlandse bio-
scopen te zien is geweest.
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ww 1
1 St. Nicolaas te Batavia *
2 niwin Kerstpakketten *
3 De badplaats Tjilinting *
4 Bedelaarskolonie *

ww2
1 Herwonnen Vrijheid #
2 Tahoebereiding *

119340

846

846

846

847

847

847

848

849

849

ww 01 / 243 meter 6-11-1947
- kleine huisindustrie, hoornbewer-

king vgl. nr. 33
- natuurschoon in kalk vgl. nr. 33
- Sadangwerken vgl. nr. 34

ww 02 / 230 meter 6-11-1947
- stierenrennen op Madoera vgl. nr. 30
- drukte in de haven vgl. mogelijk 

nr. 30
- Pollok danst vgl. nr. 25

ww 03 / 215 meter 6-11-1947
- Zeeuwen aan zee vgl. nr. 29
- duel op rottan vgl. nr. 32

ww 04 / 275 meter 17-11-1947
inhoud niet vermeld

ww 05 / 155 meter 27-11-1947
- Dajakschooltje in Oost Borneo vgl.

nr. 31
- brand in Priok vgl. nr. 14
- waterfeesten te Tangerang vgl. 

nr. 22

ww 06 / 165 meter 27-11-1947
- zilver uit olie
- zuivelboerderijen te Bandoeng
- rammengevechten vgl nr. 28

ww 07 / 151 meter 4-12-1947
- vervaardiging van Toedoengs vgl.

nr. 15
- hardlopen langs de boulevard

(Batavia) vgl. nr. 5
- Venetië onder de evenaar (Bandjer-

massin) vgl. nr. 37

ww 1 / 108 meter 7-1-1948
- Zie ginds komt (Sint arriveert op

Kemajoran) vgl nr. 41
- diamantindustrie vgl. nr. 41

ww 2 / 141 meter 7-1-1948
- Zie ginds komt
- een brug is hersteld (Waroebrug bij

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak ID

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

A
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3 Storm over Palembang #
4 Waternood en watersnood *

ww 3
1 Blijde gebeurtenis *

ww 4
1 Opbouw Bandoeng #
2 Werkende handen *
3 Sekolah Kepandaian Poeteri *
4 Carnaval in Batavia *
5 Selamatan ten Paleize *

ww 5
1 Parade in Medan *
2 Geldhandel in Glodok *
3 Martin Behrman #
4 Inheems schooltje *
5 Hardlopen op de boulevards *
6 Aankomst Soekawati #

ww 6
1 Herdenking op Antjol #
2 Indonesië kleedt zich #
3 Afscheidsparade III brigade *
4 Wimpie Welfare in Priok #
5 Lichtmanoeuvre *

ww 7
1 Van Mook in Pontianak #
2 Pladjoe werkt weer #
3 Locomotieven langs de weg *
4 Soekawati in zijn hoofdstad 

Makassar #

ww 8
1 Half trucks in de modder *
2 Predikantenconferentie *
3 Visverkoop *
4 Een dam tegen de overstroming #
5 Een zaak met een luchtje [geld-

smokkel in theekisten] *

119339
119333

118975

119539
119539
51373

51158

50915

49640

51920
51923
51433
52285

49875
50125
52339
52074
52582

849

850

851

Gedangan, oost Java) vgl. nr. 37
- waterwerken, krachtstation te

Plangan vgl. nr. 37

ww 3 / 146 meter 7-1-1948
- Zie ginds komt
- zilver uit olie (reeds gekeurd op 27-

11-47)
- batikken vgl. mogelijk nr. 36

ww 4 / 115 meter 15-1-1948
- melkvee uit Holland vgl. nr. 38
- overdracht hangar op Kemajoran

vgl. mogelijk nr. 19

ww 5 / 180 meter 22-1-1948
- aankomst Willem Ruys zie onder 

nr. 13
- bloemen voor de gevallenen (ere-

veld Kembang Koening, Surabaya)
vgl hardlopen langs de boulevard; vermeld
in WW 07 4-12-1947

nr. 6 – komt overeen met nr. 16

nr. 7 ontbreekt in keuringsrapporten

nr. 8 ontbreekt in keuringsrapporten

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

B

C

B

B

A

A

C

A
B

A

A

C
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ww 8A
1 De ondertekening van Linggadjati

ww 9
1 Promotie ir. Timmer * 
2 Verkeer in Batavia *
3 Doop Hr.Ms. Kortenaer *
4 Sisal #
5 Bali, reinigingsfeest *

ww 10
1 Opening Marijkekazerne *
2 Ambon, parel der Molukken *
3 Van schaap tot tapijt #
4 M.P. opleiding *

ww 11
1 Zwemwedstrijden in Mangarai *
2 Een brug wordt gelegd *
3 Van der Steurtjes in Batavia *
4 In veilige haven #
5 De vermiste Dakota *

ww 12
1 Rode Kruis conferentie ten paleize *
2 Kerkgang op Ambon *
3 Dokbedrijven K.P.M. *
4 Hoedenvlechterij #
5 Visverkoop in Pontianak *
6 Tempelfeest in Basakih #

ww 13
1 Herdenking 18de squadron #
2 Chinezen naar Amoy *
3 Bier [heropening Heineken] *
4 Militaire plechtigheid in Makassar *
5 Aankomst van de Ruys *
6 Opening parlement #

ww 14
1 Aankomst ministers uit Holland

[Beel en Jonkman] #
2 Brand in Priok *
3 Ereveld in Makassar [Ansac Day] #
4 Pasoendan #
5 Parade 30 april 1947 *
6 1 Mei viering *
7 Met verlof [mariniers op Bali] *

50274

48402

47655
19397
119394

119388
51718

51483

48436
51794

nr. 8a ontbreekt in keuringsrapporten

nr. 9 – komt overeen met nr. 19

nr. 10 ontbreekt in keuringsrapporten

nr. 11 ontbreekt in keuringsrapporten

nr. 12 ontbreekt in keuringsrapporten

nr.13 ontbreekt in keuringsrapporten

vgl aankomst Willem Ruys; vermeld in
WW 05, 22-1-1948

nr. 14 ontbreekt in keuringsrapporten

vgl Brand in Priok vermeldt in 
WW 05, 27-11-1947

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

T
T

T
T

B

T

T

T

B

A

A

B
A



ww 15
1 Ondertekening West Borneo 

Statuut #
2 Uitreiking der H.B.S. 

Diploma’s *
3 Vervaardiging van Toedoengs #
4 Pasoendan Batavia *
5 Roti [feest op Roté] #

ww 16
1 Bijzetting generaal La Lau *
2 Koepang *
3 Dajakroeiers *
4 Abdulkadir in Ngabang # [instel-

ling deelstaat West-Borneo]
5 Feest in Soembawa *

ww 17
1 130-jarig bestaan Plantentuin #
2 Endeh #
3 Beeldende kunst op Bali #
4 Makataheri #

ww 18
1 Manggarai *
2 Thee *
3 Rode Kruis op Poelau Penida #
4 Veeteelt op Waingapu #

ww 19
1 Tjikini Ziekenhuis *
2 Kustvaarders uit Holland *
3 Rubber [bevolkingsrubber 

Pontianak] *
4 Kemajoran groeit*
5 Nieuwe weg op Bali *

ww 20
1 Haven van Semarang #
2 Korte flitsen:
a Spoorwagon *
b Minister Ward in Soerabaia *
c decoratie in Decapark *
3 Bokswedstrijden *
4 Gedeh [werkt weer] #

49305

48214

119852
119849

47900

48217

49070
118939
118933
48935

119364
119361
119358

119355
119352

52006

4780013

851

853

nr. 15 ontbreekt in keuringsrapporten

vgl Vervaardiging van Toedoengs vermeldt
in WW 07, 4-12-1947

ww16 / 223 meter 29-1-1948
- sirap op Borneo
- herstel spoorwegen op Java
- Madjelis Islam: zuid Borneo
- batikken
- kinine
- een remillingsbedrijf (rubber)
- Kendari zilverwerk
zie WW 36 links, die bevat deze items

nr. 17 ontbreekt in keuringsrapporten

nr. 18 ontbreekt in keuringsrapporten

ww 19 / 282 meter 19-2-1948
- rubber
- kustvaarders uit Holland
- Tjikini ziekenhuis
- Kemajoran groeit
- nieuwe weg op Bali

nr. 20 ontbreekt in keuringsrapporten

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

A

T

C

T
B

T

B
T
T
T

B
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ww 21
1 Sibajak  [gezinshereniging] #
2 Brand op Senen *
3 Comedia [aankomst] *
4 Vissersvloot [in Batavia] *
5 Brug bij Tarik *

ww 22
1 Vertrek van de Volendam *
2 De Indonesische Delegatie #
3 Waterfeesten te Tangerang *
4 Smokkelen in Semarang *
5 Banka tinwerk #

ww 23
1 Jubileum Onderzeedienst *
2 Suikerplantages Sidoardjo delta *
3 Vee in- en export Priok *
4 Bedelaars in Soerabaja *

ww 24
1 Kinderkamp Lenteng Agoeng *
2 Kleine Huisindustrieën [oa Bali] #
3 Locomotieven uit Semarang *
4 Groenteteelt op Patjet *

ww 25
1 Houten loodsen *
2 Militaire oefeningen *
3 Sterrenwacht te Lembang *
4 Copra #
5 Crisis #  
6 Polok danst [Balinese danseres] #

ww 26
1 Van vliegtuig tot vork *
2 Vernielde boerderijen *
3 Het politioneel gebeuren (i) #

ww 27
1 Soendanese dansen #

119379
119376
119373

119330
119327

119543
48008

858

858

858

854

nr. 21 ontbreekt in keuringsrapporten

nr. 22 ontbreekt in keuringsrapporten

vgl waterfeesten te Tangerang; vermeld in
WW 05, 27-11-1947

nr. 23 ontbreekt in keuringsrapporten

ww 24 / 190 meter 13-5-1948
- kinderkamp Lenteng Agoeng
- kleine huisindustriën
- locomotieven uit Semarang
- groenteteelt op Patjet

ww 25 / 171 meter 1-5-1948
- hout vervangt staal
- militaire oefeningen (Sherman

tanks)
- Bosscha sterrenwacht
- copra
- crisis: vice-premier Setiadjid arri-

veert in Batavia om te antwoorden
op de Nederlandse ultimatieve
voorstellen. Crisis in de Neder-
landse politiek. Besprekingen Sha-
rifoedin-Tamzil-Leimana-Gani

item 6 ontbreekt in keuring, maar is eerder
gekeurd bij WW 02

ww 26 / 124 meter 1-5-1948
- van vliegtuig tot vork
- herstel der boerderijen
item 3 ontbreekt in keuring

ww 27 / 244 meter 24-2-1948
- Soendanese dansen

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

B

A
T

T

T

T
A
T

A

T

487e e n  i n v e n t a r i s a t i e



488 w o r d e n d e  w e r e l d  1 9 4 7 - 1 9 5 0

2 Blinden Instituut *
3 Het politioneel gebeuren (ii # [in

Malang, nadruk op goede verstand-
houding met dessa -|bewoners en
vernielingen door Republikeinen]

ww 28
1 Sultan van Koetei in Balikpapan #
2 Rammen gevechten #
3 Rode Kruis actie in Bandoeng
4 Politioneel gebeuren in Madoera

(iii) #

ww 29
1 Opening Oost-Borneo Raad #
2 Zeeuwen aan Zee [Padang]*
3 Chinezen conferentie [Chung Hua

Tsung Hui] *
4 Opbouw Bandoeng *

ww 30
1 Haven van Priok #
2 Voedsel uit de lucht voor afgelegen

posten *
3 Siantar Spoorlijn *
4 Stierenrennen op Madoera

ww 31
1 Dumpontploffing op Madoera *
2 Zwemwedstrijden in Priok *
3 Evacuees op Madoera *
4 Dajakschooltje *
5 Grafschennis *

ww 32
1 Erosie- herbebossing *
2 Fort Rotterdam #
3 Duel op Rotan *
4 Hadji’s van Lombok *
5 Zeebanket [visserij in Wijnkoops-

baai] *

ww 33
1 Hoornbewerking [West Java] #
2 Kalkheuvels bij Koeripan [natuur-

schoon in kalk] #

119351
119348
119345

118982
118979
118976

119341

119318
119315
119312
119321
119309

119732
119729

854

854

854

854

855

854

- blindeninstituut te Bandoeng
- politioneel gebeuren. Malang.

Nadruk op goede verstandhouding
dessa -bewoners – Nederlandse
militairen en de enorme verwoes-
tingen door de Republikeinse 
‘vernielingsploegen’

ww 28 268 meter 1-5-1948
- rammengevechten
- sultan van Koetei in Balikpapan
- het politioneel ingrijpen op 

Madoera
- Rode Kruis actie in Bandoeng

ww 29 / 252 meter 1-5-1948
- opening Oost Borneo raad, aan-

komst van Van Mook
- Zeeuwen bij Padang zie ook WW 3
- Chinese conferentie
- opbouw Bandoeng en omgeving

ww 30 / 258 meter 24-2-1948
- haven van Priok
- voedsel uit de lucht
- Siantar spoorlijn
- stierengevechten op Madoera

ww 31 / 218 meter 4-3-1948
- dumpontploffingen op Madoera
- zwemwedstrijden in Priok
- evacuees op Madoera
- Dajakschooltje
- grafschennis

ww 32 / 254 meter 9-3-1948
- erosie
- fort Rotterdam
- duel op rottan
- Mekkagangers van Lombok
item 5 ontbreekt in keuring

ww 33 / 230 meter 4-3-1948
- hoornbereiding
- kalkheuvels
- ministers op Ambon, bezoek kerk-

lijst Multifilm
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3 Ambon Kerkhof *
4 Rondom de Wijnkoopsbaai #
5 Gantardans [oost Borneo] #

ww 34
1 Sadangwerken #
2 D.V.G. Borneo *
3 Gevelde woudreuzen [hout Balik -

papan] *
4 [staat niks ingevuld]

ww 35
1 Visvangst Borneo [Dajaks] #
2 Steenkoolmijnen bij Loa-Koeloe *
3 Sultan van Boeloengan [beëdiging] *
4 Leprozenzorg *
5 Rotan [oost-Borneo] #

ww 36
1 Sirab [Samarinda] #
2 Trein uit de rails *
3 Madjelis Oelama  #
4 Dajakschooltje Batik *
5 Kina #

ww 37
1 Opening Waroebrug #
2 Een bron van energie #
3 Venetië onder de evenaar #
4 Potten en pannen [Kedangan oost

Borneo] *
5 Dansen uit Toradja #
6 Het Doofstommeninstituut *

ww 38
1 Toradjahuizen #
2 Klein passartje [Bali] #
3 Balinese begrafenis #

119726
119723
119720

49183

119306
119539

119303
119300

48442

119299
119296
119284
119293

119290
119287

854

854

854

854

hof (van oost Ind. Metekohy en
Tahya)

- rondom de Wijnkoopsbaai
- Gantardans

ww 34 / 191 meter 4-3-1948
- Sadangwerken zie ook 

WW 01, 6-11-1947
- Borneo Dienst van Volksgezond-

heid
- houtaankap

ww 35 / 280 meter 20-11-1948
- beëdiging van de Sultan van Boe-

loengan te Tandjoeng Selor
- rottan in zuid- en oost Borneo
- vissen, Dajak oost Borneo
- kolen, mijn in Loa Koeloe
item 4 ontbreekt in keuring

nr 36 ontbreekt in keuringsrapporten
maar vgl WW 16 29-1-1948:
- sirap op Borneo
- herstel spoorwegen op Java
- Madjelis Islam: zuid Borneo
- batikken
- kinine
- een remillingsbedrijf (rubber)
- Kendari zilverwerk
laatste 2 items zitten in linkerlijst bij WW

40, nrs. 3 en 4

ww 37 / 1 123 meter 24-2-1948
- aardewerkindustrie
- doofstommeninstituut
ww 37 – 2 / lengte niet vermeld 

24-2-1948
- Toradjalanden midden Celebes
item 1 en 2 ontbreken in keuring, maar zit-
ten eerder in WW 2 van Multifilm; item 3 is
in de keuring vermeld onder WW 07

ww 38 / 239 meter 4-3-1948
- een passartje langs de weg
- Toradja’s
- Balinese begrafenis

lijst Multifilm
[geeft geen data]
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ww 39
1 Weer aan de slag #
2 Het heilige bos #
3 D.D.T. *
4 Klapperhoutindustrie #

ww 40
1 Melkvee uit Holland *
2 Het heilige graf Loear Batang #
3 een Remillingsbedrijf *
4 Kendari Zilverwerk #

ww 41
1 Havenstad Makassar #
2 Diamantindustrie #
3 Zie ginds komt… *

ww 42
1 Prauwenveer te Pasar Ikan *
2 Chinese evacuees in Oost-Java *
3 Karobataks betuigen hun aanhan-

kelijkheid *

ww 43
1 Aankomst Willem Ruys *
2 Bloemen voor gevallenen *
3 Pionier bouwt een weg *

ww 44
1 Soendanese vermaken #
2 Sirihpruim *
3 Tretes [militair verlofcentrum] *
4 Prauwenbouw *

ww 45
1 Interim regering [aankomst Van

Mook]  #
2 Selectie centrum *
3 Het Apeneiland [zuid-Borneo] *

119278
119272
119269
119281

48768
119268
119265

118894

119262
119259
119256

119244
119247
119250
119253

49589

854

855

853

853

ww 39 / 233 meter 4-3-1948
- klapperhout industrie
- het heilige bos
- weer aan de slag
- D.D.T.

nr 40 ontbreekt in keuringsrapporten
vgl Melkvee uit Holland vermeldt bij WW

4, 15-1-1948
vgl het heilige graf Loear Batang hieron-
der, WW 41
nrs. 3 en 4 zitten bij nr. 16 in keuring

ww 41 / 360 meter 2-3-1948
- havenstad Makassar
- het heilige graf Loear Batang
- een pionier bouwt een weg
vgl. WW 1 gekeurd 7-1-1948
- Zie ginds komt (Sint arriveert op 

Kemajoran)
- diamantindustrie

nr 42 ontbreekt in keuringsrapporten

nr 43 ontbreekt in keuringsrapporten
vgl. WW 5 gekeurd 29-1-1948:
- aankomst Willem Ruys
- bloemen voor de gevallenen (ereveld

Kembang Koening, Surabaya)

ww 44 / 308 meter 5-2-1948
- Soendanezen vermaken
- sirihpruim
- Tretes (bergplaatsje)
- prauwenbouw zuid Borneo

ww 45 / 302 meter 12-2-1948
- het apeneiland (zuid Borneo)
- interim regering: Dr. van Mook

arriveert in het voormalige Volks-
raadgebouw voor de installatie van
de voorlopige federale raad van
Indonesië

- selectiecentrum

lijst Multifilm
[geeft geen data]
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ww 46
1 Mie en Kroepoek bereiding #
2 Uitdeling Kains aan Arabische 

kinderen *
3 Luchtkartering *

ww 47
1 Obat Namjoek #
2 Wandelmars *
3 Frater Slangenvanger [het nuttige

vergift] *

ww 48
1 Regents- en Patihbeëdiging *
2 Een droeve tocht [gravendienst] *
3 Van cocosvezel tot scheepstros #

ww 49
1 Een verongelukte Dakota *
2 Tannine bereiding *
3 Maulud Nabi #
4 Uitvoering “Cease-Fire” #

ww 50
1 Kamponghoofdverkiezing [steen-

tjesgericht- Tamejang Lagang] *
2 Wolangi vlechtwerk #
3 Longser (Soendanese opera)

ww 51
1 Heropening palmoliefabriek (oud

Wassenaar) #
2 Bandjir *
3 Vrouwencorps *

ww 52
1 Een Dajakshuwelijk #
2 Waterval *
3 Het maken van fietsbanden in 

Borneo *

119241
119238
119235

49499

529109
529109

49051

119536

853

853

855

855

856

856

857

ww 46 / 280 meter
geen nadere info

ww 47 / 305 meter 17-2-1948
- wandelmars (Preanger)
- Obat Namjoek
- Prater slangenvanger Vianney

ww 48 / 339 meter 2-3-1948
- Patih- en regentenbeëdiging in

Bandoeng
- gravendienst: een droeve tocht.

75 Hollandse jongens in Japans
krijgsgevangenenschap op de
vlucht gedood

- van cocosvezel tot scheepstros

ww 49 / 266 meter 9-3-1948
- evacuatie T.N.I. (uitvoering cease-

fire overeenkomst Renville confe-
rentie)

- een Dakota verongelukte
- tannine bereiding
item 3 ontbreekt in keuring

ww 50 / 280 meter 1-4-1948
- kamponghoofdverkiezing
- Welangi vlechtwerk
- Longsei (Soendanees theater -

gezelschap)

ww 51 / 318 meter 1-4-1948
- heropening palmolie onderneming

Oud Wassenaar
- bandjir (wateroverlast zuid Borneo)
- vrouwenkorps (vrijwilligsters

knil)

ww 52 / 308 meter 8-4-1948
- Dajakhuwelijk
- waterval Celebes
- banden (primitieve luchtbanden op

Borneo)
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ww 53
1 Tonijnenvangst Banda zee *
2 Nood-benzine *
3 Installatie Interim Regering #

ww 54
1 Ereveld Pandoe *
2 Kunstenaars in Wording [tekenles

Volksuniversiteit Bandoeng] *
3 Het zekere voor het onzekere 

[ziektebezwering] #
4 De niwin op een voorpost *

ww 55
1 Vliegende toonkamer op 

Kemajoran *
2 Aankomst Wali Negara op 

Madoera #
3 Goud-Grint *
4 Dienst te velde *

ww 56
1 Schepen op de helling *
2 Van paard tot koe *
3 Dajak kerkgang *
4 Sago #
5 Dr. van Mook te Medan [raad 

Sumatra Timoer] #

ww 57
1 Radio Holland *
2 Chinese begrafenis [arts Kwa Tsjoan

Sioe] *
3 Copra “Leksoela” #
4 Wiranata Koesoema [vertrek] #

ww 58
1 Tsing Bing [Chinees ritueel] *
2 Visafslag op Midden-Java *
3 Pajong industrie #
4 De dans der leeuwen #

ww 59
1 Houtveiling *
2 Soekawati op Bali #
3 Nederlandse journalisten #
4 Het Zwarte Goud *

119232
119229
48379

528436
528436
528436

528436

119226

119543

119223
119543

119220
119217
119214
119211
48847

119210
119207

119201

528438
528436

119198
49186
48844
119195

858

858

859

859

860

860

861

ww 53 / 241 meter 29-4-1948
- tonijnvangst in de Banda zee
- noodbenzine
- installatie interim regering

ww 54 / 311 meter 4-5-1948
- ereveld Pandoe geopend
- het zekere voor het onzekere (volks -

|gebruiken)
- artiesten niwin op een voorpost
item 2 ontbreekt in keuring

ww 55 / 283 meter 13-5-1948
- de vliegende toonkamer op Kema-

joran
- aankomst Wali Negara, Madoera
- goud-grint
- dienst te velde (kerkdienst)

ww 56 / 282 meter 20-5-1948
- schepen op de helling
- van paard tot koe
- Dajak kerkgang
- Dr. van Mook te Medan
item 4 ontbreekt in de keuring

ww 57 / 277 meter 26-5-1948
- Radio Holland te Tandjong Priok
- Chinese begrafenis
- Leskoela Copra
- Wiranata Koesoema

ww 58 / 289 meter 3-6-1948
- Tsing-Bing (Chinees feest)
- visafslag midden Java
- pajong industrie
- de dans der leeuw

ww 59 / 298 meter 12-6-1948
- houtveiling midden Java
- Soekawati (pres. van de Negara Ind.

Timoer) op Bali
- Nederlandse journalisten (Malino,

Celebes)

lijst Multifilm
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5 De Goodwill Commissie van Oost-
Indonesië op reis #

ww 60
1 Bespreking te Kalioerang #
2 Een passartje #
3 Tinwinning op Billiton #

ww 61
1 Installatie van de Wali Negara #
2 Koeda Kepang *
3 Een kunstwerk uit een 

klapperdop #
4 De minister-president op bezoek

[Anak Agoeng bezoekt Saparoea] #

ww 62
1 De sultan van Langkat 

[begrafenis] #
2 Kapok #
3 Tempelfeest op Bali #
4 Confrontatie met de Nood *

ww 63
1 Pasar Ikan (Tambak visserij) *
2 Nieuws uit Indonesië:
a onthulling monument slachtoffers

Japanse bezetting 
b medailles voor 3 Indonesiërs 
c installatie Adviesraad Zuid-

Sumatra #
3 Industrie voor de jeugd (ballonnen)*
4 Zeilwedstrijden *

ww 64
1 Chang Kai Chek *
2 Waterton *
3 Nieuws uit Indonesië:
a aankomst VS kardinaal Spellman
b onthulling gedenkplaat prof. Post-

humus
c aankomst Lieftinck en Götzen #
4 Peper [zuid Sumatra] #

ww 65
1 Opening Federale conferentie #
2 Sasaks huwelijk #

48319

47795
119189
119186

119192

48711

119535

“
“
“

119183

119180

“
“

119177

119171
119168

119165
“

“

48205

861

861

861

861

861

862

- zwart goud (open kolenmijnen op
zuid Sumatra)

item 5 ontbreekt in keuring

ww 60 / 263 meter 19-6-1948
- besprekingen te Kalioerang
- een passartje
- tinwinning op Billiton

ww 61 / 270 meter 19-6-1948
- de beëdiging van de Wali Negara
- Koeda Kepang (paardendans)
- een kunstwerk uit een klapperdop
- de min. president brengt een

bezoek (Molukken)

ww 62 / 218 meter 25-6-1948
- de sultan van Langkat
- kapok
- tempelgeest op Bali
- confrontatie met de nood (50 m)

ww 63 / 244 meter 24-6-1948
- pasar ikan (visserij)
- onthulling monument gevallenen

strijd Japan
- adviesraad Palembang
- industrie voor de jeugd (ballonnen)
- de zeilwedstrijden
item 2b ontbreekt in keuring

ww 64 / 275 meter 24-6-1948
- Chang Kai Chek
- waterton
- kardinaal Spellman uit New York

ontmoet Dr. van Mook
- aankomst Lieftinck en Gotzen
- peper
item 3b ontbreekt in keuring

ww 65 / 293 meter 24-6-1948
- opening federale conferentie
- Sasaks huwelijk

lijst Multifilm
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3 Nieuws uit Indonesië *
a aankomst generaal Bodet
b synode te Buitenzorg
c Constellation gedoopt
d oorlogsbodems
4 Het Pandhuis *

ww 66
1 200 jarig bestaan Genie #
2 Militair Hospitaal *
3 Prambanan Tempels *
4 Professor Romme arriveert #
5 Copra #

ww 67
1 Nieuws uit Indonesië
a Novemviraat arriveert #
b Hatta #
c Comedia
2 Ambonese dansen #
3 Dienst Vorming *
4 Donggala [Veevervoer Celebes] *

ww 68
1 Bauxiet #
2 Tiwahfeest bij de Dajaks #
3 Wachters der zee #

ww 69
1 Verjaardag van Prins Bernhard #
2 Bereiding van Koepok vaccine *
3 Nieuws uit Indonesië
a- huwelijk Air Tenbaga *
b kledingdistributie Celebes *
4 Ongeluk bij de varkensjacht *

ww 70
1 Bron van energie *
2 Poppenfabriek *
3 Nieuws uit Indonesië
a- aankomst Philharmonisch orkest *
b roeien Antjol *
4 Vissersfeest #

ww 71
1 De Federatie groeit #

48077

49391
119159
119156
47643

47637
48958
119153
119150

47745
119385
119382

49508
119144

119141

119296

119133

50333

863

863

864

864

864

864

- aankomst van de Franse generaal
Bodet

- de synode te Buitenzorg
- een Constellation gedoopt
- oorlogsbodems
- het pandhuis

ww 66 / 244 meter 23-7-1948
- 200-jarig bestaan genie
- militair hospitaal (terug in het

leven)
- Prambanan temples
- prof. Romme arriveert
- copra

ww 67 / 250 meter 23-7-1948
- novemviraat arriveert (Logeman,

Joekes, Sassen, Kerstens)
- onderhoud van Hatta met v. Mook
- Comedia
- Ambonese dansen
- dienstvorming
- Donggala

ww 68 / 267 meter 4-8-1948
- bauxiet
- Tiwahfeesten
- wachters der zee (vuurtorens)

ww 69 / 296 meter 4-8-1948
- verjaardag van Prins Bernhard
- bereiding van koepok-vaccinatie
- huwelijk Air Tembaga
- kleding distributie
- ongeluk bij varkensjacht

ww 70 / 281 meter 9-8-1948
- bron van energie (waterkrachtwer-

ken)
- poppenfabriek
- aankomst van het Philharmonisch

orkest
- roeiwedstrijden Antjol
- vissersfeest

ww 71 / 282 meter 18-8-1948
- de federatie groeit

lijst Multifilm
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2 Terug naar eigen land (T.N.I. 
evacuatie) #

3 Nieuws uit Indonesië
a Philharmonisch orkest [dirigent

Baarspul] *
b vergadering staatshoofden in 

Bandoeng  #
4 Cacao *

ww 72
1 Soldaat Overzee (Soldaten kamp) #
2 Nieuws uit Indonesië (Jeep, Brand-

weer en Marine decoratie) *
3 Gorontalo vlechtwerk #
4 Verkeerstelling *

ww 73
1 Soldaat Overzee (hospik) #
2 Kapper in de open lucht *
3 Nieuws uit Indonesië [suikertrein

uit de Republiek] #
4 Voorspoedige visvangst [Air 

Tembaga Celebes] #

ww 74
1 Soldaat Overzee (Patrouille) #
2 Nieuws uit Indonesië
a delegatie naar Djocja #
b delegatie naar Nederland #
3 Betja’s *

ww 75
1 Soldaat Overzee (Ontspanning) #
2 Nieuws uit Indonesië
a aankomst Merle Cochran #
b aankomst Tabian *
3 Lebaran in Bandoeng #
4 Offers voor Bromo #

ww 76
1 Soldaat Overzee (Verlof in de stad) #
2 Nieuws uit Indonesië
a aankomst sultan Hadramout #
b decoratie sergeant Tjimahi *
3 Rattenvangst in de Sidoardjo Delta *

ww 77
1 Nieuws uit Indonesië

52205

119112

119124

52098

119112
119109

119106
119103
119100

49619

49308

50094
“

119097

49308

119094
“

119091
119088

52081

119085
“

119082

865

865

865

865

866

866

a installatie Riouwraad
b Madoeraraad
- terug naar eigen land (T.N.I. 

evacuatie)
- aankomst van Baarspul
- staatshoofden vergadering 

Bandoeng
- cacao

ww 72 / 272 meter 8-9-1948
- Soldaat Overzee (soldatenkamp)
- jeep brandweer
- marine decoratie
- Gorontalo vlechtwerk
- verkeerstelling (Batavia)

ww 73 / 301 meter 3-9-1948
- voorspoedige visvangst
- Soldaat Overzee (hospik)
- kapper in de open lucht (Batavia)
- suikertrein uit de Republiek

ww 74 / 243 meter 8-9-1948
- Soldaat Overzee (patrouille)
- betja’s
item 2 ontbreekt in keuring

ww 75 / 275 meter 16-9-1948
- Soldaat Overzee (ontspanning)
- aankomst Merle Cochran, Ameri-

kaans gedelegeerde Comm. v.
Goede Diensten

- Labaran in Bandoeng
- offers voor de Bromo

ww 76 / 291 meter 30-9-1948
- Soldaat Overzee (verlof in de stad)
- installatie sergeanten in Tjimahi
- sultan van Hadramut in Indonesië
- rattenvangst in de Sidoardjo delta

ww 77 / 244 meter 30-9-1948
- in trouwe dienst
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a in trouwe dienst *
b spoorwegongeluk *
c Mekkagangers *
2 Pokken te Palembang
3 Mijn vriend het boek

ww 78 i, ii, iii

1 Speciale jubileumeditie [Wilhel-
mina] # # # 

ww 79
1 School voor vakopleiding (G.V.O.

school in Pontianak) *
2 Nieuws uit Indonesië [bezichtiging

Dam] *
3 Jacht op varkens *
4 Spiegelfabriek *

ww 80
1 Rubberonderzoek *
2 Nieuws uit Indonesië
-aankomst heer Beel #
3 Dorp der verstotenen *

ww 81
1 Balinese kunst *
2 Nieuws uit Indonesië
a-aankomst van Mook uit 

Nederland #
b doop Constellation * [zie ww 65]
3 Feest der blinden *
4 President Soekawati op bezoek op

Soemba #

ww 82
1 Nieuws uit Indonesië
a Eerste vliegtuig naar Shanghai *
b KPM’er in Soembawa *
c opening theefabrieken *
2 Herbegrafenis van Prins Paribatra *
3 Vervaardiging van Kaens Ikats *

ww 83
1 Nieuws uit Indonesië [Olympiade] *
2 Banden Proces *
3 Sjahadath #

119081
“
“

119075
119078

34469
42320
49592

47646

118933

49073

119072
“
“

119069
119066

119065

119059

866
868
868

868

868

868

869

869

- spoorwegongeluk bij Poerwakarta
- Mekkagangers
- ereveld Koepang
- pokken in Palembang
- mijn vriend ‘het boek’ (boekenten-

toonstelling)

ww 78 i, ii, iii / 294, 200 en 300 meter
30-9 en 27-10-1948
special jubileum editie (50-jarige 
regering Wilhelmina)

ww 79 / 278 meter 3-11-1948
- school voor vakopleiding Pontianak
- bezichtiging dam
- jacht op varkens
- spiegelfabriek

ww 80 / 291 meter 3-11-1948
- rubberonderzoek (N.I.R.O.)
- aankomst Dr. Beel in Indonesië
- dorp der verstotenen (leprozen-

kamp)

ww 81 / 260 meter 8-11-1948
- Balinese kunst
- aankomst Dr. van Mook
- doop Constellation
- feest der blinden
- president Soekawati op bezoek

(Soemba)

ww 82 / 281 meter 11-11-1948
- vertrek van het eerste vliegtuig

naar Sjanghai
- aankomst kpm schip in de haven

van Soembawa
- opening theefabriek Pasir Nangka
- herbegrafenis prins Paribatra
- vervaardiging van Kaens Ikats

ww 83 / 302 meter 11-11-1948
- Olympiade
- bandenproces
- Sjahadath

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

A

A

T

A

C

T



497e e n  i n v e n t a r i s a t i e

ww 84
1 Nieuws uit Indonesië
a delegatie Pakistan *
b ingenieurs in Madoera *
2 Parafine *
3 In het hart van Java *

ww 85
1 Nieuws uit Indonesië
a kastie spelen *
b installatie Raden *
c kranslegging Antjol *
2 Huishoudschool *
3 Toch nog geboft  [woningnood

Batavia] *

ww 86
1 Nieuws uit Indonesië:
a dr. Mansoer #
b treinongeluk *
2 Kunstenaarsexpositie *
3 75 jaar Rode Kruis *
4 Likoerai Dans #
5 Een nieuw land *

ww 87
1 Nieuws uit Indonesië: #
a aankomst Dr. Hoesein
b beëdiging officiers Marine Brigade
2 De overdracht [van Mook – Beel] #
3- Militaire Willemsorde
4- Garebeg Besar
5- Commando overdracht
6- Kolff festiviteiten

ww 88
1 75 jaar Rode Kruis * [zie ww 86]
2 Cement *
3 Vechten op de zweep (Main Tjatji –

Flores) #
4 Het wordt u thuis bezorgd (Zondag-

morgen) *

ontbreekt in lijsten Multifilm

[zie ww 93 en 94]

118897

119058
“
“

119057
119054

119051
“

119048
119045
119042
119039

869

870

871

871

871

873

ww 84 / 281 meter 16-11-1948
- delegatie Pakistan
- ingenieurs in Madoera
- parafine
- in het hart van Java

ww 85 / 290 meter 7-12-1948
- kastiespelen
- installatie Raden van Regentschap-

pen, Banjoewangi en Panaroekah
- huishoudschool Pontianak
- toch nog geboft (huisvestings -

problemen)
item 1c ontbreekt in keuring

ww 86 / 244 meter 23-12-1948
- Dr. Mansur
- treinongeluk (terroristen brachten

sneltrein Batavia-Bandoeng tot
ontsporing)

- kunstenaars exposeren in Batavia
- 75 jaar Rode Kruis
- Likoerai dans (Timor)
- een nieuw land (Nieuw Guinea)

ww 87 / 268 meter 28-12-1948
- aankomst Dr. Hoesein
- beëdiging officiers Marine Brigade
- Militaire Willemsorde
- Garebeg Besar
- Commando overdracht
- Kolff festiviteiten
- de overdracht (G.G. v. Mook aan 

1e Hoge Vertegenwoordiger Kroon,
Beel)

ww 88 / 283 meter 28-12-1948
- 75 jaar Rode Kruis
- Padang cement
- vechten op de zweep (Flores)
- het wordt u thuis bezorgd

ww 89 (1) / 68 meter 29-12-1948
- beelden uit Djokja
- inspectievlucht luit.-gen. Spoor
- afwerpen manschappen boven

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

A

T

A

T



498 w o r d e n d e  w e r e l d  1 9 4 7 - 1 9 5 0

ww 89
1 Herstel sigaretten industrie *
2 Het heilig kanon [oud-Batavia] *
3 Volksvoeding *

ww 90
1 Nieuws uit Indonesië
a aankomst Sassen, Stikker, Neher #
b onderscheidingen *
c Sibajak in Belawan *
d Indonesische universiteit *
2 Oost Java conferentie #
3 Wederopbouw tegelindustrie *
4 Missiewerk op Nieuw- Guinea *

ww 91
1 Nieuws uit Indonesië
a aankomst Amerikaanse senator *
b jubileum Leger des Heils *
c uitvaart dr. Tumbelaka *
2 Spinneweb tuin *
3 De intocht van Sint Nicolaas *

ww 92
1 Nieuws uit Indonesië
a vertrek Sassen #
2 Bevloeiing van Lakbok *
3 Kalkindustrie #
4 Ondernemingswachten *

ww 93
1 Dr. Tumbelaka *
2 Bondowoso conferentie [verkiezing

Wali Negara] #
3 K.L.M. Pakketten *
4 Belawan haven #
5 Eerste beelden uit Djokja #

ww 94
1 Oude Mannen huis *
2 Een stad wordt gebouwd *
3 Dr. Beel op Madoera #

119036
119342
119033

119030
“
“
“

119027
119024
119021

119018
119012
4726309
119006

119027

48316
48171

47813

881

874

874

874

874

vliegveld Magoewo
- huisarrest Hatta, Soekarno per jeep

opgehaald

ww 89 (2) /257 meter 9-1-1949
- herstel sigarettenindustrie
- het heilig kanon (oud Batavia)
- volksvoeding

ww 90 /273 meter [geen verdere info]

ww 91 /250 meter 27-1-1949
- aankomst Amerikaanse senator mr.

Malone
- Leger des Heils
- Pakistaanse goodwillmissie
- uitvaart Dr. Tumhelaka
- spinnewebtuin (rijstvelden)
- intocht Sint Nicolaas

ww 92 /220 meter 3-2-1949
- bevloeïng van de Lakbok (Preanger)
- vertrek van minister Sassen
- kalkindustrie
- ondernemingswachten

ww 93 /228 meter 3-2-1949
- Dr. Tumbelaka (medicus, slacht-

offer bersiap)
- Bondowoso conferentie
- klm pakketten
- Belawan haven (Medan)

ww 94 /180 meter 3-2-1949
- oudemannenhuis (bejaarde Chine-

zen op Banka)
- een stad wordt gebouwd (Batavia)

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

T

A

A

T

A

A

B
A

A



499e e n  i n v e n t a r i s a t i e

4 Er wordt een film gemaakt
5 Beelden uit Djokja #

ww 95
1 Congres van het onderwijs *
2 President Soekawati aan boord van

de “SLAVAT” [of Slamat] *
3 Dr. Beel bezoek de tabakscultuur *
4 Beelden uit Djokja # [zie ww 94]

ww 96
1 Aankomst Minister Drees *
2 Installatie van de Wali Negara *
3 De zuiveringsacties #

ww 97
1 Nieuws uit Indonesië
a Spoor te Djocja #
b #
c #
2 Nazorg *
3 Met een trawler ter visvangst 

[Celebes] #

ww 98
1 Nieuws uit Indonesië
a Federatieve Raad #
b vertrek Drees #
2 Begrafenis van Mr. Tenku 

Bahrium *
3 Regen *
4a evacueés Pelaman *
4b Steurtjes in Magelang *
4c Polikliniek Tjepoe *

ww 99
1 Nieuws uit Indonesië
a hulpactie Semarang *
b opblazen munitie *
2 Peau de Suede *
3 Oliebrand *
4 Een brug hersteld *

118958
49919

119003

11900

119192
49694

118999
“
“

118996
118993

49505
“

118992
“

118989
118986
118983

874

875

876

876

877

- Dr. Beel op Madoera
- er wordt een film gemaakt (film -

fabriek bij Batavia)

ww 95 / 87 meter 3-2-1949
- onderwijscongres (conferentie van

schoolopzieners in Semarang)
- president Soekarno aan boord van

de ‘Slamet’
- Dr. Beel bezoekt de tabakscultuur

ww 96 / 241 meter 17-2-1949
- aankomst Drees Kemajoran
- installatie van de Wali Negara
- Hoge Vert. dr. Beel
- de zuiveringsacties a) journalisten

in Djokja b) actie in oost Java:
Djambi; Bawaen actie

ww 97 312 meter geen datum [maart
1949]

- generaal Spoor bezoekt Djokja
- kleding uitdeling in Djokja
- militaire begrafenis in Djokja
- nazorg in Batavia o.l.v. mevrouw

Abdulkadir
- met een trawler ter visvangst

ww 98 / 255 meter 3-3-1949
- bijeenkomst op het paleis Konings-

plein Batavia
- vertrek van minister Drees
- begrafenis van mr. Tengku Bari-

hun, dir. kabinet v.d. Wali Negara
van oost Sumatra

- regen Batavia
- evacuées uit de Pedalaman
- de Steurtjes in Magelang
- polikliniek Tjepoe

ww 99 / 299 meter 10-3-1949
- hulpactie Semarang, opgeblazen

munitie
- peau de suède (schoenenfabricage)
- oliebrand (Djambi)
- een brug hersteld (Sumatra)

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

A

A

A
A
A

A

T



500 w o r d e n d e  w e r e l d  1 9 4 7 - 1 9 5 0

ww 100
1 Het nieuws van de 100ste Wordende

Wereld *

ww 101
1 Nieuws uit Indonesië
a Chinees Nieuwjaar #
b pasar malem amal *
c de geluksbode *
d bezoek van de susuhunan en mang-

kunegoro *
2 Modeshow te Batavia *
3 Een kort bezoek aan Banda *

ww 102
1 Nieuws uit Indonesië
a aankomst Merle Cochran *
2 Pokken in Batavia *
3 Visvangst op Tempe meer 

[Celebes] #
4 De viii zitting van de bijeenkomst

voor federaal overleg #

staat niet in Multifilm lijsten

ww 103
1 Nieuws uit Indonesië
- aankomst Hr. Beel #
2 Dandang industrie #
3 Proeven met slangen *

ww 104
1 Nieuws uit Indonesië
a aankomst Evertsen *
b vee uit Holland *
c Golflinks te Batavia *
2 De Wali Negara van Pasundan

bezoekt de Wijnkoopsbaai *
3 Papierfabricage in Pasuruan #
4 Federalisten en Republikeinen 

confereren op Bangka  #

49700

49388

48208

877

877

877

878

878

878

ww 100 /299 meter [geen verdere info]

ww 101 /285 meter 28-3-1949
- Chinees Nieuwjaar
- Pasar Malam Amal
- de ‘Geluksbode’(liefdadigheid)
- boezoek van de susuhunan en de

manghunegoro van Solo (na de
actie)

- modeshow te Batavia
- een kort bezoek aan Banda

ww 102 / 283 meter [geen verdere info]

ww? / 323 meter 7-4-1949
- Dajak roeiers (West Borneo)
- Endeh (Flores, Soenda eilanden) (zie

ww17)
- Bali (houtsnijden) (zie ww17)
- Makateheri (zie ww17)

ww 103 /282 meter 11-4-1949
- de aankomst van dr. Beel
- Dandang industrie
- proeven met slangen

ww 104 /292 meter 20-4-1949
- aankomst torpedobootjager 

“Evertsen”en overdracht marine
commando te Soerabaya

- vee uit Holland arriveert te Tg. Priok
- opening golflinks te Batavia
- de Walinegara van Pasundan

bezoekt de Wijnkoopsbaai
- papierfabricage in Pasuruan (Oost

Java)
- Federalisten en Republikeinen 

confereren op Bangka

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

T

T

T



501e e n  i n v e n t a r i s a t i e

ww 105
1 Een irrigatiewerk in aanbouw *
2 Weverij en Vakschool van Tjek’Mat 

te Tandjong Balai #
3 Rijstoogstfeesten te Tanah Djawa

(N.S.T.) #
4 De moskee te Tandjong Pura

(N.S.T.)  #
5 oudheden in Bantam #

ww 106
1 Nieuws uit Indonesië
a dr. Beel reikt mwo’s  uit *
b tentoonstelling ex-libris *
2 Van vechten en vrijen in de Karo

Batak landen #
3 Het gewicht van goed gewicht *

ww 107
1 Nieuws (Celebes) [regent van Bot-

hian ridder van Oranje-Nassau] *
2 Het aquarium te Pasar Ikan *
3 Bevolkingsrubber in Sumatra

(N.S.T.) #
4 Soldaat Overzee (Groeten aan huis)

#

ww 108
1 Nieuws uit Indonesië
a 300-jarig bestaan A-divisie in 

Soerabaja #
b Sumatra conferentie Palembang en

Medan #
2 Soldaat Overzee (Mevrouw Spoor

bezoekt de soldaten) *

ww 109
1 Nieuws uit Indonesië
- 39 jaar brandweer te Batavia *
b eerste heipaalbrug Batavia-Kebajo-

ran *
- Evertsen vaart met leden Federale

Regering * 
2 Fabricage van sigarettenaanstekers

(Koedoes Midden Java) *
3 Het Mexicaanse jacht “Barca de Oro’

[Schip van Goud] bezoekt Tandjong
Priok *

49272

48399

49385

118974
“

“

118971

118968

878

879

879

880

880

ww 105 /292 meter 20-4-1949
- een irrigatiewerk in aanbouw

(Zuid-Celebes)
- weverij en vakschool van Tjek ‘Mat

te Tandjong Balai
- rijstoogstfeest te Tandjong Pura
- oudheden in Bantam
item 4 ontbreekt in de keuring

ww 106 / 277 meter 26-4-1949
- Dr. Beel reikt mwo’s uit
- van vechten en vrijen in de Karo

Bataklanden
- het gewicht van een goed gewicht

(ijkwezen)
item 1b ontbreekt in de keuring

ww 107 / 288 meter 26-4-1949
- Nieuws (Celebes), de regent van

Bon-thain in de orde van Oranje-
Nassau (voor handhaving van de
rust)

- het aquarium te Pasar Ikan
- bevolkingsrubber te Oost-Sumatra
- Soldaat Overzee (groeten van huis)

ww 108 / 280 meter 10-5-1949
- viering van het driejarig bestaan

van de A-divisie te Soerabaia
- Sumatra conferentie (Palembang en

Medan)
- Soldaat Overzee (mevr. Spoor

bezoekt de soldaten)

ww 109 / 280 meter 10-5-1949
- viering van het dertigjarig jubi-

leum van de brandweer te Batavia
- de eerste heipaal wordt geslagen

voor de verbindingsbrug Batavia-
satellietstad Kebajoran

- H.M. torpedobootjager “Evertsen”
maakt een vaartocht in de baai van
Batavia, met aan boord de leden van
de voorlopige Federale regering en
hunne dames

- fabricage van sigarettenaanstekers
(Koedoes, Midden Java)

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

T

T

T

T

C



502 w o r d e n d e  w e r e l d  1 9 4 7 - 1 9 5 0

ww 110
1 Nieuws uit Indonesië [grote sleep

van Priok naar Pontianak] *
2 Preliminaire besprekingen #
3 “Kertamanah” draait weer *
4 Van gaande en komende schepen *

ww 111
1 Nieuws uit Indonesië
2 Van kakebeen tot knoop
3 Houttransport in de Tomoribaai #
4 De Meteo Dienst te Batavia

ww 112
1 Nieuws uit Indonesië
a niet ingevuld
b 1-jarig bestaan Negara Pasoendan #
2 Van eenden en eieren #
[Koninginnedag Batavia]

ww 113
1 Nieuws uit Indonesië
2 Hydrographie

ww 114
1 Nieuws uit Indonesië:
a monument ereveld Pandu *
b 1-jarig bestaan Barisan Madoera *
c prauwenraces Makassar *
2 De biggen van het regiment *
3 Langs Celebes’ kusten #

ww 115
1 Nieuws uit Indonesië [begrafenis 

bemanning neergestort toestel] *

118967

49076
118964
118961

49511

49180

51299

4531936

880

880

881

881

883

884

- een goudschip bezoekt de jachtclub

ww 110 / 280 meter 17-5-1949
- de grote sleep van Volkers 

Aannemings mij van Priok naar
Pontianak

- preliminaire besprekingen (Ned.-
Rep. Conferentie in Des Indes, Bata-
via)

- Kertamanah draait weer (theefa-
briek te Pengaengan)

- van gaande en komende schepen

ww 111 / 278 meter 24-5-1949
- wielrennen te Semarang niet op

Multifilm lijst
- overdracht niwin filmjeep te Bata-

via niet op Multifilm lijst
- van kakebeen tot knoop
- houttransport in de Tomoribaai

(oostkust van Celebes)
- de meteo dienst (Batavia)

ww 112 / 286 meter 27-5-1949
- inwijding van het ereveld te Sema-

rang
- eenjarig bestaan van de Negara

Pasundan (deelstaat)
- Koninginnedag te Batavia
- van eenden en eieren

ww 113 / 265 meter 9-6-1949
- Koninginneverjaardag Surabaja
- voetbalwedstrijd Surabaja-Makas-

sar
- hydrografie

ww 114 / 270 meter [geen verdere info]

ww 115 / 278 meter 7-7-1949
- de begrafenis te Tjililitan der 
slachtoffers van het bij Kreja neer -

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

B

T



503e e n  i n v e n t a r i s a t i e

2 Volkssanatorium van het Ned. Rode
Kruis te Buitenzorg *

3 Soldaat Overzee (De Marva’s) #

ww 116
1 Een groot soldaat ging heen 

[begrafenis Spoor] #

ww 117
1 De tweede Sumatra conferentie te

Medan #
2 De overdracht van het ambt van de

Hoge Vertegenwoordiger van de
Kroon te Batavia  #

ww 118
1 Evacuatie uit Dokja #
2 Adat ontvangst te Baoe-Baoe *
3 De Hoge Vertegenwoordiger van de

Kroon te gast bij de Koninklijke
Marine #

ww 119
1 De Amerikaanse pers bezoekt 
Indonesië #
2 Zijne Excellentie Minister van

Maarseveen te Batavia #
3 Met de Jantjes naar de Kraton

Boeton *

ww 120
1 De Amerikaanse journalisten 

bezoeken Bangka en Djokja *
2 Volkslectuur Balai Pustaka #

ww 121
1 Nieuws uit Indonesië:
a decoratie verpleegsters Batavia *
b 90-jarig bestaan Modderlust *
c Van Maarseveen bij  marine te 

Priok *
2 Rimboekisten van de N.I.W.I.N. *
3 Keramiek uit Plered (Priangan) #
4 Bidstond te Aermata (Madura) *

48284

49394

47733

48165
4532664
51358

47748

49697

4538107

47727

4531936

51358
“

118891
4533425

881

884

884

885

885

885

gestorte vliegtuig
- volkssanatorium van het Rode 

Kruis te Buitenzorg
- Soldaat Overzee (de Marva’s)

ww 116 / 300 meter 8-6-1949
- begrafenis generaal Spoor

ww 117 / 261 meter 7-7-1949
- de tweede Sumatra conferentie te

Medan
- de overdracht van het ambt van

Hoge Vertegenwoordiger van de
Kroon te Batavia (Lovink volgt Beel
op)

ww118 / 287 meter 7-7-1949
- evacuatie uit Djokja
- Adat ontvangst te Baoe Baoe
- de hoge vertegenwootdiger van de

Kroon te gast bij de Kon. Marine

ww 119 / 240 meter 16-7-1949
- de Amerikaanse pers bezoekt Indo-

nesië
- zijne excellentie min. van Maar -

seveen te Batavia
- met de Jantjes naar de Kraton 

Boetoen

ww 120 / 301 meter 16-7-1949
- de Amerikaanse journalisten bezoe-

ken Bangka en Djokja
- volkslectuur Balai Pustaka

ww 121 / 268 m 28-7-1949
- decoratie van verpleegsters te Bata-

via
- Min. van Maarseveen op bezoek bij

de marine vliegkamp Priok
- het 90-jarig bestaan van de sociëteit

“Modderlust” te Batavia
- rimboekisten van de niwin

- keramiek uit Plered (Priangan)
- bidstond te Aermata (Madura)

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

C

B

T



504 w o r d e n d e  w e r e l d  1 9 4 7 - 1 9 5 0

ww 122
1 Journey’s End [dood Amerikaanse

journalisten] #

ww 123
1 Nederlandse troepen ontruimen

Djokja #
2 Het jubileum van de Militaire

Luchtvaart te Bandung *

ww 124
1 Nieuws uit Indonesië
- HVK te Makassar #
2 Klapperolie uit Bantam #
3 De trein polikliniek *

ww 125
1 Hoog bezoek bij de politie opleiding

te Sukabumi *
2 De inter-Indonesische conferenties

te Djokja en Batavia #

ww 126
1 Nieuws uit Indonesië
a rtc vertrek leden #
b Nederlandse troepen per Grote Beer

vertrokken #
c RAF elftal te Batavia *
2 De Gilwell cursus voor padvinders

in Indonesië *
3 Veevervoer van Madura *

ww 127
1 Nieuws uit Indonesië:
a uitreiking Florence Nightingale

medaille *
b voorzitster Rode Kruis naar Neder-

land *
2 De welvaartsconferentie te Buiten-

zorg *
3 Stagen industrie te Pekalongan #
4 dakpannen industrie op Madura #
5 Pasarleven en kerkgang Kefannanu

(Timor) *

48493

120046

50054
4533425
4534846

48385

52316

4533425
“

887

887

887

888

889

ww 122 ontbreekt in keurings -
rapporten

ww 123 252 m 17-8-1949
- Nederlandse troepen ontruimen

Djokja
- het jubileum van de militaire

luchtvaart te Bandoeng

ww 124 / 283 m 22-8-1949
- de hoge vertegenwoordiger van de

Kroon bezoekt Makassar
- klapperolie uit Bantam
- trein-polikliniek

ww 125 / 285 m 6-9-1949
- hoog bezoek bij de politie-oplei-

ding te Soekabumi (Lovink)
- de inter-Indonesische conferentie

te Djokja en Batavia

ww 126 / 265 m 7-9-1949
- vertrek van de eerste deelnemers

aan de Ronde Tafelconferentie
van Batavia naar Nederland

- vertrek van Ned. troepen naar
Nederland per “Grote Beer”

- het R.A.F. elftal uit Singapore te
Batavia

- de Gillwell cursus voor padvinders
in Indonesië

- veevervoer van Madura

ww 127 / 290 m 22-9-1949
- uitreiking van de Florence 

Nightingale medaille te Batavia
- de voorzitster van het Ned. Rode

Kruis afdeling Indonesië, mevrouw
Ramaer Sibinga Mulder, vertrek
naar Nederland

- de welvaartsconferentie te Buiten-
zorg

- stagèn-industrie te Pekalongan
- dakpannenindustrie op Madura
- pasarleven en kerkgang te 

Kefannanu (Timor)

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

C

T

T



505e e n  i n v e n t a r i s a t i e

ww 128
1 Nieuws uit Indonesië:
a eerste steen voor stuwdam *
b aankomst eerste kindervliegtuig *
2 Staakt het vuren *
3 Naar een nieuwe toekomst *

ww 129
1 Nieuws uit Indonesië
a aankomst Hans Kaart *
b admiraalzeilen te Priok *
2 Djajaprana’s lijkverbranding op Bali

#

ww 130
1 Teberai dans #
2 Een parel in de gordel van smaragd

(Gorontalo) #

ww 131
1 Nieuws uit Indonesië
a schuinblussers bij de M.Z. *
b laatste onderscheidingen *
2 Uitsluitend dienstgebruik *
3 Satellietstad Kebajoran in opbouw #

ww 132
1 Nieuws uit Indonesië
a Trumie Philharm. orkest *
b ereveld Menteng Poeloe *
2 Ook gij Brutus *

ww 133
1 Nieuws uit Indonesië
a aankomst admiraal Kist *
b geschenk van Philips *
c de HVK te Pasoendan *
2 De Portugese kolonie op Timor *

118957
“

118954
118951

4701931

118942

118932
“

118929
49269

118925

889

889

890

891

891

892

ww 128 / 291 m 24-9-1949
- de Walinegara van Pasundan legt de

eerste steen voor een grote stuw-
dam bij Barubug (Purwakarta)

- aankomst van het eerste kinder-
vliegtuig van de klm te Kemajoran

- staakt het vuren
- naar een nieuwe toekomst (arbeids-

mogelijkheden voor gedemobili-
seerde militairen)

ww 129 / 282 m 22-9-1949
- aankomst van Hans Kaart te Kema-

joran
- admiraalzeilen bij de Kon. Bata-

viase jachtclub te Tg. Priok
- Djajaprana’s lijkverbranding op

Bali

ww 130 / 258 m 3-10-1949
- Teberaidans (Timor),
- een parel in de gordel van smaragd

(Gorontalo)

ww 131 / 290 m 11-10-1949
- de militaire luchtvaart demon-

streert schuimblusapparaten voor
vliegtuigbranden

- admiraal Pinke reikt voor de laatste
maal onderscheidingen uit

- satellietstad Kebajoran in opbouw
- “uitsluitend dienstgebruik”

ww 132 / 275 m 11-10-1949
- vertrek van het Filharmonisch

orkest naar de Grote Oost
- plechtigheid op het ereveld Men-

teng Pulo
- ook gij, Brutus

ww 133 / 263 m 18-10-1949
- aankomst van vice-admiraal F.J.

Kist
- een geschenk van Philips voor de

dienst van gezondheid
- de hoge vertegenwoordiger van de

kroon bezoekt de Negara Pasundan
- de Portugese kolonie op Timor

lijst Multifilm
[geeft geen data]

Taak id

BenG
inv.
nr.

Filmkeuring (nl-hana, 
Filmkeuring, toegangsnr. 2.04.60)

T

T
T

B



506 w o r d e n d e  w e r e l d  1 9 4 7 - 1 9 5 0

ww 134
1 Nieuws uit Indonesië:
a Am. congres bezoekt Indon. *
b windhondenrennen in Batavia *
2 Virtus Mobilitat [onderscheiding

Pinke] #
[niet vermeld: overdracht commando
zeemacht]

ww 135
1 Nieuws uit Indonesië:
a bidstond Idul Korban *
b pasar malam amat Batavia *
c sportfeesten 30 jaar KLM *
2 Wielrennen Bandung – Puntjak *

ww 136
1 Nieuws uit Indonesië  [aankomst

Am. consul-generaal] *
2 Dodenherdenking op het ereveld

Kupang Timor *
3 Wederopbouw Kupang (Timor) *
4 Militaire samenwerking [kl met

tni] #

ww 137
1 Uit het rijk der vrouw in Indonesië *
2 Bruggebouw over de Noilmina

(Timor) *
3 Vliegmedische keuring bij de 

Militaire Luchtvaart *

ww 138
1 Interport zeilwedstrijden te Tand-

jong Priok *
2 Leerfabricage te Makassar #
3 Met 100 K.W. de lucht in *

ww 139
1 Nieuws uit Indonesië
a rtc terugkeer Republiek #

49502

49079

118924
“
“

118921

51504

4531936

4533425
5431936

119950

893

893

894

895

896

897

- parade van politie- en legertroepen
- het baden der Tuans

ww 134 / 256 m 3-11-1949
- Amerikaanse congresleden bezoe-

ken Indonesië
- windhondenrennen te Batavia
- vice-admiraal Pinke benoemt tot

commandeur in de Orde van de
Ned. leeuw

- overdracht van het commando over
de zeemacht in het Oosten

ww 135 / 278 m 3-11-1949
- Idul Korban, bidstond t.g.v. een

Islamitische feestdag
- Pasar Malam Alam te Batavia
- sportfeesten t.g.v. het 30-jarig

bestaan van de klm

- wielrennen Bandung-Puntjak

ww 136 / 291 m 16-11-1949
- aankomst van de nieuwe Ameri-

kaanse consul-generaal, Sir J.D.
Beam

- dodenherdenking op het ereveld
Kupang (Timor)

- wederopbouw Kupang (Timor)
- militaire samenwerking (tni-kl)

ww 137 / 289 m 10-11-1949
- uit het rijk der vrouw in Indonesië
- bruggenbouw over de Noilmina

(Timor)
- vliegmedische keuring bij de mili-

taire luchtvaart

ww 138 / 270 m 13-12-1949
- interport zeilwedstrijden te Tand-

jung Priok
- leerfabricage te Makassar
- met 100 kw de lucht in (de nieuwe

zender van Radio Indonesië te
Kebajoran-Batavia)

www 139 / 282 m 5-1-1950
1 Nieuws uit Indonesië:
a republikeinse prominenten keren
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b aankomst Siamese Luchtvaart 
Commissie *

c eerste Catalina voor klm *
2 Zilverbewerking te Kedungwuni

(Midden Java) *
3 Oude dans uit midden Timor #
4 Babyverzorging *

ww 140
1 Indonesië eert zijn strijders *
2 Begrafenis resident van Bodjone-

goro *
3 Nieuws uit Indonesië
a-Vertrek demobilisanten naar Nieuw

Guinea *
b RTC aankomst van Indonesiërs #

[zie ww 138]
c 100ste vlucht Amsterdam-Batavia #

ww 141
1 Bezoek journalisten aan drijvende

haven “Brielle” te Priok *
2 Heden en verleden in Batavia #
3 Uw hart is bij ons (Niwin Film -

wagen) *

ww 142
2 De Sadang irrigatiewerken *
[niet op lijst:
1 Voorbereidingscomité overname

soevereiniteit #
3 Unie kampong te Tandjong Priok #]

ww 143
1 a Aubade aan Wali Negara te 

Soerabaja *
1 b Aankomst Sinterklaas te 

Kemajoran *
2 Levende vis in blik *

118918

“
4533425

118912
4702106

4534846

4533425

119947

897

896

897

897

terug van rtc;
b Aankomst Siamese luchtvaart -

missie;
c aankomst eerste nieuwe Catalina

voor interinsulaire bedrijf van klm

2 zilverbewerking in Kedungwuni
(midden Java)

3 oude dans uit midden Timor
4 babyverzorging (melkverstrekking

door departement)

www 140 / 238 m 5-1-1950
1 Indonesië eert zijn strijders
2 begrafenis van de resident van 

Bodjonegoro
3 Nieuws uit Indonesië:
a vertrek van 50 demobilisanten naar

Nieuw-Zeeland; b – Republikeinse
prominenten keren terug van rtc;

c de 1000ste vlucht Amsterdam-
Batavia.

ww 141 / 285 m 22-12-1949
- bezoek van journalisten aan de 

drijvende haven “Brielle”te Tand-
jung Priok

- heden en verleden te Batavia
- uw hart is bij ons (niwin film -

wagen bezoekt een buitenpost)

ww 142 / 300 m 5-1-50
1 Nieuws uit Indonesië:
a 1ste vergadering van de Panitia 

Persiapan Nasional (nationaal voor-
bereidingscomité)

b aankomst sultan Hamid ii te 
Pontianak

2 Sadang irrigatiewerken (Pinrang,
Celebes)

3 Unie kampong te Tandjong 
Priok

ww 143 / 270 m 5-1-1950
1 Nieuws uit Indonesië:
a aubade van de schooljeugd van 

Soerabaja aan de wali negara;
b aankomst van Sint Nicolaas op

Kemajoran
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3 Chinese diamantslijperij te 
Batavia #

ww 144
1 Nieuws uit Indonesië
a inter-Indonesische economische

conferenties #
b opening nationale expositie #
c receptie voor Soekarno #
2 Tweelingstuw Barug brug *

ww 145
1 Nieuws uit Indonesië
a Minister van Schaik naar NL  #
b Overdracht van Blera aan TNI #
[niet op lijst vermeld: 
2 Grondwet Republiek Indonesië

ondertekend #

ww 146
1 Verkiezing 1ste president van de

Republiek Indonesia #
[niet op lijst vermeld:
2 Beëdiging president Soekarno #]

ww 147
1 Soevereiniteitsoverdracht 

Djakarta #

ww 148
1 Soevereiniteitsoverdracht te

Amsterdam *

[niet op lijst vermeld: 
premier Hatta en de Indonesische
delegatie terug uit Nederland]

ww 149
1 a Bezoek Hatta aan Pontianak *
2 Soekarno bezoekt Oost Java *

4531933

48382

52527

47825

119965
119968

120054

49382

897

897

898

899

900

901

2 levende vis in blik
3 Chinese diamantslijperij te Batavia

ww 144 / 247 m 5-1-1950
1 Nieuws uit Djokja:
a opening van de nationale expositie;
b inter-indonesische economische

conferentie;
c receptie aan vooravond voorlich-

tingsconferentie met oa Soekarno
2 tweelingstuw Barugbug (bij Pur-

wakarta)

ww 145 / 171 meter 5-1-1950
Nieuws uit Indonesië:
a vertrek minister van Schaik naar nl;
b overdracht van Blera (midden Java)

aan de tni

2 Ondertekening van voorlopige
grondwet van Republik Indonesia
Serikat te Batavia

ww 146 / 330 m 12-1-1950
1 presidentsverkiezingen Djokja
2 beëdiging president Soekarno

ww 147 / 500 m 17-1-1950
soevereiniteitsoverdracht te Djakarta
deel 1, deel 2 en deel 3

ww 148 / 122 meter 14-2-1950
1 Soevereiniteitsoverdracht te

Amsterdam
2 Nieuws uit Indonesië:
a premier Hatta en de Indonesische

delegatie terug uit Nederland
3 Makassar hijst de rood-witte vlag;
4 Surabaja: vlaggenceremonie, parade

tni, overdracht twee marine -
korvetten

ww 149 / 260 meter 16 -2-1950
1 Nieuws uit Indonesië
a bezoek van premier Hatta aan 

Pontianak
b aankomst minister Maarseveen op 

lijst Multifilm
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ww 150
1 Montage eerste nieuw portaalkraan

te Tandjong Priok *
2 Red een leven, geef bloed *

dit nummer staat niet in de lijst

dit nummer staat niet in de lijst

ww 153
1 Beëdiging T.N.I. officieren *
2 Mr. Alisastroamidjojo in Amerika *
3 Motorraces te Tjililitan *
4 Belawan’s haven telt weer mee *

ww 154
1 Glasblazerij *
1 s’Lands drukkerij #

ww 155
1 Indonesisch Marinepersoneel in

opleiding
2 Multifilm memoires /
3 Ketjah dans Bali #

ww 156
1 niet vermeld
2 Overdracht vliegveld Semplak *
3 Demonstratie met insecten -

bestrijding D.D.T. *
4 Zoölogisch museum Buitenzorg *

ww 157
1 Nieuws uit Djakarta *

118906

118903

118900

901

902

904

904

904

904

Kemajoran
2 president Soekarno bezoekt Oost-

Java

ww 150 / 249 meter 28-2-1950
1 Montage eerste nieuwe portaal-

kraan in Tanjung Priok
2 Red een leven, geef bloed (werk-
zaamheden bloedtransfusiedienst)

ww 151 / 585 meter 13-3-1950
bezoek president Soekarno aan India,
deel i en ii

[vermoedelijk is dit vervolg van
bezoek Soekarno aan
India/Pakistan/Birma]

ww 153 / 273 meter 12-4-1950
1 Nieuws uit Indonesië:
aBeëdiging T.N.I. officieren
b Mr. Alisastroamidjojo in Amerika

[er bij geschreven: Mr. Rum in
Nederland]

2 Motorraces te Tjililitan

ww 154 / 159 meter 12-4-1950
1 Oude scherven, nieuw glas
2 Landsdrukkerij

ww 155 / 134 meter 12-4-1950
1 1ste onderwerp vervallen
2 Ketjah-dans (Bali)
3 Multifilm Memoires

ww 156 / 205 meter 12-4-1950
1 Nieuws uit Indonesië:
a aankomst Götzen en van den Brink
b overdracht vliegveld Semplak aan

tni [dit is doorgestreept en er staat
bij ‘vervallen’]

2 Insectenbestrijding
3 Zoölogisch museum te Buitenzorg

niet gekeurd
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ww 158
1 Pres. Assaat der Rep. Oost Indonesië

bezoekt Oost Java *

ww 159
1 Pres. Assaat bezoekt Madoera *

ww 160
1 Nieuws uit Oost- en West Java *
2 Kuburan Muslimi Tjikutra *

ww 161
1 Nieuws Djakarta – Soerabaja *
2 Irrigatie op Sumatra *

ww 162
1 Nieuws uit Soerabaja – Djakarta –

Bandoeng *
2 1 mei viering *

ww 163
1 Nieuws uit Medan – Djakarta *
2 Opening der alris opleidings-

school te Soerabaja door Pres. 
Soekarno *

ww 164
1 Nieuws uit Tangerang –

Soekaboemi – Soerabaja*
2 locomotieven werkplaats 

“Mangarai” #

ww 165
1 Nieuws uit Bandoeng – Djakarta *
2 Politieschool te Soekaboemi *
3 Japara houtsnijwerk #

niet vermeld:
Unie Conferentie te Djakarta [maart
1950]

48044

niet gekeurd

niet gekeurd

niet gekeurd

niet gekeurd

niet gekeurd

niet gekeurd

niet gekeurd

niet gekeurd
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