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Pendahuluan
Surabaya merupakan salah satu kota

kolonial paling penting di Hindia Belamda
Sejak dibukanya terusan Suez dan
dimulainya politik liberal di tahun 1870,
kota tersebut mengalami perubahan sangat

pesat dalam banyak hal. Jumlah
penduduk Surabaya yang meningkat
mendorong pemerintah HindiaBelanda
untuk secepatnya membangun sarana
infrastruktur yang dibutuhkan, salah
satunya sarana hiburan dan rekreasi. Pada
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Abstract
Artikel ini membahas erkembangan estoran Eropa imengenai p r d

Surabaya: Grimm & Co dan Hellendoorn Tahun 1888-1930. Grimm & Co dan
Hellendoorn merupakan restoran Eropa yang ada di Surabaya pada akhir abad
ke- restoran terebut dan19 dimana turut menjadi salah satu sarana hiburan
berhubungan dengan gaya hidup masyarakat Eropa. Pembahasan difokuskan
pada sejarah sosial dengan objek restoran dan gaya hidup .Sejarah mengenainya
restoran di Surabaya masih belum banyak di tulis dan dikaji secara mendalam,
diketahui bahwa Restoran Grimm & Co dan Restoran Hellendoorn adalah salah
satu restoran Eropa yang memiliki pengaruh dalam beberapa hal ertama.P
sebagai salah satu bentuk usaha kuliner sekaligus tempat hiburan edua;K , ia
menciptakan tata cara atau , disampingkebiasaan baru dalam kebiasaan makan
sebagai salah satu tempat hiburan masyarakat Eropa tanpa adanya peraturanbagi
ketat dan lebih santai. Ketiga sebagai salah satu wujud perkembangan industri
pariwisata di Surabay
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Abstrak
This article describes about the development of European restaurants in

Surabaya, those were Grimm& Co and Hellendoorn in 1888 – 1930. Grimm &
Co and Hellendoorn were European restaurants in Surabaya existing in the late
nineteenth century that became part of entertainment facility in Surabaya, and
related to European lifestyle. The narratives focuses on explaining the social
history of the restaurants and its lifestyle as the object. The result of this study
shows that history about restaurants in Surabaya has not yet been written and
analyzed deeply. It is also known that Grimm and Co and Hellendoorn
Restaurants are two of European restaurants that have influences in
certainaspects. First, they were culinary business as well as entertainment areas.
Second, they created new culture in culinary world as well as people's eating
habit. Furthermore, they were public places where there was no strict rules to be
followed by visitors. Third, they weremanifestations of tourism industry
development in Surabaya.

Kata Kunci: Grimm& Co, Hellendoorn, Restaurants, Entertainmenta

NIP. 198103062008011006 email: pniwandhono.unair@gmail.com

    alamat Paciran Lamongan
2 ) D o s e n I l m u S e j a r a h , F a k u l t a s I l m u B u d a y a U n i v e r s i t a s A i r l a n g g a ,

1) Mahasiswa Ilmu Sejarah, NIM 121311433072 email: lulukafifah98@gmail.com 



158

waktu itu sarana hiburan terpusat pada
gedung-gedung kesenian seperti musik
dan sandiwara “opera” (Fatawi, 1978:
150). Selain itu hotel dan restoran juga
termasuk sarana rekreasi yang mulai
ber menjadi basiskembang. Surabayajuga
marinir pusat Hindia Belanda dari aparat
pemerintahan daerah dan sektor jasa
pedagang eceran, rekreasi, hotel dan
restoran (Emile, 2014: 234).

Penelitian ini memfokuskan pada
dua buah restoran yaitu Grimm & Co dan
Hellendoorn dengan batasan waktu antara
tahun 1888 hingga tahun 1930. Restoran
Grimm & Co dan Restoran Hellendoorn
merupakan dua diantara banyak restoran
di Surabaya yang memiliki peran dan
perkembangan yang menarik selain
sebagai restoran Eropa yang menyajikan
hidangan Barat pada abad 19-20. Restoran
Grimm & Co dan Restoran Hellendoorn
sama-sama memiliki peran penting dalam
dunia hiburan masyarakat Eropa layaknya
tempat dimana gaya hidup Baratsocieteit,
yang di bangkitkan kembali oleh
kedatangan wanita Eropa ke Jawa dalam
jumlah besar. Peran mereka sendiri
memberi semangat “hidup Barat” untuk
kembali ke status aslinya (Soekiman,
2000:156-157). Dalam sarana hiburan
Restoran Grimm & Co cukup memberi
k o n s t r i b u s i s e p e r t i s e r i n g n y a
d ise lenggarakan berbaga i acara
p e r t u n j u k a n m u s i k b a h k a n
dansa pula dengan Restoran.Demikian
Hellendoorn tanpa mengurangi fungsi
yang sebenarnya. Disisi lain dengan
beragam aktivitas tersebut mampu
membantu perkembangan dalam
usahanya dan memberikan ruang-ruang
baru bagi hiburan masyarakat Eropa di
Surabaya tanpa adanya peraturan ketat.
Meskipun demikian, bukan berarti
Restoran Grimm & Co dan Restoran
Hellendoorn tergolong karenasocieteit,
dari kedua tempat tersebut memiliki
perbedaan meskipun Restoran Eropa
berkonotasi sebagai tempat hiburan
masyarakat Eropa saja.

Metode
Penelitian ini menggunakan

metode sejarah, dilakukan berdasarkan
tahap-tahap dalam metode sejarah
diantaranya yaitu emilihan opik,p t
kemudian Pengumpulan Sumber atau data
(heuristik) baik sumber primer maupun
sumber skunder yang di dapatkan penulis
dari beberapa sumber arsip, surat kabar
seperti koran, majalah dan buku yang
berhubungan dengan penelitian ini. Tahap
selanjutnya yakni (verifikasi) kritik
sumber yang terbagi menjadi dua
diantaranya kritik intern dan kritik ekstern
untuk di lakukan pengujian terhadap
keontetikan, keaslian, turunan, palsu serta
relevan tidaknya sumber-sumber data
y a n g d i k u m p u l k a n . B e r i k u t n y a
(i )nterpretasi , pada tahap ini dilakukan
a n a l i s i s s e j a r a h y a n g
bertujuanmelakukansintesisatassejumlahf
akta yang diperolehdarisumber-sumber
dan kemudian menuju ke tahap terakhir
yaitu penulisan (historiografi) setelah
semua metode di lakukan barulah penulis
bisa menuliskan hasil penelitian sesuai
dengan tema danGrimm & Co
Hellendoorn: Restoran Di Surabaya tahun
1888-1930.

Perkembangan Surabaya Sebagai Kota
Modern

Keragaman itasetnis di Surabaya
telah me perlakuanndorong diterapkannya
khusus dari pemerintah kolonial Belanda
yang membedakan mereka dari berbagai
aspek (Purnawan Basundoro, 2013: 33-
34) ditandai dengan.Hal tersebut
perbedaan bermukim mereka.tempat
Pada abad 19-20, kota Surabaya terbagi
berjadi 2 wilayah bagian Benedenstad
(kota bawah)dan (kota atas)Bovenstad
karena perkembangan kota yang semakin
pesat. Kota bawah dinilai tidak mampu
bertumpu lagi sehingga diberlakukan
perluasan kota ke arah selatan yang
menjadi kota baru “kota atas” (Nanang
Purwanto, 2010: 41). Pasar Besar adalah
salah satu wilayah yang memiliki
kedudukan penting di Surabaya yaitu
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sebagai pusat konomi dari perdagangane
dengan banyaknya bangunan pertokoan.
Kawasan Pasar Besar terhitung wilayah
kota atas yang berbatasan dengan tembok
kota sisi selatan (Nanang Purwono, 2006:
76). Perkembangan penduduk Eropa yang
semakin pesat membawa pengaruh
terhadap berbagai hal bentuk.Tidak hanya
bangunan yang mulai mengubah Surabaya
sebagai kota Eropa kecil namun, ia
mengubah kebudayaan dan gaya hidup
pula.

Gaya hidup mewah khas Eropa,
mereka tunjukan pada hiburan-hiburan di
gedung s diantaranyaocieteit Societeit
Concordia De Clubpada tahun 1843,
tahun 1850, Marine Societeit Moderlust
tahun 1867 dan tahunSimpang Societeit
1907.
Selain masih banyak tempatsocieteit
hiburan lainnya seperti hotel, bioskop
gedung pertunjukan dan restoran.
Restoran khas Eropa sebenarnya banyak
ditunjukan di dalam hotel maupun
s . Pada tahun 1900, wanita Eropaocieteit
yang mulai berdatangan dengan jumlah
besar kewilayah Jawa membawa pengaruh
tersendiri dalam kehidupan sehari-hari
dan menjadikan mereka tumbuh sebagai
kelompok k antaraeks lusif di kelas sosial
lainnya. Pengaruh itu tak lain ialah
menghidupkan kembali kesadaran “hidup
Barat” yang sebelumnya kurang di
tonjolkan karena pernikahan campuran.
Kemudian mereka membangkitkannya
dengan menilai sesuatu secara pandangan
ke-Eropa-an dan membatasi hubungan
dengan orang pribumi meskipun hidup di
lingkungan pribumi (Fadly Rahman,
2011: 44).

Semangat hidup Barat bukan hanya
di tampilkan dalam gaya hiburannya
menganai kulinerpun demikian eperti.S
halnyapada saat penyajian telahrijsttafel
mempengaruhi laki-laki Eropa yang
menikahi nyai maka keberadaan wanita
Eropa juga menambahkan cita rasa Eropa
kedalam menu . Selainrijsttafel rijsttafel
menu Eropa juga banyak di tampilkan
pada restoran-restoran yang berkembang

pada akhir abad 19. Di Surabaya
keberadaan hotel dan restoran juga
berperan dalam perkembangan kota.
Restoran sangat berhubungan erat dengan
persiapan dan penyajian dari semua jenis
makanan dan minuman yang disajikan
kepada berjuta-juta manusia sepanjang
hidup dan bagian dari hidup. Richard C.
Ireland, menyebutkan dalam bukunya The
Profesional Waitress bahwa industri
penyajian makanan dan minuman adalah
suatu industri “ ” yaitupeople to people
industri yang berhubungan dengan
manusia, suatu industri yang melayani
kebutuhan orang lain yang jauh dari rumah
atau kantor (Abd Rahmad Arief, 2005:
29). Pada masa kolonial restoran-restoran
semacam itu dapat di temukan di Hindia-
Belanda khususnya di kota-kota besar
seperti Batavia, Bandung, Surabaya dan
Semarang. Restoran-restoran berdasarkan
jenis-jenisnya yang terdapat di Surabaya
yaitu:
1. A'la Carte Restaurant

Restoran semacam ini biasanya
tersedia di beberapa hotel yang
menyediakan pelayan makan seperti tamu
bebas memilih sendiri makanan yang
mereka inginkan dan setiap makanan
mempunyai harga sendiri-sendiri. Hal ini
juga mengacu pada warung atau Indische
Restaurant. Pada abad dikesembilan belas
Surabaya belum ada sumber yang
menjelaskan warung amunkeberadaan .N
menurut percakapan novel student Hijo
karya Marco Kartodikromo dalammupun
buku Fadly Rahman berjudul Rijsttafel
tokoh bercerita kepada keluarganyaBetje
bahwa Hijo sangat menyukai masakan
jawa yang merujuk kepada warung atau
Indische Restaurant baginya makanan
orang Jawa lebih enak dibandingkan
kentang yang sering dimakannyaBiefstuk
(Fadly Rahman, 43).2011:
2. Table D'hote Restaurant

Jenis restoran ini mengarah kepada
gaya makan yang populer pada abad ke 19
yaitu PenyajianRijsttafel. Rijsttafel
kemudian muncul di salah satu pelayanan
di restoran semacam Coffee shop atau
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Brasserie, adalah suatu restoran yang
berhubungan dengan hotel, tempat dimana
tamu bisa mendapatkan makanan pagi,
siang dan malam secara cepat dengan
harga yang cukup. Pada umumnya sistem
pelayannannya lebih mengutmakan
kecepatan dan sajian makanan yang telah
di sajikan di atas piring atau kadang-
kadang dengan cara danBuffet
prasmanan. Hotel Oranje Surabaya juga
menyediakan pelayanan danRijsttafel
direksi hotel juga merasa bangga dengan
adanya pe layanan d iRi j s t ta f e l
sampingbeberapa hidangan Eropa.
3. Specialty Restaurant.

Specialty Restaurant adalah
restoran yang suasana dan dekorasi
seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas
makanan yang disajikan. Restoran
mengarah pada restoran-restoran Cina,
Jepang, India, Italia dan sebagainya.
Pelayanannnya banyak berdasarkan tata
cara negara tempat asalnya. Di Surabaya
restoran ini terdapat di beberapa
pemukiman etnis tersebut salah satunya
Restoran Shanghai, sebuah restoran
modern Cina yang berdiri di Jalan
Kembang Jepun 28 Surabaya. Di setiap
iklan menu dan kegiatan pada Grand
Restaurant Shanghai, pemiliknya juga
memasang no telfon nya N.3653 (De
Indische Courant, No. 205, 1930)
4. Canteen

Di Surabaya ada salah satu kantin
yang cukup menarik yang bertempat di
Pasar Besar. Kantin tersebut adalah kantin
milik kemiliteran angkatan laut, dimana
sebelumnya bangunan itu adalah restoran
Mewah milik orang Eropa yang telah
tutup, restoran itu ialah Restoran Grimm &
Co .
5. Continental Restaurant

Keberadaan restoran secamam ini
di Surabaya akan sulit untuk ditemui pada
masa kolonial, akan tetapi mengenai
hidangan dan jugacontinental elaborate
menggambarkan restoran yang tersedia
dibeberapa tempat seperti danConcordia
Simpangsche Societeit. Sebenarnya
tempat itu bukan sebuah restoran, akan

tetapi gedung ini lebih dikenal sebagai
tempat hiburan mewah elit Eropa yang
disebut societeit.

Di Surabaya gedung sudahsocieteit
ada sejak tahun 1826 yang dibangun
kembali pada tahun 1843 yang bernama
Concordia societeit, begitu pula yang ada
di Bandung dinamakan Concordia.
Societeit Concordia Surabaya berada di
Jalan (Jalan Veteran).Societeitstraat
Simpangsche Societeit (Balai Pemuda)
gedung ini juga dibangun menyesuaikan
iklim tropis Surabaya (Handinoto,
1996:163). Bangunan ini terdiri dari dua
gedung utama yang memisahkan jenis
kelas pengunjungnya, bagian pertama
yakni restoran dan kamar bola dan
bagunan kedua adalah Simpang Club yang
di khususkan untuk pada elit (Devi
Wahyuni Pratama, 46).2004:

6. Discotheque

Di Surabaya restoranterdapat

yang menyajikan sarana danBar Dancing

di dalam fasilitisnya. Restoran bernama

“Blue Bird” salah satunya angunan ini.B

berdiri tahun 1946 dan mendapatkan surat

izin berdiri dan menjual minuman alkohol

d i da lamnya . (Bes lu i t van den

C.O.AMACAB Soerabaja ddo 15van

November 1946 No 47/J.Z./12).

7. Cafetaria atau cafe

Pada tahun 1859 di Surabaya para

pembuat kue didominasi orang orang Cina

yang menjajakan kue nya dalam industri

rakyat sehingga dalam sebuah restoran

c a f e c a f e t a r i aa t a u t e r d e n g a n

asing amun beberapa restoran Eropa di.N

Surabaya juga termasuk sejenis ataucafe

cafetaria diantaranya ialah:

1) Restoran Simpang adalah salah

satu restoran Eropa yang ada di Surabaya

sejak tahun 1914. Berita pembukaannya

tidak hanya di siarkan dalam koran

Surabaya hal itu terlihat di surat kabar

Sumatera yang memberitakan kabar

tersebut ( , No. 283, 3De Sumatra post

Desember 1914: 8). Restoran Simpang

pada 1916 membuka ruang makan di

daerah Tunjungan (Batav iaasch
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Nieuwblad, No. 78, 3 Maret 1916: 6).

2) Restoran Grimm & Co Restoran

ini merupakan peralihan dari toko roti

milik C.H. Grimms yang kemudian

dibangun menjadi sebuah restoran di Pasar

besar oleh para penerusnya dengan

menggunakan nama Grimm & Co.

3) R e s t o r a n H e l l e n d o o r n

m e r u p a k a n r e s t o r a n m i l i k J . W

Hellendoorn yang bertempat di kawasan

Pasar Besar. Pemiliknya ialah mantan koki

dari Restoran Grimm & Co sewaktu masih

menjadi toko roti di (JalanHereenstraat

Rajawali).

Awal Berdirinya Restoran Grimm Co
dan Restoran Hellendoorn

Restoran merupakanGrimm & Co
sebuah restoran yang di bangun atau
dirombak pada tahun 1888 di jalan Kramat
Gantong dikawasan Pasar Besar oleh
penerus ada tanggal 1 MaretGrimms.P
1876 Grimms menyerahkan usahanya
k e p a d a J . G . H . G e r h a r d s u n t u k
meneruskan usahanya. Akan tetapi usaha
tersebut tetap menggunakan nama
G r i m m s s e b a g a i n a m a t o k o
tersebut itambah lagi masyarakat.D
Surabaya lebih akrab menyebutnya toko
roti Grimms. Pada masa peralihan
pemegang, toko Grimm mengalami
sedikit masalah dalam pekembangannya
namun J.G.H. Gerhards masih dapat
mempertahankannya dengan segala
upaya. Sehingga pada tanggal 1 Agustus
1879 J.G.H. Gerhards dan Ch. Gerhards
membuat kongsi untuk mengelola
pembuatan kue Grimm yang pada waktu
sementara itu merosot. Setelah mereka
b e r s u s a h p a y a h u n t u k t e t a p
mempertahankan usaha Grimms agar
tetap utuh. J.G.H. Gerhards dan Ch.
Gerhards kemudian memberikan
tanggung jawabnya kepada beberapa
kepercayaannya untuk meneruskan toko
Grimms ini.

Stam en Weyns Termasuk menjadi
salah satu orang yang dipercaya oleh
J.G.H. Gerhards dan Ch. Gerhards untuk

m e n g e n d a l i k a n u s a h a G r i m m s
selanjutnya. Pada masanya ini toko
Grimms atau yang kemudian disebut
sebagai memulaiRestaurant Grimm & co
kejayaannya. Perpindahan pusat kota dari
kota atas menuju kota baru menjadi alasan
kuat Stam en Weyns untuk memindahkan
toko kue Grimms ke kota atas tepatnya di
jalan Kramat Gantoeng yang terletak di
Pasar Besar, Terutama pada masa perang
mereka memperoleh banyak laba. Pada
tahun 1896, Raja Chulalongkorn (1853-
1910) dari Siam Thailand berkunjung ke
Surabaya dan makan di Restoran Grimm
& Co (Maurik Justus, 1897: 270).

Restoran merupakanHellendoorn
restoran Eropa yang terletak di Pasar besar
juga, restoran ini sering dikaitkan dengan
Restoran Grimm & Co karena pemilik dari
Restoran Hellendoorn sendiri yakni J.W
Hellendoorn adalah seorang mantan koki
dari C.H Grimms saat masih sebuah toko
roti di jalan , bahkan dirinyaHereenstraat
bangga telah menjadi seorang koki di toko
Grimm ( 1Soerabaijasch Handelsblad,
Mei 1895). Kedua restoran ini tumbuh dan
berkembang dengan sejarahnya yang
berkaitan dan cukup menarik, dimana
keduanya cukup berperan penting dalam
beberapa acara atau festival yang
diselenggarakan masyarakat Eropa. Acara
St. Nicolaas merupakan satu dari berbagai
acara yang cukup membuat kedua restoran
mewah ini menonjol dihati masyarakat
Surabaya. Kehadirannya di kawasan Pasar
Besar juga menjadikan Restoran Grimm &
Co Hellendoorndan Restoran cukup
mendapatkan banyak keuntungan. Sebab
kawasan Pasar Besar yang dilengkapi
dengan taman kota serta aloon-aloonstrat
menjadikan tempat ini sangat menarik
untuk dikunjungi apalagi disaat acara-
a c a r a p e s t a d a n h i b u r a n y a n g
diselenggarakan di tempat tersebut.

Restoran Grimm & Co Dan Restoran
Hellendoorn Sebagai Corak Hiburan

Kurun waktu 1888 hingga 1900
Restoran beroperasiGrimm & Co
layaknya toko makanan seperti biasa
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dengan menawarkan beberapa hidangan
kue dan minuman. Setelah lima tahun
kemudian, seolah beralihGrimm & Co
menjadi tempat hiburan yang disertai
beragam acara kesenian, namun tidak
keluar dari ranahnya sebagai toko
makanan khususnya kue. Pada tahun 1905
Restoran mengadakan acaraGrimm & Co
spesial bertemakan Parachtige Hammen
(Gemilang ) yaitu sejenis acaraHammen
bazar, dimana para pelanggan di anjurkan
untuk datang dan bisa mendapatkan
berbagai macam kue mulai dari bolu, kue-
kue keju khas Belanda, bagi para
pengunjung dianjurkan untuk bersikap
sopan dan teratur. (Soerabaijasche
Handelsbald, No. 223, 15 September
1905). Satu bulan setelah Gemilang
Hammen, Grimm CoRestoran juga
mengadakan pemutaran musik Italia untuk
menyambut Natal pada 25 Desember
mendatang ( ,Soerabaijasch Handelsblad
21 Desember 1905).

Restoran Hellendoorn juga
menduduki posisinya sebagai restoran
yang menarik dengan mengadakan
pertunjukan musik pada siang hari yang di
meriahkan oleh Wiener Damen Kapel
pada hari inggu 22 SeptemberM tanggal
1907 ( , 20Soerabaiasch Handelsblad
September 1907), meskipun tidak
diketahui dalam iklan jenis musik apa
yang akan di putar di Restoran
Hellendoorn Setelah agenda makan.
malam dan pemutaran musik kemudian
disusul kegiatan elit bangsa Eropa yang
khas yaitu menari (atau dansa De Indische
Courant, 3 Desember 1925).

Fasilitas Restoran
Restoran Grimm & Co memiliki

dua lantai, lantai dasar dikhususkan untuk
“ aneka roti dan kue Belandapattisiers”
dari bermacam ( dan ) yangtarts, pies cakes
dibuat indah dalam ukuran besar dan
disajikan pada etalasenya minuman
jenever (nama bir) dan lantai dua sebagai,
tempat berbagai acara termasuk juga lantai
dansa. Selain pesta dan berbagai hiburan
lain yang di tonjolkan pada tahun 1905

hingga 1910 berbagai kegiatan lain juga
terpusat di tempat kuliner ini salah satunya
Restoran Hellendoorn yang akrab sebagai
basecamp dari beberapa militer maupun
klub olahraga (S.V.B. dewan Football
Association Soerabaiaschen) (De Indische
Courant, 22 Mei 1930) saat mengadakan
suatu perkumpulan baik untuk bersenang-
senang saja ataupun membahas persoalan
penting. Saat seperti adanya pertemuan
rapat penting oleh para pengusaha gula
(G.H. Von Faber, 1931: 182).

Fasilitas berikutnya yang menarik
dari kedua restoran ini ialah tersedianya
suatu ruangan untuk menginap layaknya
sebuah hotel penginapan ini.Hanya saja
lebih bersifat ' 'seperti , hanyain de kost
bersifat sebentar dan tanpa pelayanan
layaknya sebuah hotel (Soerabaijasch
Handelsblas, ,No. 157 7 Juli 1903: 3).
Restoran Hellendoorn juga menyewakan
sebagian dari ruangnya (berlawanan)
untuk dua gedung kantor dengan harga
sewa f 100,- per bulan (De Indische
Courant, No. 98, 11 Januari 1923:4).

Waktu Buka dan Tutup Restoran
Restoran Grimm & Co senantiasa

meluangkan waktu bagi para pelanggan
mulai dari siang hari sampai malam hari
( 25 AgustusSoerabaijasch Handelsblad,
1891) Jika pada hari-hari tertentu seperti
Natal dan hari paskah atau peringatan hari-
hari besar yang berkaitan dengan umat
Nasrani dan sebagainya, Restoran Grimm
& Co membuka lebar istananya untuk
penyambutan hari besar itu, akan tetapi
berbeda dengan hari-hari besar umat
Islam, yang memilih untuk tutup dan
diberitakan jauh-jauh hari sebelumnya,
seperti pada tahun 1892 bahwa Restoran
Grimm & Co pada hari Jumat dan Sabtu
tutup ( , 27Soerabaijasch Handelsbad
April 1892, hlm. 4).
Menu dan Harga Komoditi Restoran

Menu adalah salah unsur penting
bagi sebuah restoran atau usaha-usaha
kuliner. Menurut Marsum dalam bukunya
Menu memiliki tiga macam arti yaitu
sebagai daftar makanan yang pada
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umumnya di iku t i dengan harga
makanannya emudian sebagai makanan. K
yang disajikan, dan sebagai hidangan yang
di sajikan pada waktu tertentu misalnya
makan pagi ( ), makanBreakfast Menu
siang ( ) dan makan malamLunch Menu
( ) (Marsum, 1991: 135).Dinner Menu

Menu Makanan
Restoran Grimm & Co lebih di

kenal dengan bonbons sebagai menu
utamanya, begitu pula dengan Restoran
Hellendoorn ( 13De Indische Courant Van
September 1929). meskipun pembuatan
bonbon bisa didapatkan di Hindia
Belanda, pihak Restoran Grimm & Co
memilih untuk mengimpor coklat dari
Belanda sebagai bahan pembuatan
bonbon. Hal itu tercatat pada sebuah
materai atau kwintasi yang di tujukan
kepada J.H.H. Rups, produsen coklat
ternama di Belanda yang memulai
bisnisnya pada tahun 1830. Menu
berikutnya ialah makan pagi menjelang
siang De' euners dengan harga f 2J
sedangkan untuk menikmati makan
m a l a m d e n g a n h a r g a f 2 , 5 0
(Soerabaijasch Handelsblad, 20 Juni
1898 Dejeuners). Penawaran akan dan
dinner juga dilakukan oleh Restoran
Hellendoorn dengan menu yang sedikit
berbeda pihak Restoran Grimm & Co
( 2 aretSoerabaijasch Handelsblad, M
1908).

Restoran Hellendoorn juga
menawarkan menu baru dalam skala
camilan seperti kentang goreng dan
permen coklat serta mentega seharga f
1,20 perpotong, 2,50 per pond dan
mempertimbangkannya 1,25 per pond.
Pada tahun 1930 hingga 1931 Restoran
Hellendoorn mulai memamerkan menu-
menunya baru nya di luar dari dessert
seperti Versche zalm, Tarbot, Schelvisch
Kabeljouw Schol Bakbokking Fazanten,
Patrijzen, Koninjen Hazen, Eendvogels.
(menu-menu tersebut lebih menitik
beratkan pada makanan berat seperti
daging ayam, bebek, kelinci, serta ikan
seperti harring dan salmon) (De Indische

Courant, 29 Juni 1931). Hal itu
menunjukan bahwa restoran Grimm & Co
mengutamankan menu dan hidangan khas
Eropa dan tidak meninggalkan atau
membumbuhi sesuatu yang baru di
dalamnya berbeda dengan Restoran
Hellendoorn yang kemudian beralih ke
beberapa ikan dan makanan berat lainnya.
Saat memutuskan pindah ke kawasan
Tunjungan pada tahun 1933 Restoran
Hellendoorn kemudian menambahakan
beberapa menu akulturasi dari beragam
kuliner pribumi.

Menu Minuman
R e s t o r a n G r i m m & C o

menawarkan nya yang wajib untuk dibier
coba, yaitu yang secaraBier Erlanger
medis tidak memiliki efek berbahaya
selain itu ada Proefflesschen, Gefrappeerd
yaang tersedia di Grimm & Co
( 26 FebruariSoaerabaiasch Handelsblad,
1892). Sedangkan Restoran Hellendoorn
juga sama-sama mengunggulkan bier
sebagai minuman andalan di dalam
restorannya. Selain Restoran grimmbier
& Co menyediakan beberapa minuman
yang lebih menyegarkan tepat di konsumsi
saat siang hari. Minuman itu lebih ringan
yakni “ yang segar danlemon squash”
lezat di siapkan untuk para pelanggannya
( 1 JuliSoaerabaiasch Handelsblad,
1905).

Pengunjung, Pelayan dan Koki
Restoran

Pengunjung Restoran Grimm &
Co rupanya tidak jauh beda dari beberapa
pengunjung yang hadir dibeberapa tempat
hiburan lainnya. Sebagai sebuah restoran
yang setiap hari dibuka untuk pengunjung
agar bisa menikmati hidangan tentu
peraturan itu hanya berlaku bagi siapa saja
yang sanggup untuk membeli hidangan
yang disajikan tersebut. Terlepas dari
adanya perlakuan untuk menggunakan
pakaian rapi dan sopan atau aturan ketat
lainnya seperti di gedung societeit, hanya
berlaku saat diselenggarakan beberapa
acara seperti pemutaran musik atau
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p e r t u n j u k a n . S e d a n g k a n u n t u k
pengunjung dari beberapa golongan
seperti Arab Ti nghoa dan India, o
sebenarnya tidak dibedakan karena
mereka memiliki kedudukan setelah kelas
Eropa entunya mereka memiliki cukup.T
uang agar dapat membeli hidangan di
dalam kedua restoran ini kan tetapi pada.A
acara-acara seperti pertunjukan musik
Italian atau acara dansa mereka akan sulit
untuk dijumpai karena perbedaan budaya
dan gaya hidup mereka. Sedangkan
pribumi biasa, beberapa dari mereka
ditempatkan sebagai jongos atau pelayan.

Metode Pemasaran
Soerabaiajasche Handelsblad

pertama kali muncul pada tahun 1866,
jauh sebelum Restoran grimm di bangun
di Pasar Besar. Sehingga surat kabar ini
menjadi perhatian penting masyarakat
Surabaya pada waktu itu, termasuk
Restoran Grimm & Co dan Hellendoorn
yang sering mengiklankan menu maupun
acaranya di surat kabar tersebut. Restoran
H e l l e n d o o r n j u g a l e b i h s e r i n g
m e n g i k l a n k a n a g e n d a d a n
mempromosikan komoditinya di koran De
I n d i s c h e C o u r a n t . D i s a m p i n g
mengiklankan setiap komoditinya pihak
Restoran Hellendoorn selalu menyertakan
no telefon Z. 1093 sebagai alat pemasaran,
dengan adanya no tel on yang ditulismor ep
dalam setiap iklan pihak restoran juga
menggunakan jasa pengiriman makanan
untuk makan siang maupun makan malam
bahkan sampai luar kota (Soerabaiasche
Handelsblad, 10 Januari 1930).

Dampak Keberadaan Restoran Grimm
& Co dan Hellendoorn Di Surabaya
Tahun 1888-1930

Pada masa pemerintahan Hindia-
Belanda, bagunan tidak bisa berdiri begitu
saja tanpa memenuhi beberapa syarat dan
ketentuan. Meskipun Hellendoorn
merupakan restoran milik perseorangan,
keberadaannya juga diakui oleh
pemerintah sejak namanya masuk dalam
daftar bangunan yang menggunkan lahan

Pasar Besar seperti toko-toko yang lainnya
( overVerslag Der Gemeente Soerabaja
1917). Keberadaan Restoran Grimm & Co
di Surabaya tidak hanya menginspirasi
J.W Hellendoorn untuk mengikuti jejak
yang membesarkan namanya, namun juga
menginspirasi berbagai industri hiburan
lainnya (restoran).

D a l a m u s a h a p e r s a i n g a n,
merupakan hal yang sewajarnya terjadi,
demikian pula untung rugi juga menjadi
bagiannya terkecuali usaha restoran.Tidak
yang marak akhir abadpada kesembilan
belas di kota Surabaya. Sebelumnya Von
Faber juga mengulas sedikit tentang kedua
restoran ini memiliki persaingan dan
diperkuat dengan adanya iklan dalam surat
kabar yang sama dua restoran yang berada
di Pasar Besar tersebut sama-sama telah
mengiklankan menu untuk item paskah.
Iklan itu diditerbitkan koran yangoleh
sama yakni Soerabaja handelsblad.
Restoran Grimm & Co memberitahukan
kepada masyarakat Surabaya bahwa
mereka menyediakan sebuah koleksi
ekslusif dengan tema paskah. Demikian
pula dengan Restoran Hellendoorn yang
memasang iklan dikoran tersebut bahwa ia
juga memberikan pilihan menunya tak
kalah enak dan menarik di hari paskah ini.
Pernyataan tersebut tentu merujuk pada
iklan dari Restoran Grimms bahwa
Restoran Hellendoorn juga memiliki
menu yang tak kalah lezat dari restorannya
( 12 AprilSoerabaiasch Handelsblad,
1906). Dalam beberapa titik persaingan
yang terjadi rupanya tidak berlangsung
lama karena Restoran Grimm & Co
kemudian mulai tak mampu bertahan.

Pada tahun 1911 hingga 1912
kejayaan pimpinan Stam En Weyn mulai
m e n u r u n s a a t b a n y a k n y a s u r a t
permohonan yang ditujukan kepada
berbagai mitra kerja dengan N.V.
Maatschappy Restaurant Grimm & Co
karena mengalami beberapa masalah
keuangan (untung-rugi) di dalam
perusahannya. Dimulai dari 10 Oktober
1911 keluar surat permohonan dari Heer
van den Bend dari de Hed. Ind. Escompto
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Matschappy yang menghendaki untuk
melakukan penagihan terharap N.V.
Maatschappy Restaurant Grimm en Co
sebesar f 10.82 (Papieren wees en
Boedelkamer te Soerabaia , No.
5007) elang satu bulan kemudian di.S
susul oleh surat dari dari Mevrouw
Reehorst yang meiliki keinginan yang
sama dengan jumlah penagihan sebesar f
20.75 (Boedel Papieren wees en
Boedelkamer te Soerabaia, No. 6566).
Setiap surat yang dikirimkan selalu
mengakhirinya dengan permohonan agar
keputusannya untuk bubar tidak
diberitakan kepada semua media surat
kabar sebagaimana mestinya yang
dilalukan oleh restoran ini saat beroperasi.

Surat-surat permohonan tersebut
masih berlanjut sampai tahun 1912 yang
didominasi oleh Heer V. E. Landau namun
sebelumnya didahului Sardemann dari
Naamlooze Vennootschap Maatschappy
dengan penagihan f 5,13 dan V.E. Landau
dengan jumlah yang lebih besar dari
semua penagih f 133.20 (Boedel Papieren
wees en Boedelkamer te Soerabaia, No.
1259, No. 4173. dengan tidak melibatkan
media dalam proses pembubaran yang
dilakukan oleh pihak perusahaan maka
Restoran Grimm & Co mulai meredup dan
kemudian seakan hilang dan beralih
sebagai sebuah kantin militer pada tahun
1930.

Dalam kurun waktu 1911antara
hingga ,1920 kejayaan beralih ke
Restoran Hellendoorn dimana restoran ini
tetap f beroperasi.Makti ulai dengan
banyaknya pesanan yang diterima untuk
a c a r a - a c a r a p e s t a a t a u s e b u a h
perkumpulan. Setelah mengalami banyak
masalah hutang Stam en Weys kemudian.
menyerahkan perusahan untuk diambil
alih kepemilikannya kepada pedagang
gula India Gani Achmad yang terkenal,
yang juga membeli Hotel Simpang. Kedua
firma saat itu digabungkantersebut pada
menjadi sebuah usaha. Ketika juga mulai
ada kemunduran pada Gani Achmad,
gedung itu bermunculan dan usaha
tersebut diserahkan kepada Nederland

Indische Handelsban T hanyaidak
Restoran Grimm & Co saja yang
kemudian diambilalih oleh Ghani Ahmad.
Restoran Hellendoornyang berada di
Pasar besar juga d beli olehnya pada tahuni
1920 meskipun demikian Restoran
Hellendoorn resmi pindah ke daerah
Toend jongan pada tahun 1933 .
( , 18 ei 1920).Bataviasche Nieuwblad M

U n t u k I n d . C r t . l a p o r a n ,
kesepakatan antara Direktur gebeekend
dari Hellendoorn restoran (yang
sebagaimana dilaporkan akan ditutup) dan
arsitek Oyen, pada pembangunan restoran
baru. Ini akan didasarkan pada
Toendjoengan, di mana perusahaan akan
terus dalam bentuk gemoderniseerdon
Hellendoorn ( 4Bataviasch Niuewsblad,
Januari 1932). Meskipun memutuskan
untuk melakukan pembangunan gedung
baru di Toen jo ngan. Restorand e
Hellendoorn tetap mengaktivkan
kegiatannya di Pasar besar seperti saat
diselenggarakannya pertunjukan siang
dan konser pada malam hari di Restoran
Hellendoorn terhitung setiap hari selama
akhir tahun serta aktif mengiklankan
beberapa menunya di Surat kabar
Surabaya ( , 1De Indische Courant
September 1932). Berita perpindahan
gedung baru tersebut cukup menyita
perhatian bukan hanya dari masyarakat
Surabaya saja melainkan beberapa daerah
khususnya pada hari selasa di upacara
peletakan baru pertama tersebut (Het
Niuews Van Den Dag, 26 Februari 1932).

Simpulan
Restoran Grimm & Co dan Restoran

Hellendoorn muncul sebagai suatu sarana
hiburan baru bagi kalangan Eropa yang
sebelumnya hanya memanfaatkan hiburan
yang ada di gedung societeit. Akan tetapi
kehadiran restoran ropa-restoranE tersebut
bukan berarti menggantikan kedudukan
gedung sebagai sarana hiburansocieteit
mereka restoran kemudian.Hanya saja
dianggap sebagai sarana baru yang tidak
terlalu membedakan kelas sosial,termasuk
dengan peraturan-peraturan yang ada.
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Selain sebagai hiburan restoran Eropa juga
menjadi bentuk dari semangat hidup Barat
yang oleh para wanita Eropa yangdibawa
mulai berdatangan secara besar ke
Jawa etelah akulturasi yang terjadi.S
dibeberapa laki-laki Eropa yang
melakukan perkawinan dengan wanita
pribumi. Meskipun demikian ada
perbedaan yang cukup menarik dari kedua
restoran Eropa ini yang pertama: Restoran
Grimm & Co selama beroperasi restoran
ini hanya menyajikan makanan Eropa saja
sedangkan Restoran Hellendoorn
menyajikan makanan-makanan yang
mulai terakulturasi dengan budaya
pribumi saat keputusannya untuk
berpindah di kawasan Tunjungan pada
tahun 1932.

Kami menemukan bahwa tidak
banyak perubahan sosial yang terjadi
dengan adanya restoran.Dalam segi
h ibu ran go longan Er t e t ap, opa
mengunggulkan gedung Societeit sebagai
t e m p a t y a n g i s t i m e w a u n t u k
menghabiskan waktu. Akan tetapi
kehadiran Restoran Grimm & Co
kemudian menginspirasi para pemodal
swasta untuk menbangun usaha restoran di
Surabaya meskipun Stam en Weys tidak
mampu membawa restoran Grimms
bertahan jauh lebih lama amun sejak.N
berdirinya Hellendoorn restoran-restoran,
lain mulai tumbuh seperti Restoran
Stadtuin, Cafe Tanjung Perak, Restoran
Simpang dan Restoran Annex yang
berkembang bahkan setelah Belanda tidak
lagi menaruh kekuasaannya di Surabaya.
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