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                 7 

EEN MONDAINE STAD ACHTER DE DUINEN (2) 

Indische hoofdstad

In het vorige hoofdstuk is het Indisch karakter van Den Haag een aantal malen genoemd. Hoe 
manifesteerde zich deze identiteit en op welke wijze is Noto Soeroto hierbij betrokken? 
 Achtereenvolgens zal een aantal organisaties, tijdschriften, sociëteiten, aspecten van de 
eetcultuur en manifestaties worden gepresenteerd, die gezamenlijk zorgdragen voor het 
onmiskenbare Haags-Indische karakter van voor de oorlog. Rico Bulthuis weet het nog:   

We woonden toen in een gedeelte van de stad aan de rand van de duinen, waar 
om het andere huis verlofgangers uit Indië etages of kamers hadden gehuurd. 
Door de met rozen en engelen versierde vitrages heen zag je bamboe-meubels, 
nikkelen theestellen, Japanse lakborden, sarongs, scheef aan de muur geprikte 
waaiers en wajangpoppen. De tijdelijk meegebrachte baboes zullen in die 
goede koloniale dagen een wonderlijke indruk hebben gekregen van hun 
deftige nonja's op die kille bovenhuizen.1

Dat 'gedeelte van de stad' is Duinoord, dat met het Statenkwartier een uitgesproken Indisch 
karakter heeft. Duinoord wordt vanaf 1892 gebouwd en het Statenkwartier aan het begin van de 
nieuwe eeuw. Beide stadsuitbreidingen verrijzen in het duingebied ten westen (in Den Haag zegt 
men 'ten noorden') van de Laan van Meerdervoort, rond Zorgvliet tot aan de haven. Al snel 
mogen de huizen zich verheugen in de belangstelling van de Indische verlofganger. De 
monumentale panden voldoen aan de woonwensen van de verlofganger en de repatriant. Ook 
bieden de nieuwe wijken een ruim aanbod van betaalbare etagewoningen voor de minder 
draagkrachtige ambtenaar of employé.2 Het is een misvatting te denken dat de zogenoemde 
Archipelbuurt, de wijk waar de straatnamen zijn vernoemd naar geografische namen uit de 
kolonie, in het interbellum de Indische buurt zou zijn in de betekenis van de dominante 
aanwezigheid van Indische mensen. Reeds bij de aanvang van de bouw van Duinoord en 
Statenkwartier verlegt het accent zich om bovengenoemde redenen in de richting van de 
genoemde wijken. De Bomen- en Bloemenbuurt, maar ook de Vogelwijk trekken vooral na de 
Eerste Wereldoorlog veel Indischgasten. 
 In de jaren 1920–1939 is het aantal personen, dat zich vanuit de kolonie in de stad vestigt 
meer dan 75.000. Het getal van de vertrekkenden bedraagt ruim 55.000, zodat het 
vestigingsoverschot op 20.000 uitkomt.3 Het is bijna 35% van het landelijk totaal. Geen 
gemeente in Nederland haalt dit getal.4 In 1920 is het aantal in Indië geborenen in Den Haag 
2,13% (landelijk 0,3%). In 1930 is dit getal gegroeid naar 2,8% (landelijk 0,41%).5
 Waarom is Den Haag zo in trek? Waarschijnlijk is het een zichzelf versterkend effect, dat zijn 
basis vindt in de aanwezigheid van regering en overheidsdiensten. Indië wordt bestuurd vanuit 
Den Haag. In het ministerie van Koloniën aan het Plein vindt de coördinatie plaats.Veel 
particuliere ondernemingen die actief zijn in de kolonie, vestigen zich om die reden in de 

1 Bulthuis 1975, p. 10. 
2 Van Doorn 2002, p. 47. 
3 Ibidem, p. 23. 
4 Ibidem, p. 41-42. 
5 Ibidem, p. 45. 
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hofstad. De residentie staat bovendien bekend als een stad waar het aangenaam en gezond wonen 
is door de ruime opzet, het vele groen en de nabijheid van strand en zee.1

Vereeniging Oost en West 

De aanwezigheid van de vele verlofgangers en oud-Indischgasten bevordert de oprichting van 
talrijke instellingen die hun belangen behartigen. Al vanaf 1899 bestaat de Vereeniging Oost en 
West. Zij richt haar activiteiten op Oost- en West-Indië, maar in de praktijk gaat het vooral om 
Nederlands-Indië. De statuten geven hier ondubbelzinnig blijk van:
'Het geven van raad, wat betreft hotels, pensions, huisvesting, inrichting, onderwijs, werkkring, 
medische hulp, inkoopen enz. op verlangen van Indische families, die zich in het vaderland 
komen vestigen.  
Raadgeving en toezicht wat betreft de plaatsing van kinderen, die men voor opvoeding en 
onderwijs uit Indië naar Europa wil zenden. 
Het desgevraagd geven van advies omtrent reis, uitzet, inrichting en verblijf aan naar Indië 
vertrekkenden.
Behulpzaam zijn in het verkrijgen van werk hier te lande of elders aan Oud-Indiërs of aan hunne 
kinderen.
Het verspreiden van populaire kennis op allerlei gebied omtrent onze Indische bezittingen, 
zoowel in woord als in geschrift. 
Het zich in betrekking stellen met ook in Indië bestaande vereenigingen, die min of meer 
hetzelfde doel beoogen. 
Het zooveel mogelijk bevorderen der ontwikkeling van Indische nijverheid en kunstnijverheid. 
Het bevorderen van de belangen der Vereeniging bij de bevoegde macht, zoo noodig ook door 
verzoekschriften.'2
 De doelen laten goed zien wat de problemen van de repatriant kunnen zijn en waarin de 
vereniging een adviserende of bemiddelende rol wil spelen. De opsomming van de doelen valt in 
drie categorieën uiteen. Ten eerste is er de praktische hulpverlening aan de repatriant. Ten 
tweede blijkt het streven naar de toenadering tussen oost en west. Ten derde wil men op 
bescheiden wijze de welvaart van de inlandse bevolking bevorderen. Veel initiatieven dragen een 
humanitair karakter. Er zijn plaatselijke afdelingen, maar het accent ligt op Den Haag. De 
statuten zeggen dat van het hoofdbestuur van negen leden tenminste drie en ten hoogste vijf 
leden in Den Haag woonachtig moeten zijn. Oost en West werkt met commissies die uitvoering 
geven aan de verwezenlijking van de respectievelijke doelen. In de Studiecommissie, die toezicht 
houdt op de opvoeding en studie van jongelieden uit de Nederlandse koloniën, hun hulp en 
bijstand verleent en hun verblijf in Nederland zo aangenaam en zo vruchtbaar mogelijk wenst te 
maken, zitten bekenden als C.Th. van Deventer, J.H. Abendanon, H. van Kol, G. Hazeu, H. 
Borel en C. Snouck Hurgronje. Ook Noto Kworo, student geneeskunde in Leiden en broer van 
Noto Soeroto, maakt een aantal jaren deel uit van deze commissie. Rond 1920 richt de 
Studiecommissie het Tehuis voor Indische Studenten op aan het Prins Mauritsplein 23, terwijl 
een aparte commissie zich bezighoudt met de financiële steun bij studie.
 In 1900 telt Oost en West al 600 leden, maar dit aantal loopt sterk op. In 1905 zijn het er al 
2800 en in 1930 is het respectabele aantal van 4300 bereikt. Aanvankelijk gevestigd aan de Laan 
van Meerdervoort 195, verhuist men ca. 1907 naar de Heulstraat 17. Op nummer 19 is de door 
een verenigingscommissie opgerichte maatschappij Boeatan gevestigd, een permanente 
tentoonstelling van 'nijverheid, huisvlijt en kunstnijverheid der Inlandsche bevolking'. Voor het 
publiek bestaat de mogelijkheid de geëxposeerde voorwerpen aan te schaffen. De opbrengst 

1 Indië in Den Haag. 1982, p. 13. 
2 Inventaris op de Koninklijke (sedert 1932) Vereeniging Oost en West, KITLV, Leiden. 
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komt ten goede aan de inheemse bevolking. Ook kan volgens een advertentie in Oedaya bij 
Boeatan tussen 12.00 en 14.00 uur een Indisch middagmaal worden gebruikt en later op de 
middag een afternoontea met Indische koekjes.1 Rond 1930 opent Boeatan een filiaal in 
Scheveningen aan het Gevers Deynootplein. Ook hier bestaat de mogelijkheid om te genieten 
van een koud of warm Indisch buffet. Men hoopt er de buitenlandse badgasten mee te lokken. De 
officiële ingebruikneming van deze dependance gaat gepaard met Indische festiviteiten. In 
Seinpost wordt een Selamatan Boeatan gehouden met toneel, film en, uiteraard, een uitgebreide 
selamatantafel. Voor de pauze beelden spelers een pasar uit, waar pas in Indië aangekomen 
'orang baroe' komen kopen; daarna is er een dansvoorstelling. De film toont beelden van Bali. Na 
de pauze wordt Kampements-idylle opgevoerd, een blijspel in één bedrijf van Marie van 
Zeggelen. Het speelt in een kleine garnizoensplaats, waar stevig geroddeld en gekuipt wordt ten 
koste van een nietsvermoedend luitenantsvrouwtje, dat juist uit Holland is gearriveerd.2

Aan de Van Boetzelaerlaan 2 opent de vereniging op 3 mei 1919 met subsidie van het 
ministerie van Koloniën het Tehuis en Adviesbureau voor Nederlandsch-Indische Bedienden 
'Persinggahan' (tijdelijke verblijfplaats, aanlegplaats). Het tehuis vervult verscheidene functies. 
Het dient als opvangplaats voor baboes, die met hun werkgever zijn meegereisd naar Nederland 
en zich hier uitgebuit voelen. In Indië zijn de taken namelijk verdeeld: de baboe voor de 
verzorging van de kinderen, terwijl alle andere huishoudelijke taken als koken, wassen, strijken 
en schoonmaken worden verricht door andere bedienden. In Nederland worden de baboes vaak 
belast met alle werkzaamheden, zodat hun werk zo zwaar is dat sommigen hun werkgever 
ontvluchten. Persinggahan treedt dan namens de baboe in overleg met de werkgever over zaken 
als achterstallig loon en achtergelaten bezittingen. Bovendien kan Persinggahan bemiddelen bij 
het vinden van ander werk. Vaak is het voor de vrouwen mogelijk als 'zeebaboe' met een nieuwe 
familie mee terug te keren naar Indië. Persinggahan vervult ook een sociale functie als 
ontmoetingsplaats voor Indonesiërs.3
 De vereniging sticht fondsen met een charitatief karakter, zoals het Fonds voor de 
Noodlijdende Javaan, dat in 1900 wordt ingesteld, terwijl er ook een fonds is met een gelijk doel 
voor Curaçao.
  Vanaf 1900 geeft Oost en West Het koloniaal weekblad uit, vanaf 1905 onder het motto 'Het 
koloniaal belang is een algemeen Nederlandsch belang'. Het blad is gevuld met samenvattingen 
van berichten en beschouwingen uit Indische dagbladen en tijdschriften. Verder uiteraard 
mededelingen van het dagelijks bestuur, verenigingsnieuws uit de afdelingen, benoemingen bij 
het koloniaal bestuur en een feuilleton. De advertenties spelen in op de behoeften van de 
doelgroep. Bijna alle worden geplaatst door Haagse winkeliers, die gepantserde hutkoffers, 
kleding voor de tropen, nieuwe en gebruikte meubels, Indische spekkoek, Indische koekjes en 
rijsttafelingrediënten aanbieden.   

Vereeniging van Indische Verlofgangers 's-Gravenhage 

In 1919 wordt de Vereeniging van Indische Verlofgangers 's-Gravenhage, later de Vereeniging 
van Indische Verlofgangers en Gerepatrieerden 's-Gravenhage opgericht, die met Oost en West 
een aantal doelen gemeen heeft. Zij heeft louter een praktisch karakter, is minder breed dan Oost 
en West, richt zich uitsluitend op de oost en ontbeert humanitaire doelen. Vanaf juli 1922 
verschijnt het wekelijks orgaan van de vereniging, getiteld De Indische verlofganger. Ook hier 
een bloemlezing uit de Indische bladen, maar bovendien een wegwijzer voor hen die van Indië 

1 Zie omslag Oedaya 7 (1931), nr. 94. 
2 Kaiser 1930. 
3 Cottaar 1998, p. 73, 74. Zie ook: Inventaris op de Koninklijke Vereeniging Oost en West, KITLV, Leiden en Indië 
in Den Haag  1982, p. 19. 
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naar Holland komen, namelijk informatie over het bevolkingsregister, de stations, de tram, de 
bus, bezienswaardigheden, scholen, huisvesting en vertrek van de mail. De vereniging geeft 
jaarlijks het Handboek voor verlofgangers uit, waarin alle praktische informatie is 
samengebracht. De Indische verlofganger wordt met toestemming van de directies van de 
Stoomvaartmaatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd reeds in Batavia, Port-Said en 
bij aankomst in Rotterdam of Amsterdam persoonlijk onder de passagiers gedistribueerd. Het 
weet ook op andere wijzen de oplagecijfers op slimme wijze te verhogen. Per januari 1925 
worden de Officiële Mededelingen van de Afdeling Nederland van het Indo-Europees Verbond 
(IEV) in De Indische verlofganger opgenomen, waarmee de Vereeniging van Indische 
Verlofgangers zich scherper onderscheidt van de Vereeniging Oost en West. Het in 1919 
opgerichte IEV verenigt de Indo-Europeanen die hun positie wensen te versterken door zich 
volledig op Nederland te richten en het associatie-ideaal afwijzen.1 Later, eind jaren twintig, 
begin jaren dertig, wordt het blad tevens het officieel wekelijks orgaan van de Pensioenbond van 
Indische Ambtenaren (okt. 1927), het Nederlandsch-Indisch Onderwijzers-Genootschap (aug. 
1928), de Postbond in Nederlandsch-Indië (dec. 1930), de Spoorbond in Nederlandsch-Indië 
(mei 1931) en de Vereeniging van Waterstaats-Ingenieurs in Nederlandsch-Indië (mei 1931). De 
adverteerders komen hoofdzakelijk uit Den Haag. 

Indonesiërs

Behalve de boven reeds genoemde baboes werken er ook mannelijke Indonesiërs in de stad. De 
meesten uiteraard als bediende in dienst van een familie of een restaurant, maar er zijn ook 
militairen en ambtenaren.2 Hoewel Den Haag geen universiteitsstad is, wonen er studenten die in 
Leiden of Delft studeren. Noto Soeroto en zijn broers Noto Diningrat (bouwkunde in Delft), 
Noto Kworo (geneeskunde in Leiden) en Gondowinoto (rechten in Leiden) bewonen in 1909 een 
etage in de Daguerrestraat 136.3 Later dat jaar woont Noto Soeroto in de Weimarstraat 336, 
terwijl zijn broers zijn verhuisd naar de stad waar zij studeren. Sosro Kartono, (aanvankelijk 
studerend aan de Polytechnische School in Delft, later Oosterse talen in Leiden), de broer van 
Kartini, woont in De Carpentierstraat 86.4

Met de komst van Indonesiërs maakt Den Haag ook kennis met de islam. Op 8 februari 1932 
wordt door de kok Baas Oesim de Perkoempoelan Islam opgericht, een vereniging voor 
islamieten. Men stelt zich de volgende doelen: het in ere houden van de wetten van de islam, het 
betrachten van de naleving van de geboden, het aankweken en bevorderen van onderlinge 
broederschap naast verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden. Een belangrijk 
programmapunt is het verkrijgen van een islamitisch gebedshuis en een islamitische 
begraafplaats.5 De vereniging telt al spoedig honderden Indonesische leden uit Den Haag.6 Met 
Oesim als voorzitter wordt Van Beetem (Mohammad Ali) tot secretaris gekozen. Van Beetems 
huis aan de Vlasakkerstraat 92 staat altijd open voor Indonesiërs in de problemen.7 Maar
moeilijkheden maakt hij ook zelf. In 1926 was hij immers tot een geldboete veroordeeld wegens 
beledigingen aan het adres van Noto Soeroto. In het bestuur van Perkoempoelan Islam betoont 

1 Indo-Europeanen voelden zich door de subtiele Indische apartheid achtergesteld. Zij konden slechts carrière maken 
als militair of ambtenaar, omdat de westerse bedrijven in Indië bij het aannemen van hoger personeel de voorkeur 
gaven aan totoks, die zich tegen het groeiend aantal westers geschoolde inheemsen gemakkelijker konden verweren 
dan Indo-Euopeanen. Zie Van den Doel 1996, p. 194. 
2 Cottaar 1998, p. 77. 
3 Bandera Wolanda, nr. 27 (1909), p. 8. 
4 Bandera Wolanda, nr. 92 (1909), p. 12. 
5 'Perkoempoelan islam' 1932. 
6 Cottaar 1998, p. 81. 
7 Ibidem. 
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Van Beetem zich ook nogal heftig. Hij plaatst namens het bestuur in Het vaderland van 11 maart 
1935 een ingezonden stuk waarin hij protesteert tegen de stopzetting van de steunuitkering door 
Maatschappelijk Hulpbetoon aan ongeveer tien Nederlandsch-Indiërs. Zij hadden zich schuldig 
gemaakt aan goklust en hadden inkomsten verzwegen. Met een dwingend telegram aan de 
minister van Koloniën hoopt hij de beslissing terug te draaien. Op 13 april 1935 maakt hij in een 
openbare vergadering zijn aftreden bekend. Als motief geeft hij naast de afwijzende beschikking 
op zijn telegrafisch verzoek, nog een aantal andere zaken, waaruit naar zijn mening blijkt dat 
zowel het stadsbestuur, de regering als de koningin onvoldoende hart hebben voor de zaak van 
Indië. Desalniettemin heeft Perkoempoelan Islam het in maart 1935 voor elkaar gekregen een 
eigen verenigingsgebouw te openen in het pand Hugo de Grootstraat 31, waar gebedsdiensten 
worden gehouden.1 Hiermee krijgt de eerste moskee in Den Haag gestalte. Het andere 
programmapunt, een eigen begraafplaats, wordt in zoverre verwezenlijkt, dat de gemeente op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan een stuk grond beschikbaar stelt voor islamitische 
begrafenissen. De eerste vindt plaats in maart 1933.2 Van Beetem wordt op 24 februari 1938 op 
Nieuw Eykenduynen begraven.3 Oesim daarentegen, vindt zijn laatste rustplaats op 22 april 1941 
1941 in de speciale grond op de Algemene Begraafplaats.4

Tijdschriften

Behalve de specifiek op de verlofganger en repatriant gerichte bladen als Het koloniaal weekblad
en De Indische verlofganger zijn er voor de in Indië geïnteresseerde lezer meer tijdschriften op 
de markt. Niet zozeer Haags, maar wel veel in Den Haag gelezen, is Het Nederlandsch-Indische 
huis, oud en nieuw, in 1913 opgericht door de Amsterdamse architect Eduard Cuypers en de 
eveneens in Amsterdam wonende Louis Petit, vriend en steunpilaar van vele Indonesische 
studenten en zoon van de conservator van de Leidse Universiteitsbibliotheek.5 Het tijdschrift 
beleeft drie jaargangen en verschijnt twee maal per jaar. Behalve artikelen over architectuur, 
plaatst de redactie bijdragen over kunstnijverheid, boekversieringskunst, beeldhouwkunst, 
schilderkunst en een enkel gedicht, zodat het tijdschrift beslist breder is dan de titel doet 
vermoeden. De meeste van deze 'verbredende' bijdragen en de gedichten zijn van de hand van 
Noto Soeroto. In 1916 verandert de redactie de titel van het blad in het beter bij de inhoud 
passende Nederlandsch-Indië, oud en nieuw (NION), met als verduidelijkende ondertitel 
Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaeologie, land- en volken-kunde, kunstnijverheid, 
handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène. Naast de architecten Cuypers en Hulswit maken 
de kenner van Indonesische en Chinese kunst J.G. Huyser, Louis Petit en Noto Soeroto deel uit 
van de redactie. Louis Petit heeft de algemene leiding.6 In het glossy blad, dat later als ondertitel 
Algemeen geïllustreerd maandblad op koloniaal gebied voert, verschijnen tussen 1916 en 1927 
veel artikelen van Noto Soeroto's hand, o.a. over hanengevechten op Java, over de schilder Th. 
van Lelyveld, over de letterkundig criticus pater G.D.A. Jonckbloet, over het overlijden en de 
begrafenis van de broer van Mangkoenegoro VII,  R.M.H. Soerjo Soebandrio in 1918 te Den 
Haag en over Javaanse muziek.7 Verder bespreekt hij recent verschenen boeken en tijdschriften 
en drukt het blad vijf van zijn gedichten af. 'NION' weet diverse deskundigen aan zich te binden, 
onder wie de etnoloog prof. T.J. Bezemer, de archeoloog en het Boroboedoer Commissielid Th. 

1 'Perkoempoelan islam' 1935. 
2 Cottaar 1998, p. 82. 
3 'Residentienieuws' 1938. 
4 'Teraardebestelling N. Oesin' 1941. 
5 Poeze 1986, p. 35, 99. 
6 Ibidem. 
7 Samen met zijn oom Soorjo Poetro, leeftijdgenoot en Delfts student, broer van Pakoe Alam VI. 



122

van Erp, de kenner van de hindoe-Javaanse kunst en archeoloog prof. N.J. Krom en de 
veelzijdige Wijnand Nieuwenkamp, waardoor het tijdschrift zijn kwaliteit weet te handhaven. In 
1926 blijkt de redactie in de Nobelstraat 20 te Den Haag gehuisvest.   
 Holland-Indië: Algemeen maandblad voor Nederland en koloniën (1929–1932) bedient 
oorspronkelijk de cursisten van het Instituut Schoevers, gevestigd aan het Stadhoudersplein 3 en 
7a, dat opleidingen verzorgt in stenografie, machineschrijven, handelscorrespondentie, een 
opleiding tot particulier secretaresse, moderne vreemde talen, maar ook Maleis. Schoevers heeft 
vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. In Soerabaja, Bandoeng, Weltevreden en 
Medan biedt men cursussen steno en machineschrijven aan. Het orgaan van de onderneming heet 
aanvankelijk Het instituut. Algemeen maandblad in vier talen (1928–1929) en biedt de 
lezeressen artikelen over toerisme, kunst, wetenschap, mode, film, muziek en toneel. Verder is 
het blad gevuld met informatie over het instituut en met lijsten van geslaagden. Om de cursisten 
oefenstof te bieden verschijnen sommige artikelen in het Engels, andere in het Frans of Duits. 
Voor verschillende bijdragen over toneel wordt Jan van Ees aangetrokken en in juni 1929 stelt 
Rient van Santen zijn vriend Bernard van den Sigtenhorst Meyer voor. Al aan het eind van 1929 
verandert Het Instituut zijn naam in Holland-Indië: Algemeen maandblad voor Nederland en 
koloniën, waarin Het instituut is opgenomen. De leiding van Schoevers ziet blijkbaar, gezien de 
teruglopende werkgelegenheid in Nederland, brood in de opleiding van administratieve 
medewerkers voor Indië. Van een reis van de heer Adriaan Schoevers naar de kolonie wordt 
uitgebreid verslag gedaan. In de loop van 1930 wordt het aantal artikelen over Indië en de 
hieraan gerelateerde onderwerpen dominant. Als vaste medewerker treedt Ernst Groenevelt op, 
maar ook Henri Borel vult menige kolom en 'Verlofganger' becommentarieert het culturele 
seizoen in Scheveningen. Prins Soerjodiningrat, de broer van de sultan van Djokjakarta, schrijft 
over de Javaanse danskunst zoals hij dat niet lang ervoor ook voor De toneelspiegel had gedaan. 
Noto Soeroto staat welwillend de clichés af voor de bijgeplaatste foto's. De Haagse 
veelschrijvers worden nu ook zichtbaar, uiteraard met bijdragen in de niet-Indische sfeer: Johan 
Broedelet levert een verhaal en Ben van Eysselsteijn berijdt met de moderne danskunst zijn 
stokpaardje en op 15 maart 1932 bespreekt Ernst Groenevelt Noto Soeroto's Wayang-liederen.
 Minder cultureel, meer politiek en voor een geheel andere doelgroep is De Indiër. Weekblad 
gewijd aan het geestelijk en maatschappelijk leven van Indië en Oost-Azië (1913–1914). De 
redactie is in de Haagse Galileïstraat 38 gevestigd. De redactieleden zijn de officier Frans 
Berding en de STOVIA-arts Tjipto Mangoenkoesoemo. De Indiër onderhoudt nauwe contacten 
met de Indische Partij, die op 6 september 1912 te Bandoeng o.a. door de Indo-europese 
journalist-nationalist E.F.E. Douwes Dekker was opgericht.1 De Indiër richt zich op allen die de 
vrijheid wensen van de overheerste volkeren in Azië. In de praktijk betreft het vooral 
Indonesiërs. Het weekblad, waarin het nationalistische partijstandpunt wordt gepropageerd, 
wordt door de partijleden gefinancierd.2 Zowel de partij als het blad bestaan slechts twee jaar. De
Indiër plaatst poëzie van Noto Soeroto ondanks het feit dat hij de koers van de Indische Partij 
afwijst vanwege het ontijdige karakter van haar anti-Nederlandse standpunten.
 De redactie van Hindia poetra (zonen van Indië) zetelt in het pand Copernicuslaan 17 in Den 
Haag. Evenals dat het geval is met De Indiër is Hindia poetra vooral gericht op Indonesiërs. Het 
tijdschrift fungeert als orgaan van de in deze periode gematigde Indische Vereeniging. Behalve 
uit mededelingen van de vereniging en het bestuur bestaat de inhoud uit een selectie van 
berichten uit de Indische pers, boekbesprekingen (Herman Middendorp bespreekt in het juli-
augustusnummer van 1916 Noto Soeroto's De geur van moeders haarwrong), een feuilleton, 
berichten van algemeen Indische aard en poëzie van Noto Soeroto, die ook stukken van culturele 
aard schrijft. Hoofd van de redactie is de journalist Soewardi Soerjaningrat, Noto Soeroto's neef.    

1 Petrus Blumberger 1987, p. 22. 
2 Poeze 1986, p. 93. 
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 Noto Soeroto's Oedaya en uitgeverij zijn in hoofdstuk 4 al aan de orde geweest. Hoewel hij de 
beperking tot Haagse abonnees natuurlijk niet zoekt, is uit de advertenties af te leiden dat het 
aantal abonnees in de stad aanzienlijk is.

Sociëteiten

Aan de wens van verlofgangers en oud-Indischgasten om elkaar in Den Haag informeel te 
ontmoeten wordt voldaan door een aantal sociëteiten, zoals de Oranjesociëteit of 'Het Zwaantje', 
gevestigd aan het Prins Hendrikplein 15. De Vereeniging van Indische Verlofgangers maakt van 
deze locatie gebruik. Uiteraard wordt er gebiljart (pool en carambole) en gekaart (bridge, ombre 
en skat).1 Na schouwburgbezoek ontmoet men elkaar graag in Hotel des Indes of in Hotel 
Central aan de Lange Poten. In Hotel Paulez aan het Korte Voorhout, hoek Lange Voorhout, 
organiseert de Indische afdeling van de Hogere Krijgsschool dansfeesten, zoals de Indische Club, 
in 1920 speciaal voor studenten opgericht, dat doet in De Twee Steden aan het Buitenhof.2 Het 
clublokaal van de Indische Club is gevestigd in de bovenzaal van Café-Restaurant Mercuur aan 
het Anna Paulownaplein. De leden zijn uitsluitend uit Indonesië afkomstige in Nederland 
studerende jongelieden.3 Doel van de Indische Club, als eerste organisatie lid van het 
Nederlandsch-Indonesisch Verbond van Jongeren Organisaties, is het voorbereiden van jongeren 
door 'gezellige bijeenkomsten en sportbeoefening' op hun latere taak in Indië.4

De Nieuwe of Littéraire Sociéteit De Witte aan het Plein vormt een verhaal apart. Het is de 
chicste sociëteit van Den Haag, misschien wel van Nederland. Opgericht in 1802 is zij de 
ontmoetingsplaats van de welgestelde en aristocratische elite in de Residentie. Het ledenbestand 
betaat voor de Tweede Wereldoorlog vooral uit (gepensioneerde) officieren, hoge ambtenaren, 
politici, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, advocaten, artsen, notarissen, ingenieurs 
en directeuren van ondernemingen. De mannelijke leden van het Koninklijk Huis zijn erelid.5
Een groot aantal leden is werkzaam geweest in de kolonie.6 De bekendste is dr. Hendrik Colijn. 
De prachtige bibliotheek van De Witte beschikt over een omvangrijke collectie boeken over 
bestuur, economie, geografie en cultuur van Indië.  

Eten en drinken

Het aantal Indische restaurants in Den Haag is in de vooroorlogse periode nog beperkt. In Noto 
Soeroto's Oedaya adverteren in 1923 het Indische restaurant van J. van Geemert, aan de Laan 
van Meervoort 68 ('Uitsluitend Indische Tafel. Origineele Javaansche Bediening') en Waroong 
Djawa aan de Kortenaerkade, later ook op het Gevers Deynootplein op Scheveningen. Van 
Geemert verhuist eind jaren twintig naar de Laan van Meerdervoort 12 en heet dan Tempat 
Senang (plaats waar men zich op z'n gemak voelt) en is tevens pension. Boeatan is hiervoor al 
genoemd. Begin jaren dertig blijkt het bestaan van Senang Ati (plaats waar het hart zich prettig 
voelt) in de Balistraat, Soekoe Manah (waar houdt u van?) op de hoek Groot Hertoginnelaan-
Sweelinckstraat (het restaurant waar kok Oesin, de oprichter van de Perkoempoelan Islam 
werkzaam is) en Madjoe (voorwaarts) op de Groot Hertoginnelaan, waar Noto Soeroto in 

1 Indië in Den Haag 1982, p. 29. 
2 Ibidem. 
3 'Toedjoean dan maksoed dari "Indische Club" di 's-Gravenhage' 1927. 
4 'Opening clublokaal der Indische Club' 1927. 
5 Wentholt 2002, p. 47. 
6 Ibidem, p. 50. 
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februari 1932 afscheid neemt van zijn vrienden, voordat hij naar Indonesië zal vertrekken.1 In de 
keukens van de restaurants werken zowel mannelijke als vrouwelijke Indonesische 'kokkies', die 
zeer lange werkdagen maken.2
 Voor de thuiskokers zijn er volop rijsttafel-ingrediënten te koop. Toko Bogor op de hoek 
Suezkade en de Laan van Meerdervoort met een filiaal aan de Frederik Hendriklaan 250, zegt de 
ruimste keuze te bieden en bezorgt tevens volledige rijsttafels aan huis. De liefhebbers hebben 
een ruime keuze aan 'uitzenders' en verkopers van ingrediënten.  

Tentoonstellingen en manifestaties

Dat Indië leeft in Den Haag blijkt ook uit bijzondere bijeenkomsten als presentaties, zogenoemde 
kunstavonden, tentoonstellingen en manifestaties, waarmee de organisatoren een groter publiek 
willen bereiken. Het zijn er te veel om op te noemen. Ter illustratie volgt hier een aantal 
voorbeelden. Opvallend zijn de initiatieven van Boeatan, onder het inspirerend en daadkrachtig 
voorzitterschap van G. van Beresteyn-Tromp. 
 Sedert 1918 bestaat Mudato (Muziek, dans, toneel), een vereniging die zich de studie van de 
'muziek, dans- en tooneelkunst van de volken van Oost- en West-Indië' ten doel stelt.3 In een op 
te richten tijdschrift zouden deze kunstuitingen moeten worden gepubliceerd. Het is een initiatief 
van Daniël François Scheurleer, firmant van een Haags bankiershuis. Als belangwekkend 
musicoloog vestigt hij in zijn woning aan de Laan van Meerdervoort 53F een muziekmuseum 
met Europese en Aziatische instrumenten, prenten en boeken. Het is zijn gamelan, die tijdens de 
Indische kunstavonden wordt bespeeld.4 Mudato, met o.a. Abendanon, Soorjopoetro en Noto 
Soeroto in het bestuur, presenteert zich met Indonesische zang en dans op 9 juni 1918. In 1919, 
1920 en in 1922 verschijnt een aantal nummers van Mudato, Tijdschrift der Vereeniging tot 
Bestudeering van de Muziek, de Dans- en Tooneelkunst van Oost- en West-Indië.
 De Indonesische Kunstkring Langen-driyo, gevestigd in Den Haag en onder bestuur van 
Soorjopoetro, Gondowinoto (een broer van Noto Soeroto) en Soenarjo, stelt zich ten doel 'de 
beoefening van de Indonesische muziek en dramatische kunst'.5 Er zijn twee uitvoeringen 
bekend. Beide in begin 1919 in de Princesse-Schouwburg. Het programma vermeldt dans, 
gamelan en wajang.  
 Van donderdag 25 tot en met zaterdag 28 mei 1922 wordt in het Kurhaus te Scheveningen een 
Indische tentoonstelling gehouden. De organisator is Boeatan van de Vereeniging Oost en West. 
Onder de titel 'Indische Tentoonstelling' worden bijna alle aspecten van Oost-  en West-Indië 
gepresenteerd. In de zalen van het Kurhaus zijn stands en podia opgesteld. Er is veel te 
bewonderen en te kopen uit alle hoeken van de Archipel, zoals sarongs, slendangs, batikwerk, 
ikat, houtsnijwerk, koper- en zilverwerk, wajangpoppen, wapens, vlecht- en aardewerk. Er zijn 
waarzeggers en er is een Indisch restaurant. Op de podia treden krontjongorkesten en Javaanse 
dansgroepen op, de laatste onder begeleiding van gamelan. Er is een stand van de Nillmij (de in 
1859 opgerichte en in Den Haag gevestigde Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en 
Lijfrente Maatschappij) en van de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen (van 1921 tot 
1949 gevestigd aan het Westeinde 46), die meisjes voorbereidt op hun taak in Oost- en West-
Indië. Er worden vakken gegeven als ziekenverzorging, koken, kleding maken, Maleis en 
tropische hygiëne. De West-Indische afdeling toont producten van de diverse bevolkingsgroepen 
van Suriname en de Antillen. Cultuurmaatschappijen tonen hun activiteiten in handel en 

1 Indië in Den Haag 1982, p. 25. 
2 Cottaar 1998, p. 75, 76. 
3 'Mudato' 1919. Zie ook Poeze 1986, p. 123. 
4 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie. 
5 Indonesische Kunstkring Langen-dryo 1919. 



125

nijverheid. De presentatie in bepaalde stands is in handen van Kotomissies, vrouwen in Creoolse 
dracht. Het Koninlijk Huis laat zich niet onbetuigd. Zowel koningin-moeder Emma als prins 
Hendrik geven acte de présence.1 Deze dynamische tentoonstelling kan met recht worden gezien 
als een zeer vroege voorloper van de Pasar Malam Besar, zoals deze sedert 1958 in Den Haag 
door de Stichting Tong Tong wordt georganiseerd.
 Op 25 februari 1929 houdt Boeatan ter huldiging van de voorzitster, Van Beresteyn-Tromp, in 
een bomvol Gebouw van Kunsten en Wetenschappen een feestavond met Indische films (Mooi 
Bandoeng en De ontwakende sfinx), gamelan, krontjong, prozagedichten van Noto Soeroto, 
Javaanse en Balinese dansen en een Europees en Indisch buffet.2 De wederzijdse waardering 
tussen Boeatan en Oedaya is duidelijk. Een klein jaar eerder had mevrouw Van Beresteyn Noto 
Soeroto gefeliciteerd met het eerste lustrum van Oedaya met de woorden: 'Mogen Oedaya en 
Boeatan samen, ook langs den weg der kunst, meer en meer voeren tot verbroedering tusschen 
Oost en West. Aan den talentvollen, wakkeren Directeur-Hoofdredacteur van dit jubileerend 
tijdschrift zij het beste toegewenscht!'3
 Van half mei tot eind september 1932 beleeft Den Haag een Indische zomer in het 
Westbroekpark. Op 14 mei opent prinses Juliana een imposante Indische Tentoonstelling. In het 
park zijn gebouwen, tempels en beelden uit verschillende streken van Indië samengebracht. Uit 
Sumatra een Minangkabaus huis. Uit Bali zowel een gespleten als een gesloten tempelpoort en 
talrijke beelden. Boeatan is in het Minangkabause huis ondergebracht. Het naastgelegen 
paviljoen herbergt particuliere verzamelingen, ingebracht door 34 firma's, waaronder veel 
buitenlandse. In het 95 meter lange hoofdgebouw is de historische band tussen Nederland en 
Indië uitgebeeld en zijn ook vitrines te bewonderen met uiteenlopende kostbare artikelen uit 
particuliere verzamelingen, ook die van koningin Wilhelmina. Er is een Europees restaurant in 
Balinese stijl, een danszaal en een poffertjes- en wafelbakkerij. Het Indisch restaurant is in een 
apart gebouw gevestigd. Een grote ontvangsthal of pendopo, om klimatologische redenen van 
een gesloten wand voorzien, huisvest het theater voor dansopvoeringen, gamelanbespeling, 
krontjongmuziek, toneel- en filmvoorstellingen. Elke veertien dagen organiseert men een avond- 
of nachtfeest en de Volksuniversiteit verzorgt lezingen.4 Op 22 juni gaat het Congres Nederland 
Overzee van start met onderwerpen als volkshuisvesting en financiën. De volgende dag staat 
kunst op het programma.5 Henri Borel spreekt over de 'Nederlandsch-Indische litteratuur', het 
proza, de dichtkunst en het toneel. Achtereenvolgens stelt hij onder anderen Augusta de Wit, 
Louis Couperus, mevr. Kooy-van Zeggelen, Jan Prins, Noto Soeroto en Jan Fabricius aan de 
orde. Over de poëzie van Noto Soeroto merkt hij op dat deze op treffende wijze illustreert hoe 
het hindoeïstisch element, meer nog dan het islamitische, nog altijd in de Javaan leeft.6
 De tentoonstelling moet een gebeurtenis van allure zijn geweest, maar niet iedereen was 
enthousiast. Omwonenden van het Westbroekpark doen B&W van Den Haag reeds in januari 
weten, dat zij bezwaren tegen de plannen hebben. Na afloop melden zij het gemeentebestuur dat 
hun huizen de gehele zomer vrijwel onbewoonbaar zijn geweest vanwege de dagelijkse overlast 
van 'zeurige, dreinende muziek' uit luidsprekers, geschreeuw van mensen, en de op den duur 
'zeer onaangename geur der Indische keuken'.7
    

1 'Kurhaus, Indische Tentoonstelling' 1922; 'De Indische Tentoonstelling' 1922. 
2 'Boeatan gaat feestvieren' 1929. 
3 Oedaya 5 (1928), nr. 60, p. 59.
4 'In het Westbroekpark' 1932. 
5 'Congres Nederland Overzee' 1932 
6 Ibidem. Zie ook Goud 2007. 
7 'Smarten en naweeën der Indische Tentoonstelling' 1932. 
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Slot

Noto Soeroto en Jodjana, beiden gehuwd met een Nederlandse vrouw, zijn de enige Indonesiërs, 
die intensief opereren in de dominant autochtone Haagse culturele kring van de Haagse 
Kunstkring en De Wigwam. De betrokkenheid van een groot aantal Haagse kunstenaars met de 
kolonie is al eerder aan de orde geweest. Zij moet onder de noemer 'kunst' worden gedefinieerd. 
Het gaat om bouwkunst, muziek, dans en schilderkunst, waar Noto Soeroto de poëzie aan 
toevoegt. Al is kunst het belangrijkste bindmiddel, ook over de relatie Holland-Indië lijkt een 
communis opinio te bestaan. Hoewel Van Doorn het culturele klimaat typeert als progressief en 
avant-gardistisch, is de opstelling behoudend met betrekking tot het zich ontwikkelende 
nationalisme. Men schaart zich eensgezind achter de gematigde opvattingen van Noto Soeroto, 
die ongetwijfeld weet dat zijn visie voldoende goodwill ontmoet. Met betrekking tot diens 'zaak 
van Indië' wordt eendrachtig samengewerkt. Men geeft impliciet steun aan het streven van 
Oedaya, zoals blijkt uit de brede en jarenlange samenwerking in de rubriek 'Van kunst en 
kunstenaars'. Von Essen en Van Eysselsteijn gaan nog een stapje verder. De eerste is van maart 
1926 tot oktober 1928 algemeen secretaris van het NIV en later erelid.1 Jodjana is dan één van de 
vertegenwoordigers in het bestuur van Indonesische zijde.2 Van Eysselsteijn gebruikt zijn pen 
overvloedig om door middel van interviews en beschouwingen bekendheid te geven aan Noto 
Soeroto's streven.  
 Noto Soeroto's contacten met andere in Den Haag wonende en werkende Indonesiërs 
beperken zich tot de ontwikkelde, min of meer aristocratische bovenlaag, onder wie aanvankelijk 
de studenten in de Indische Vereeniging. Van bemoeienis met of inspanningen voor de uitgebuite 
baboes, werkzoekende zeebaboes of de kokkies met hun extreem lange werkdagen in de 
restaurants, is niets bekend. Het is wel geheel in lijn met zijn door eigen afkomst en opvoeding 
gevormde ideeën op het gebied van de ontwikkeling van Java, namelijk dat veranderingen 
slechts door de inheemse culturele hofaristocratie, van bovenaf kunnen worden bewerkstelligd. 
In de Haagse elitaire kunstenaarswereld en tussen zijn bevoorrechte Javaanse vrienden voelt hij 
zich dan ook het meest thuis en ventileert zijn gedachten vooral in die kring. Zijn redevoering 
voor de leden van De Wigwam, uitgesproken op 8 november 1930 en opgedragen aan Hein von 
Essen, toont zijn preoccupatie met de dragers van de cultuur en hun taak in de wereld. De 
Haagse coterie krijgt een lezing voorgeschoteld, waarin de ivoren toren niet scherper kan worden 
getekend zoals blijkt uit de volgende citaten.   

De kunst zelf blijve het autonome gebied van den kunstenaar, waarop hij alleen 
souverein is. Maar zijn kunst zal meer beteekenis verkrijgen voor de diepste 
verlangens en de onbewuste droomen van de samenleving, van de menschheid in het 
algemeen; zijn dienst aan de Schoonheid zal aan ons morsig leven van alledag meer 
wijding geven, naarmate de kunstenaar zich door zoovele vezelen verbonden voelt met 
de hem omringende wereld, en haar zorgen en haar problemen ook zijn zorgen en zijn
problemen uitmaken. 
Het koloniale vraagstuk is niet alleen een vraagstuk van uitsluitend staatkundig of 
economisch belang, maar het vormt een gewichtig deel van een groot 
menschheidsprobleem, en als zodanig is het een cultuurprobleem van de allereerste 
orde.3

1 Poeze 1986, p. 196-197, 203. 
2 Ibidem. 
3 Noto Soeroto, 'Het idealisme in het N.I.V.'. In Oedaya 7 (1930), nr. 90, p. 144. 
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Kunstenaars, als gij u werkelijk onder de begenadigden der menschen rekent; als gij 
volgens uw waardigheid uw plaatsen onder de geestelijke leiders van uw volk wilt 
bezetten, dan zal het gevoel van deze ontzaglijke verantwoordelijkheid u nooit meer 
verlaten.1

Het zou voor de dragers der Nederlandsche cultuur een aantrekkelijke zelf-gekozen 
taak zijn om te overdenken, hoe de geestelijke ontmoeting tussen Oost en West, in 
engeren zin tusschen Indonesië en Nederland, bezig is zich te voltrekken. Want als een 
ontmoeting van twee culturen moeten wij ons op het geestelijk plan de koloniale 
verhouding voorstellen.2

Aan het slot zet Noto Soeroto de leidende gedachten en het idealisme van het Nederlandsch-
Indonesisch Verbond uiteen en laat niet na om democraten en landgenoten, die strijden voor 
politieke vrijheid een veeg uit de pan te geven. De vriendschap met zijn Haagse kunstvrienden 
lijdt er niet onder.   

   

1 Noto Soeroto, 'Het idealisme in het N.I.V.'. In Oedaya 7 (1930), nr. 90, p. 144. 
2 Ibidem. 


