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De Taak 
12 juli 1919 
Vestigingsplaats redactie: Semarang 
Jaar eerste uitgave: 1917 
 
De Taak is een in juli 1917 opgericht progressief tijdschrift. De redactie bestaat uit sociaal-
democraten, zoals J.E. Stokvis, en andere geëngageerde lieden. Het idee erachter is Nederlands-
Indië en haar inwoners te 'hervormen', te emanciperen. Samenwerking - 'associatie' - tussen de 
'westerling' en de 'oosterling' is het sleutelwoord, maar dan wel onder Nederlands leiderschap.  
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De Vrouw in Indië 
18 september 1915 
Vestigingsplaats redactie: Batavia 
Jaar eerste uitgave: 1913 
 
'De Vrouw in Indië' begint als rubriek in het Bataviaasch Nieuwsblad (1907-1913). Onder leiding 
van Karel Zaalberg komt De Vrouw in Indië vanaf 1913 uit als zelfstandige wekelijkse bijlage, als 
orgaan van de 'Indische afdeling der Nationale Vereeniging voor het Vrouwenkiesrecht'. 
De Vrouw in Indië is van een andere orde dan de vanaf omstreeks 1900 verschijnende, doorgaans 
a-politieke, 'damespagina's' in de zaterdagedities van de grote kranten. In 1908 richt Charlotte 
Jacobs, zuster van Aletta Jacobs, de Indische afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
op. De afdeling telt op haar hoogtepunt zo'n 750 leden, vooral Europese vrouwen in de steden op 
Java. De blik is op Nederland en de vrouwenkiesrechtstrijd aldaar gericht. In theorie komt men ook 
op voor de Indonesische vrouw.  
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De Zweep 
2 januari 1922 
Vestigingsplaats redactie: Weltevreden 
Jaar eerste uitgave: 1922 
 
De directeur van het persbureau Aneta, Dominique Berretty, komt in 1922 met de uitgave van het 
'wrede' weekblad De Zweep. De bij Aneta aangesloten kranten zijn verplicht dit blad af te nemen 
als ze in aanmerking willen komen voor advertenties en persberichten. Ze moeten dezelfde 
aantallen exemplaren van dit tijdschrift afnemen als hun oplages zijn. De foto's in De Zweep zijn 
ronduit gruwelijk en aanstootgevend. De geschreven inhoud stelt niet veel voor, maar toch worden 
er in 1922 en 1923 elke week zo'n 22.000 exemplaren meegestuurd naar de Indische 
huisgezinnen. In 1923 wordt het blad opgevolgd door d'Oriënt.  
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d'Oriënt 
Kerstmis 1934 
Vestigingsplaats redactie: Weltevreden 
Jaar eerste uitgave: 1923 
 
De directeur van Aneta, Dominique Berretty, wordt door de Indische regering gemaand de 
gedwongen afname van zijn blad De Zweep te staken. De Zweep ondergaat een metamorfose en 
gaat verder als geïllustreerd familieblad d'Oriënt. Dit tijdschrift is een glossy avant la lettre. Prachtig 
geïllustreerd met foto's en tekeningen, op dik, glanzend papier gedrukt, met inhoudelijk interessante 
artikelen, bestaat d'Oriënt tot februari 1942.  
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Insulinde 
1 januari 1913 
Vestigingsplaats redactie: Semarang 
Jaar eerste uitgave: 1909 
 
Insulinde is een van de Indo-europese verenigingsbladen die in het begin van de twintigste eeuw in 
Nederlands-Indië verschijnen. Het is in 1913 het orgaan van de Indo-europese vereniging 
Insulinde. Op het omslag wordt reclame gemaakt voor een ander Indo-europees blad, het 
maandblad Het Tijdschrift van de onvermoeibare strijder voor de Indo E.F.E. (Ernest) Douwes 
Dekker, een achterneef van Multatuli.  
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Nationale Commentaren 
3de jaargang nummer 43, 1941 
Vestigingsplaats redactie: Batavia / Bandoeng 
Jaar eerste uitgave: 1938 
 
Het in 1938 opgerichte Nederlandstalige blad Nationale Commentaren wil de band tussen 
Indonesische intellectuelen van 'alle richtingen' versterken. Directeur-redacteur is de 
Minahassische 'nationalist' en lid van de Volksraad in de jaren dertig, G.S.S.J. (Sam) Ratulangie 
(1890-1949).  
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Nederlandsch-Indië 
15 januari 1933 
Vestigingsplaats redactie: Batavia 
Jaar eerste uitgave: 1929 
 
De in 1929 opgerichte 'Vaderlandsche Club' is 'de politieke organisatie der loyale Nederlanders in 
Nederlands-Indië die de belangen van Indië als deel van het Koninkrijk der Nederlanden willen 
behartigen'. Het partijorgaan is Nederlandsch-Indië dat in hetzelfde jaar het licht ziet. Henri 
Zentgraaff, decennia lang toonaangevend journalist in Indië, is een van de propagandisten van de 
Vaderlandsche Club, vandaar zijn bijnaam 'maarschalk van het blanke front'.  
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Oriëntatie 
augustus 1950 
Djakarta 
Jaar eerste uitgave: 1947 
 
In 1947 zijn er diverse initiatieven voor nieuwe tijdschriften. Eind 1947 verschijnt het culturele 
tijdschrift Oriëntatie. Rob Nieuwenhuys is enige tijd later hoofdredacteur. Hij wil er een 'typisch op 
Indonesië gericht cultureel maandblad, geheel passend in de culturele sfeer van Indonesië en 
gebruikmakend van het Nederlands als taal' van maken. Formeel staat de redactie(raad) ook open 
voor Indonesiërs. In de praktijk is het Nieuwenhuys die het blad 'draagt'. Evenals andere 
Nederlandstalige tijdschriften in de jaren na de oorlog, kampt ook Oriëntatie met geldgebrek en een 
dalend abonneebestand. Na enkele zieltogende jaren valt het doek in 1954.  
 

 




