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4

'NA LANG OVERDENKEN IS HIJ TOEN EEN UITGEVERIJ EN EEN BOEKHANDEL 
BEGONNEN' (1920–1925) 

Hadi Poestaka 

De oprichting in 1920 van Boekhandel en Uitgeversmaatschappij Hadi Poestaka met Louis 
Petit als medefirmant, betekent dat Noto Soeroto de keuze heeft gemaakt om verder als 
zakenman door het leven te gaan. Er moest dan ook wat gebeuren om het gezin, op 12 juli 
1922 uitgebreid door de geboorte van een dochtertje, genaamd Dewatya, te kunnen 
onderhouden. Het jaar ervoor had hij al het besluit genomen, na tien jaar student te zijn 
geweest, de rechtenstudie vaarwel te zeggen. De motivatie ontbrak hem volledig. Voorlopig is 
het vertrek naar Indië dus van de baan. Dit uitstel kan niet worden losgezien van een 
onverkwikkelijke affaire waarin Noto Soeroto door eigen schuld betrokken raakt.
 In 1919 komt de kroonprins van Djokjakarta naar Nederland. Het is de dan 40-jarige vierde 
zoon en opvolger van sultan Hamengkoe Boewono VII. Noto Soeroto treedt op als zijn tolk en 
adviseur. Het doel van zijn komst is meerledig: het bezoek aan het Tweede Koloniaal 
Onderwijscongres eind oktober 1919 te Den Haag; het zich oriënteren op de westerse 
samenleving en haar technische ontwikkeling, en de begeleiding van zijn zoon en neef, die 
hier hun schoolopleiding zullen voortzetten. Het in hem gestelde vertrouwen brengt Noto 
Soeroto er eerst toe het voor elkaar te krijgen dat de boekhandel-uitgeverij het predikaat 
'hofleverancier' verkrijgt. De firma mag zich 'Leverancier van Z.H. de Kroonprins van 
Djokjakarta' noemen en diens wapen voeren op het briefpapier, de briefkaarten en de 
enveloppen. Ook de Prangwedono ontvangt van beide firmanten een gelijkluidend verzoek. 
Het Javaanse karakter van de zaak moet duidelijk worden gepresenteerd.1 Daarnaast weten 
Noto Soeroto en Petit de Djokjase kroonprins ertoe te bewegen een lening te verstrekken voor 
het doen van investeringen. Diezelfde dag verzoekt de prins Noto Soeroto een aantal gouden 
oorringen ter bewerking of ter verkoop bij een juwelier te brengen. Zijn tas, waarin zich ook 
de ringen bevinden, wordt hem diezelfde avond ontstolen, wanneer hij in het gezelschap 
verkeert van een vreemde vrouw. De gebeurtenis bezorgt hem problemen op verschillende 
gebieden. Ten eerste is er de schaamte voor de prins, wiens vertrouwen hij geniet. Hoewel er 
aangifte wordt gedaan en de recherche een onderzoek instelt, wordt de zaak niet opgelost. 
Vergoeding van de materiële schade kan hij niet bieden en vergoeding van de emotionele 
schade is sowieso onmogelijk. Hoe zal men in Djokja reageren, wanneer deze kwestie aldaar 
bekend wordt? Ten tweede, hij kan er niet onderuit zijn vrouw Jo in te lichten, waarbij zijn 
ontrouw aan het licht komt.2 Op 11 februari 1921 wordt de prins als sultan Hamengkoe 
Boewono VIII geïnstalleerd.3 De affaire zal Noto Soeroto's naam in Indië en vooral in Djokja 
veel schade doen en hij beseft dat terdege.

Met een paar honderd gulden kapitaal is de onderneming gestart. Noto Soeroto doet in het 
begin alles zelf, zoals pakjes maken en deze ter verzending naar het postkantoor brengen. Hij 
houdt vanaf het voorjaar van 1920 kantoor aan huis op zijn nieuwe adres: Valkenboskade 626.  
Met ingang van half juli 1922 verhuist het gezin naar de Valkenboskade 658 en opereert de 
firma vanuit de Nobelstraat 20. Louis Petit werkt vanuit de Saxenburgerstraat 34 in 

1 Brief Noto Soeroto en Louis Petit aan Prangwedono VII, 29 mei 1920. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Poeze 1986, p. 170; Brief Jo Meijer aan Prangwedono VII, 7 december 1922. Archief Mangkunegaran 
Surakarta. 
3 Van Bruggen 1998, p. 9. 
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Amsterdam. Om bekendheid te geven aan zijn initiatief publiceren de firmanten een bescheiden 
prospectus, waarin zij meedelen dat de Indonesische Boekhandel en Uitgeverij Hadi Poestaka 
is opgericht door de eerste ondertekenaar, te weten Noto Soeroto. Voor wat de toekomst 
betreft, beogen zij de zaak naderhand in Indonesië te doen zetelen, terwijl de vestiging in 
Amsterdam dan een filiaal zal worden van de hoofdvestiging in Indonesië. Natuurlijk gaat het 
om het financieel welslagen van de onderneming, maar de firmanten weten toch een ideëel, 
nationalistisch gekleurd doel te formuleren. Zij schrijven: 

Waar op dit oogenblik een dergelijke onderneming nog niet bestaat – in het 
Moederland worden alle bekende boekhandel- en uitgeversfirma's gedreven met 
vreemd geld en door vreemde krachten – meent de oprichter met zijn daad een 
terrein te hebben geopend, waarop zijn landgenooten hun solidariteit kunnen aan 
den dag leggen. 
Indonesiërs! Steunt een nationale onderneming, wendt U met Uw uit te geven 
geschriften tot ons en bestelt Uw boekwerken, schrijf- en andere 
studiebenoodigdheden bij de boekhandel en uitgeversmaatschappij "Hadi 
Poestaka".1

Hij levert boeken aan Indonesische studenten en probeert het fonds van de uitgeverij uit te 
bouwen. Maar het benodigde kapitaal daartoe ontbreekt. Jo schrijft de Prangwedono over de 
ontwikkelingen en de plannen: 

Van zijn rechtsstudie heeft Soeroto afgezien, omdat hij er absoluut niets meer voor 
gevoelde, met tegenzin werkte en daarbij niet in gouvernementsdienst wilde 
komen, vooral na het gebeurde met den tegenwoordigen sultan van Djocja. Na 
lang overdenken is hij toen een uitgeverij en boekhandel begonnen. […]  Door het 
uitgeven van obligaties heeft hij (om uit te breiden) toen geld bij elkaar gekregen, 
doch dit was niet afdoende. Er kwamen steeds nieuwe klanten bij, ook uit Indië, 
nieuwe uitgaven, waaronder verscheidene proefschriften volgden, zoodat Soeroto 
nu een eigen kantoor heeft op de Laan van Meerdervoort 332, waar zijn "Adi 
Poestaka" gevestigd is, terwijl een dame van onze kennissen hem behulpzaam is 
bij de administratie en er een jongen is voor pakketten weg te brengen, brieven te 
typen enz. Een accountant controleert geregeld de boekhouding. Hij constateert tot 
zijn genoegen, dat de zaak langzaam vooruit gaat.  
Binnen korten tijd krijgt Soeroto een klein kapitaaltje van mijn vader te leen, 
waardoor hij in staat zal zijn wat reclame in Indië te maken en nieuwe uitgaven te 
entameeren. Zijn doel is zich te specialiseeren in werken uit te geven, waardoor hij 
zijn land en volk op cultureel gebied kan helpen en tevens daarin een bestaan te 
vinden.
Zoodra de uitgeverij "Adi Poestaka" hier te lande een flinken omvang heeft 
bereikt, wat niet zoo heel lang meer zal duren, wanneer Soeroto over kapitaal kan 
beschikken (we hopen over 2 jaar) wil Soeroto naar Java terug, om in Solo of 
Djokja aan de zaak uitbreiding te geven en daar dan het hoofdkantoor te vestigen. 
Het Hollandsche filiaal blijft dan inkoopkantoor, blijft dus boeken leveren aan 
Indische studenten en andere klanten en geeft dan Hollandsche werken uit. De 
uitgevers en boekhandelaren moeten eerst in "Adi Poestaka" een geduchte 
concurrent zien, alvorens Soeroto naar Indië kan terugkeeren.2

1 Prospectus Hadi Poestaka, 1920. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Brief van Jo Meijer aan Prangwedono VII, 7 december 1922. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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In 1923 trekt Louis Petit zich om onduidelijke redenen terug uit de uitgeverij. Hadi Poestaka is 
dan uitsluitend gevestigd in Den Haag. Eerst in de Prinsestraat 47, erna aan de Laan van 
Meerdervoort 332 en heet dan voluit 'Naamlooze Vennootschap: Uitgevers-Maatschappij en 
Algemeene Boekhandel "Adi Poestaka" (Schoone Geschriften), te 's-Gravenhage'. 'Hadi' wordt 
veranderd in het naar Noto Soeroto's mening juistere 'Adi'. Op 11 mei 1923 verwerft de 
vennootschap koninklijke goedkeuring van de statuten.1 Het 'maatschappelijk kapitaal' van de 
onderneming bedraagt f 25.000,-, verdeeld in 25 aandelen van f 1000,-, waarvan er negen zijn 
geplaatst en 'volgestort': Noto Soeroto voor f 8000,- en François Adriaan Albert Meijer, broer 
van Jo en op dat moment 'technisch student', voor f 1000,-. De resterende niet geplaatste 
aandelen moeten binnen tien jaar zijn geplaatst.2 Naar alle waarschijnlijkheid heeft Noto 
Soeroto voor de geïnvesteerde f 8000,- een bankgarantie weten te verkrijgen.
 De zaak vraagt veel tijd en energie. Het aantal bijdragen van Noto Soeroto's hand aan 
tijdschriften en kranten loopt in deze periode dan ook terug.  
 Het fonds van Adi Poestaka is voornamelijk cultureel van aard. Eén van de uitgaven waar 
hij erg trots op is, is De Leerschool van den papegaai en toespraken in Shanti Niketan. Het 
betreft een fabel en toespraken van Rabindranath Tagore, die met diens toestemming door Noto 
Soeroto zijn bewerkt. Het grootformaat boek is rijk geïllustreerd met tekeningen van 
Abindranath Tagore, een neef van de schrijver. De kaft is versierd met een gouden opdruk van 
een papegaai. De prijs is hoog: f 5,40,-. Het lijkt of de uitgave meer ter ere van Tagore is 
gedaan dan om het commerciële belang. Het boek zal niet veel zijn verkocht. Noto Soeroto 
geeft ook eigen dichtwerk uit: in 1920 presenteert hij zijn vijfde dichtbundel, Lotos en 
morgendauw, in 1925 de zesde, Nieuwe fluisteringen en tot slot, in 1931, zijn meest 
succesvolle bundel, Wayang-liederen. Het fonds van Adi Poestaka behelst werken van 
uiteenlopende aard: inaugurele redes, dissertaties, overdrukken van artikelen uit tijdschriften en 
andere studies. In de serie 'Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiërs' verschijnen de 
monografieën van onder anderen Noto Dirodjo en van de grondlegger van Boedi Oetomo, de 
arts Wahidin Soediro Hoesoedo. Het genereren van culturele aandacht voor zijn moederland is 
de gemeenschappelijke noemer waaronder de uitgaven kunnen worden samengebracht. Een 
aantal voorbeelden zijn: 
-De verzoeking van Boeddha, een gedicht in proza door de Haagse musicus Rient van Santen 
(1920);
-Een Javaansch vorstenhuwelijk door S.K. Koperberg (1921); 
-De Mohammedaanse vrome stichtingen in Indië, de dissertatie van Kusumah Atmaja (1922);    
-De Javaansche danskunst door de schilder-tekenaar Theodoor Bernard van Lelyveld (1922), 
in 1931 door Van Holkema en Warendorf belangrijk uitgebreid opnieuw uitgegeven en van een 
inleiding voorzien door de Leidse hoogleraar-archeoloog Nicolaas Johannes Krom;  
-Voorstellingen van vaartuigen op de reliëfs van den Borobodoer door de eerste restaurateur 
van deze hindoe-Javaanse tempel Theodoor van Erp (1923);
-Moedra's op Bali door P. de Kat Angelino (1923);
-Cultuurtypen en cultuurphasen, de inaugurele rede van de Leidse hoogleraar Jan Petrus 
Benjamin de Josselin de Jong (1923) en  
-Over ethnologische ekonomie door Georg François Elbert Gonggrijp (1927), een overdruk uit 
het Koloniaal tijdschrift.
 Het spreekt voor zich dat, naast de uitgeverij, ook de boekhandel zich richt op werken de 
Indonesische archipel betreffende.

1 Commissie voor het verzamelen van bouwstoffen voor de geschiedenis van de boekhandel te 's-Gravenhage,
1967; Bijvoegsel tot de Nederlandsche staatscourant, maandag 11 juni 1923, nr. 111. 
2 Bijvoegsel tot de Nederlandsche staatscourant, maandag 11 juni 1923, nr. 111. 
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Kopenhagen

Van begin juli tot half september 1922 wordt in Kopenhagen de Nederlandsche Tentoonstelling 
georganiseerd. Het doel van de expositie is de economische banden tussen Nederland en 
Denemarken te verstevigen, waarbij naast presentaties op het gebied van akkerbouw, veeteelt, 
tuinbouw, industrie en scheepvaart ook de cultuur vanaf de zestiende eeuw tot heden een ruime 
plaats is toebedacht. De tentoonstelling wordt omkleed met lezingen, muziek en optredens van 
o.a. de zanger-cabaretier Jean-Louis Pisuisse. In de koloniale afdeling presenteert Nederland 
tropische producten die ook naar Denemarken worden geëxporteerd. De afdeling bestaat uit 
een compleet dorp waarin huizen uit verschillende Indische culturen zijn nagebouwd. Dans, 
gamelan en het onvermijdelijke eten moeten de bezoeker in tropische sfeer brengen. De 
Indonesische afvaardiging bestaat uit bedienden en in de tweede helft van juli acht 
Indonesische studenten, naar alle waarschijnlijkheid leden van de Indonesische Vereeniging, 
die gamelan komen spelen. Ook Noto Soeroto is van de partij. In september bezoeken koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik de expositie. Het totale bezoekersaantal bedraagt 500.000.1

Oedaya

In mei 1923 worden de activiteiten van de uitgeverij uitgebreid, wanneer Noto Soeroto besluit 
een eigen tijdschrift te beginnen onder de naam Oedaya. Geïllustreerd maandblad voor 
Indonesië. Hiertoe richt hij een nieuwe firma op onder de naam 'Naamlooze Vennootschap tot 
exploitatie van het tijdschrift "Oedaya" (Opgang), te 's-Gravenhage'. Bij koninklijk besluit 
worden de statuten op 4 september 1923 goedgekeurd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 
35.000,-, in 35 aandelen van f 1000,-. Bij de oprichting zijn er hiervan negentien geplaatst en 
volgestort: Noto Soeroto voor f 18.000,- en Jean Louis Charles van Beetem, gepensioneerd 
officier van het Nederlands leger, voor f 1000,-. Net als het geval is bij de aandelenuitgifte ten 
behoeve van de uitgeverij dienen de niet geplaatste aandelen binnen tien jaar te worden 
geplaatst. Ook voor de NV Oedaya is naar alle waarschijnlijkheid een bankgarantie afgegeven, 
zodat in 1923 Noto Soeroto een krediet van totaal f 23.000,- is verleend.
 De titel Oedaya verwijst in overdrachtelijke zin naar de opkomst van de zon voor Java. Noto 
Soeroto formuleert het doel aldus: 

Oedaya staat onder geen invloed van welke politieke partij ook, noch van eenig 
particulier belang, doch laat zich uitsluitend leiden door een opbouwende gedachte 
ten opzichte van de verhouding Nederland-Indonesië.
Het streeft er naar in de Nederlandsche taal onder Nederlanders belangstelling te 
wekken voor Indonesië, en voor de cultuur, de gaven en krachten van de bewoners 
dezer landen.  
Rust, geleidelijkheid en natuurlijkheid, gesymboliseerd in een zonsopgang 
(OEDAYA) zijn de richtlijnen, waarin het tijdschrift den opgang van Indonesië wil 
dienen. 
In de Maleische taal tracht het onder de massa der Indonesiërs, naast nuttige 
ontspanningsliteratuur, begrippen te verspreiden omtrent volksgezondheid, 
volkshuishoudkunde, techniek, kortom die zaken, waarin Nederlanders hun 
aangewezen voorlichters zijn. 
Het zoekt naar samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiërs. 

1 'De tentoonstelling te Kopenhagen' 1922; 'De Nederlandsche tentoonstelling te Kopenhagen' 1922; 'De Ned. 
tentoonstelling te Kopenhagen' 1922 ; 'De Nederl. tentoonstelling te Kopenhagen' 1922. 
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Op deze wijze: naar vermogen bij te dragen aan de bevordering van een 
wederzijdsche waardeering en van wederzijdsch begrijpen tusschen Nederland en 
Indonesië, tusschen Oost en West in het algemeen, is het streven van OEDAYA.1

Het blad bevat artikelen in het Nederlands en in het Maleis en is voorzien van veel foto's. Als 
vanzelfsprekend siert een foto van de Prangwedono het titelblad van het eerste nummer. 
Gedurende de eerste jaargang bedraagt de omvang per aflevering acht bladzijden die zijn 
gevuld met artikelen van uiteenlopende aard. Zo wordt er melding van gemaakt dat Noto 
Soeroto's broers Noto Kworo, Noto Diningrat en Gondowinoto als eerste Javanen in 1918 
respectievelijk zijn afgestudeerd als arts, ingenieur en jurist. Verder bevat het maandblad onder 
andere bijdragen over het vijftienjarig bestaan van Boedi Oetomo, Isaäc Israëls' reis naar Indië, 
de luchtvaart, de draadloze verbinding met Indië, de waardering van de wajangkunst in Europa, 
de ziekenverpleging en poliklinieken in Indië, Kartini, Tagore, moderne Indische schilderkunst, 
koningin Wilhelmina, de Indonesische Vereeniging, inlandse adel en Europese personen die 
veel voor Indië betekenen of betekend hebben, zoals de apotheker-filantroop H. F. Tillema en 
de spoorwegingenieur en ontdekker van de Boroboedoer J.W. IJzerman. Door acquisitie van 
adverteerders worden de onkosten bestreden. Natuurlijk ontbreekt reclame voor Adi Poestaka 
niet.
 De eerste jaargang (mei 1923–mei 1924) telt elf nummers, omdat in juni/juli 1923 één  
aflevering verschijnt in verband met de onzekerheid over voldoende abonnees. Blijkbaar is het 
aantal abonnementen voldoende, want vanaf het derde nummer in 1923 verschijnt Oedaya
maandelijks. Jaargang 3 telt negentien nummers, omdat Noto Soeroto vanaf jaargang 4 
synchronisatie wenst tussen jaargang en kalenderjaar. Vanaf januari 1927 vallen jaargang en 
kalenderjaar dus samen. In totaal zullen er 103 afleveringen verschijnen, verdeeld over acht 
jaargangen. Het laatste nummer is een driedubbele aflevering  (oktober-november-december 
1931). Dan valt het doek.
 De formule van Oedaya blijft gedurende de tweede en derde jaargang nagenoeg dezelfde, al 
wordt het aantal pagina's uitgebreid tot twaalf. Er worden meer medewerkers aangetrokken, 
onder wie de economiestudent en latere 'non-coöperatist' Mohammad Hatta, de journalist Nico 
Oosterbeek en de neerlandicus Herman Middendorp. Nieuw is ook de rubriek 'Van Kunst en 
Kunstenaars', waarin Haagse kunstenaars uit de kring van Noto Soeroto als de architect-etser-
houtsnijder-tekenaar-dichter Hein von Essen, de schilder Willem van Konijnenburg en de 
beeldhouwer Jan Altorf worden besproken. Ook het kunstenaarschap van Noto Soeroto zelf 
krijgt aandacht in Oedaya door de voorpublicatie van de gedichten uit de bundel Nieuwe
fluisteringen die in 1925 zal verschijnen. Eind 1924 verhuist het kantoor van de redactie en de 
administratie naar de Laan van Meerdervoort 60. 
 In de commentaren van verschillende Nederlandse kranten valt Oedaya goed. De schrijver-
journalist Johan Fabricius bijvoorbeeld, bespreekt de eerste jaargang en ziet Oedaya als een 
vrucht van Noto Soeroto's denken sedert de opkomst van de inlandse beweging en prijst zijn 
streven naar harmonie tussen Indië en Nederland.2
    Impliciet en expliciet draagt Oedaya de boodschap van de associatie van oost en west uit, 
waarmee het blad tegen wil en dank een politiek standpunt inneemt. De hoofdredacteur had 
weliswaar geschreven dat Oedaya 'onder geen invloed van welke politieke partij ook' staat, 
maar ten opzichte van het inmiddels tot wasdom gekomen nationalisme neemt het blad wel 
degelijk een politiek standpunt in. In een bijdrage, getiteld 'Een persoonlijke herinnering aan 
wijlen generaal J.B. van Heutsz' in de 2e jaargang, nr. 15, gaat Noto Soeroto in de ogen van een 
groot aantal nationalistisch ingestelde Indonesiërs te ver. Hij schrijft: 

1 Oedaya 2 (1924), nr. 18, p. 161. 
2 Fabricius 1924. 
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Dat was inderdaad een groot Nederlander, die den 11en Juli j.l. op 73-jarigen 
leeftijd te Montreux is overleden! Hier de beteekenis te schetsen van Generaal Van 
Heutsz als krijgsman en als bestuurder zou, bij de uitvoerige levensberichten, 
welke over hem in de dagbladen reeds verschenen zijn, slechts zijn water naar de 
zee dragen. Maar wij voelen ons verplicht in deze enkele regels getuigenis af te 
leggen van onze persoonlijke bewondering voor dezen Nederlander, die reeds een 
open oog had voor de belangen van den inlander en als het er op aan kwam naast 
hem stond en tegenover zijn blanke landgenooten. […] 
Diplomaat was Generaal Van Heutsz allerminst. Zouden wij hem voor Indonesiërs 
moeten karakteriseren, we zouden hem een Bima-figuur willen noemen: een 
geweldenaar, met een eerlijkheid en ridderlijkheid, een eenvoud en trouw van het 
zuiverste water. […] 
Mochten er Indonesiërs zijn, die in hun super-nationalistische gevoelens de 
verdiensten van dezen veroveraar, met ijzeren vuisten maar met een groot hart, 
niet willen erkennen en niet dankbaar kunnen zijn voor de kameraadschap van 
dezen soldaat, hun zij onder het oog gebracht, dat Generaal J.B. van Heutsz, in zijn 
zucht naar orde en veiligheid in de landen, welke nu eenmaal onder het 
Nederlandsche gezag gesteld zijn, per slot de verschillende volksstammen nader 
tot elkander heeft gebracht en de kiem heeft gelegd voor de toekomstige 
consolidatie van Indonesië.1

Het artikel zal tot grote consequenties leiden voor zijn relatie met de Indonesische Vereeniging. 

Twee kwesties 

Met ingang van de dertiende aflevering (1924) breidt de omvang van Oedaya zich uit met de 
rubriek 'Artha'. De rubriek is gewijd 'aan de practische daden van het leven' zoals handel, 
nijverheid, techniek en landbouw. De keuze voor de naam 'Artha' (goederen, geld) is ingegeven 
door de gedachte dat de weinig materialistische Indonesische maatschappij tot ontplooiing zal 
kunnen komen door 'verwerving van goederen', de abstracte betekenis van 'Artha'.2 Amaroelah 
Soetan Mangkoeto, destijds redacteur van Bandera Wolanda, wordt als rubrieksredacteur 
aangetrokken. Eind 1924 vertrekt Amaroelah en er verschijnt een nieuw blad op de markt met 
de naam Arta. Van Beetem, aandeelhouder van de N.V. Oedaya en medewerker van Noto 
Soeroto op het bureau van Oedaya krijgt van de hoofdredacteur de ruimte om over Amaroelah, 
zonder diens naam te noemen, eens flink uit te pakken in een ingezonden brief in Oedaya. Hij 
betoogt dat deze oud-medewerker is ontslagen wegens 'avonturiersbedoelingen' en wegens 
pogingen de macht in handen te nemen. Ook zou hij voor Arta bij firma's advertenties hebben 
weten te verwerven door gebruikmaking van de namen Oedaya en Noto Soeroto. De bedoeling 
van Van Beetem is om argeloze landgenoten en Indonesiërs voor deze 'oplichter' te 
waarschuwen. Hij gebruikt in zijn brief grote woorden en niet mis te verstane typeringen voor 
Amaroelah.3 Van Arta, een blad met veel foto's en weinig (Maleise) tekst, zijn slechts vier 
nummers overgeleverd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het niet lang bestaan.4 Het zal niet 
lang duren totdat ook Noto Soeroto het met Van Beetem aan de stok krijgt.   

1 Oedaya 2 (1924), nr. 15, p. 125, 135. 
2 Oedaya 2 (1924), nr. 13, p. 110. 
3 Van Beetem 1925, p. 199. 
4 Poeze 1986, p. 195, 196. 
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 J.L..Ch. van Beetem was in december 1924 door Noto Soeroto verzocht medewerker te 
worden bij Oedaya. Met deze militair die met grote inzet Indonesiërs in moeilijkheden met 
raad en daad ter zijde staat, raakt Noto Soeroto in november 1926 in conflict. Van Beetem 
publiceert naar aanleiding hiervan een brochure met de titel 'De ontmaskering van Raden Mas 
Noto Soeroto. Open brief aan het Nederlandsche Volk'. Van Beetem steekt in zijn epistel 
meteen op sarcastische en botte wijze van wal:

Noto Soeroto, de Javaansche dichter, de ziener uit het Oosten, de idealist, die 
streeft naar de verbroedering van het Nederlandsche en het Indonesische volk! 
Zoo is hij uit tijdschrift en courant aan velen bekend.
Maar door weinigen wordt hij gekend: Noto Soeroto, de oplichter, de zwendelaar, 
de volkmisleider! 
Dat is de werkelijke Noto Soeroto.1

Van Beetem schuwt niet nog meer grove kwalificaties voor Noto Soeroto te gebruiken als: 'een 
geraffineerde tooneelspeler', 'een gevaar voor het Nederlandsche volk', 'een immoreelen 
bedrieger', 'een avonturier', 'een intrigant' en 'een misdadiger.' Waar gaat het om?  
 Van Beetem memoreert dat in maart 1926 het faillissement van Oedaya door zijn financiële 
steun is afgewend, omdat hem het streven van Oedaya in hoge mate aansprak. Des te meer 
stoort het hem nu dat in het blad zaken naar voren worden gebracht die naar zijn mening niet 
door de beugel kunnen. Hij verwijt Noto Soeroto antiparlementaire propaganda te maken, haat 
te zaaien in plaats van verbroedering na te streven en gezagsondermijnende activiteiten te 
ontplooien als het steunen van dienstweigeraars. Daarnaast wijst hij op het chronisch gebrek 
aan geld. Subsidies van derden om het blad draaiende te houden zou Noto Soeroto grotendeels 
ten eigen bate aanwenden en verbrassen. Fijntjes wijst Van Beetem nog op de kwestie van de 
zoekgeraakte oorringen van de kroonprins van Djokja en beschuldigt Noto Soeroto bovendien 
van insluiping en verkrachting. Zijn gedichten noemt hij de 'scheppingsproducten van een 
misdadiger'. Van Beetem provoceert Noto Soeroto tot een geding. In grote, vette letters schrijft 
hij: 'Ik tart Noto Soeroto mij voor de Rechtbank te dagen, opdat moge worden uitgemaakt of ik 
een lasteraar dàn wel hij een bedrieger is!'2
 Van Beetem krijgt zijn zin. Noto Soeroto doet aangifte bij de officier van justitie te Den 
Haag. Van Beetem wordt ten laste gelegd dat hij Noto Soeroto opzettelijk, in het openbaar en 
bij geschrifte heeft beledigd. Op 9 mei 1927 dient de zaak voor de politierechter. De officier 
van justitie beperkt zich in zijn requisitor tot de aanklacht 'belediging'. Hij betoogt o.a.: 'Al was 
het duizend keeren waar, wat er in de brochure staat, aan de orde is alleen en uitsluitend de 
vraag of de woorden zijn gebezigd ja of nee en zijn ze gedaan om te beleedigen.' Bij herhaling 
moet de rechter gedurende de zitting de emotionele uitingen van Van Beetem onderbreken. De 
aanklager eist een geldboete van f 100,- subsidiair honderd dagen hechtenis.3  Van Beetem 
wordt schuldig bevonden en veroordeeld tot een boete van f 25,'-, subsidiair 25 dagen 
hechtenis.4 De belangrijk lichtere boete dan de eis komt, naar de woorden van de politierechter, 
voort uit de omstandigheid dat de verdachte moet leven van een bescheiden 
luitenantspensioen.5 Hiermee is Van Beetem veroordeeld wegens belediging, niet wegens 
smaad. Over de inhoud velt de rechter geen oordeel.

1 Van Beetem 1926, p. 1. 
2 Ibidem, p. 7. 
3 'Voor den politierechter' 1927. 
4 'Rechtbank te 's-Gravenhage' 1927. 
5 Ibidem. 
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Parijs  

In december 1923 besteedt het 'Centre d' Études Franco-Hollandaises' van de Parijse Sorbonne 
door middel van lezingen aandacht aan de Nederlandse cultuur. De aspecten die zullen worden 
belicht betreffen de geschiedenis van de Nederlandse cultuur, de schilder-, beeldhouw-, 
bouwkunst en de literatuur. Onder de sprekers zijn de architect H.P. Berlage en de literator 
Johan de Meester. Drie lezingen zijn gewijd aan Nederlands-Indië. Op 3 en 4 december spreekt 
de kenner van de hindoe-Javaanse kunst, prof. N.J. Krom en op 7 december voert Noto Soeroto 
in Javaanse kleding het woord in de als een amfitheater gebouwde zaal.1 Na een inleiding van 
Raymond Koechlin, de president van de Société des Amis du Louvre, begint Noto Soeroto zijn 
lezing voor de overvolle zaal met de mededeling 'dat alleen de begeerte om van zijn liefde tot 
volk en land te getuigen, hem allen schroom om in het Fransch op te treden, deed overwinnen'.2
Vervolgens memoreert hij de oprichting in 1919 van het Java-Instituut, de Vorstenlandse 
cultuurinstelling onder ere-voorzitterschap van Prangwedono VII, waarin Nederlanders en 
Javanen samenwerken tot bevordering van de Javaanse cultuur in al zijn facetten. De 
kunstaspecten die hij de revue laat passeren zijn: de wajang, de gamelan, de zang en de dans. 
Ter illustratie vindt een wajangvoorstelling plaats, waarbij de van oorsprong Solonese danser 
Hardjodirenggo als dalang optreedt en tevens een dansdemonstratie geeft met pianobegeleiding 
door het ontbreken van een gamalan. Ervaring heeft Hardjodirenggo genoeg. Als gesjeesd 
economiestudent in Amsterdam voorziet hij vooral in zijn onderhoud door optredens op de al 
eerder aan de orde gekomen kunstavonden.3 Noto Soeroto geeft zelf een illustratie van de 
Javaanse zang.4 Zowel door de aanwezigen als door de Franse organisatie worden de optredens 
als een groot succes beschouwd.   

De Indonesische Vereeniging, het royement 

Op 3 maart 1923 was een nieuw bestuur van de Indonesische Vereeniging aangetreden onder 
voorzitterschap van R.I. Koesoema Soemantri. Als penningmeester treedt Mohammad Hatta 
op. In het heropgerichte Hindia poetra wordt de beginselverklaring gepubliceerd met de niets 
aan duidelijkheid overlatende formulering: 'De toekomst van het volk van Indonesië is 
uitsluitend en alleen gelegen in de instelling van een regeeringsvorm, die aan dat volk zelf 
verantwoordelijk is in den waren zin van het woord, omdat alleen een dergelijke 
regeeringsvorm voor het volk aannemelijk is.'5 Onafhankelijkheid, eenheid en democratie zijn 
de sleutelwoorden in de beginselverklaring. Zij worden gevolgd door een 'manifest der radicale 
concentratie' waarin een vlammend protest wordt gevoerd tegen de verbanning of de onder 
politietoezicht gestelde volksleiders, tegen het ondemocratisch karakter van de Volksraad, 
tegen de miljoenen winst die het grootkapitaal uit het land heeft gevoerd en tegen het ontbreken 
van adequate gezondheidszorg en scholing voor de bevolking.6 Met een motie onderschrijft de 
ledenvergadering van de Indonesische Vereeniging de inhoud van het manifest. Met ingang 
van de tweede jaargang verandert Hindia poetra in Merdeka (vrij, onafhankelijk), een logisch 
vervolg op de verandering van de Indische Vereeniging in Indonesische Vereeniging in 1922.

1 'Nederland en de Sorbonne' 1923; 'Noto Soeroto in de Sorbonne' 1923. 
2 'Noto Soeroto en Hardjodirenggo in de Sorbonne' 1923. 
3 Poeze 1986, p. 182-183. 
4 'Lezing van Raden Mas Noto Soeroto' 1923. 
5 Hindia poetra 1 (1923), p. 17. 
6 Ibidem, p. 18-21. 
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 Op 1 maart 1924 treedt een nieuw bestuur aan onder leiding van Nazir Dt. Pamontjak. De 
beginselverklaring, aanvaard door de ledenvergadering, laat aan duidelijkheid nog minder te 
wensen over: 

Slechts een zich één-voelend Indonesië, onderlinge groepsverschillen ter zijde 
stellend, kan de macht van de overheersching breken. Het gemeenschappelijk doel  
– de vrijmaking van Indonesië –  eischt de totstandkoming  van een zelfbewuste, 
op eigen kracht steunende nationalistische massa-actie. De actie is, gezien de 
dubbele overheersching van tweeërlei aard, staatkundig en economisch: een 
voorbereiding tot de politieke onafhankelijkheid en een stelling nemen tegen het 
draineerend uitheemsche kapitaal.1

Op zondag 14 december 1924 vergadert de Indonesische Vereeniging in café Boschlust aan de 
Bezuidenhoutseweg in Den Haag en neemt een voor Noto Soeroto dramatisch besluit:

Gelezen het schriftelijk verzoek van tien leden tot royeering van het lid Noto 
Soeroto,
Gehoord de uiteenzettingen en debatten en de verdediging van het lid voornoemd 
ter genoemde vergadering, 
Overwegende:
dat de handelingen van het lid Noto Soeroto buiten de vereeniging, indruischen 
tegen het saamhoorigheidsbeginsel, neergelegd in art. 2 der Statuten, 
dat hij blijkens zijn uitlatingen in Nederlandse bladen en in zijn tijdschrift 
"Oedaya" openlijk de leidende beginselen der Indonesische Vereeniging saboteert, 
dat hij door zijn openbaar optreden bij buitenstaanders de misleidende voorstelling 
wekt, alsof hij weergeeft den heerschenden geest der Vereeniging en daarmee 
schade toebrengt aan de Indonesische zaak, 
[…]
Besluit:
meergemeld lid Noto Soeroto van de ledenlijst der Indonesische Vereeniging te 
schrappen.   

Hij had het kunnen verwachten. De tegenstelling tussen zijn persisterende opvattingen en de 
verlegde koers van de vereniging kon ook niet groter zijn. Direct de maand erop schrijft hij in 
Oedaya onder de titel 'De hoofdredacteur van "Oedaya" geroyeerd als lid van de "Indonesische 
Vereeniging" wegens anti-Indonesische gezindheid' een uitgebreid, ironisch commentaar op 
zijn royement. Uit zijn reactie blijkt dat hij een uitnodiging had ontvangen om op 14 december 
aanwezig te zijn. Er zou gesproken worden over iets wat hem persoonlijk zou betreffen. Er 
volgde nog een oproep, waarin als eerste punt van de agenda de royering van een lid stond 
vermeld, zonder dat de naam van de betrokkene werd genoemd. Na een verzoek om nadere 
inlichtingen werd hem meegedeeld dat hij de geroyeerde zou zijn. De reden: publicaties in 
strijd met de beginselen van de vereniging. Overleg vooraf was niet mogelijk.2
 De gang van zaken tijdens de vergadering is hilarisch te noemen. Noto Soeroto dient 
namelijk ook zelf een verzoek in tot royement bij acclamatie van het lid Noto Soeroto, 
'aangezien aan het bestuur is gebleken, dat bedoeld lid, blijkens schrijven van het bestuur 
(zonder datum), zoodanig naar buiten optreedt, dat zulks in strijd is met de beginselen onzer 
vereeniging'.3 Met moeite krijgt hij voor elkaar dat zijn brief als ingekomen stuk wordt 

1 Merdeka 2 (1924), p. 3. 
2 Oedaya 2 (1925), nr. 20, p. 186. 
3 Oedaya 2 (1925), nr. 20, p. 186. 
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voorgelezen voordat de vergadering begint. Het bestuur is door de gang van zaken enigszins in 
verlegenheid gebracht, maar uiteindelijk wordt het verzoek behandeld. Men keurt o.a. de 
waarderende woorden in Oedaya aan het adres van de overleden Van Heutsz af met het 
argument dat diens vuist gebeukt heeft op de ruggen van zijn vader en broers. Verder is er 
afkeuring vanwege de juichtoon die Noto Soeroto in de Haagsche courant had laten horen ter 
gelegenheid van de aankomst van de Nederlandse vliegers in Batavia op 25 november 1924, 
want uit dergelijke vliegtuigen zouden later bommen worden geworpen, met bruine gewonden 
en verminkten als gevolg. Tot zijn niet geringe verrassing wordt hem gevraagd of hij het zou 
wagen in Oedaya een portret van Diponegoro af te drukken en hem daarbij alle glorie als een 
heldenfiguur te doen toekomen.1
 De motie wordt met overweldigende meerderheid aangenomen. Na vijftien jaar komt zo een 
eind aan zijn lidmaatschap van de vereniging die hij mede had helpen oprichten en waarvan hij 
van 1911 tot en met 1914 voorzitter was geweest. De Indonesische Vereeniging had een 
aanleiding gevonden om de reeds lang verstoorde verhouding te verbreken. Misschien speelt de 
oprichting door Noto Soeroto en een aantal geestverwanten van de vereniging Indonesië in den 
Vreemde in 1924 ook nog een rol.2 Van de vereniging die wat doelstellingen betreft een kopie 
wil zijn van de 'oude' Indische Vereeniging, is weinig meer vernomen.  
 Noto Soeroto verzucht na zijn royement: 

Ik nam dus afscheid van de "Indon. Ver." met "bloedend hart". À propos, hoe 
zouden de heeren het wel gevonden hebben van H.H. den Soesoehoenan van 
Soerakarta, den Sultan van Deli, den prins Mangkoenegoro VII, die in hun 
paleizen luisterrijk hebben ontvangen de aspirant-bommenwerpers Van der Hoop, 
Van Weerden Poelman en Van den Broeke en hoe van die duizenden 
landgenooten, die toch zeker bewonderend "wah!" zullen hebben uitgeroepen, toen 
dat helsche ding op Indonesië's bodem kwam neergestreken?!3

    
Inderdaad plaatst Noto Soeroto in Oedaya een prent van Pangeran Diponegoro met een lovend 
bijschrift. Nota bene op dezelfde bladzijde als het commentaar op zijn royement. In het spoor 
van Noto Soeroto wordt in januari 1925 ook het oud-bestuurslid, de arts J.B. Sitanala, 
geroyeerd, omdat hij het standpunt van Noto Soeroto had verdedigd.4 Vanaf zijn royement 
verandert Oedaya van karakter. Van een meer Indonesisch-cultureel blad verdedigt Oedaya
sindsdien de politieke standpunten van Noto Soeroto, maar blijft ook veel aandacht schenken 
aan de Indonesische en Nederlandse cultuur. Het aantal persoonlijk door Noto Soeroto 
ondertekende bijdragen neemt in aantal toe. Tien van deze artikelen neemt hij op in een 
speciale uitgave, getiteld Kleurschakeeringen uit Oedaya, die hij uitgeeft bij zijn eigen 
uitgeverij. Het artikel 'Nederland en Indonesië', oorspronkelijk een rede, opent 
Kleurschakeeringen.

1 Van 1825 tot 1830 leidde Diponegoro een felle opstand van de bevolking van Midden-Java tegen het 
Nederlandse koloniale gezag, de Java-oorlog. Het koloniale leger had grote moeite om de door Diponegoro 
geleide guerrilla te onderdrukken. Nadat grote delen van Midden-Java verwoest waren, werd Diponegoro in het 
nauw gedreven en gevangen genomen. 
2 Oedaya 7 (1930), nr. 82, p. 117. 
3 Ibidem, p. 187. 
4 'De Indonesische Vereeniging' 1925. 
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Slot

De vurige hoop om Prangwedono VII, op 3 september 1924 verheven tot Mangkoenegoro VII, 
te willen dienen, is voorlopig op de achtergrond geraakt door het nieuwe initiatief een 
boekhandel, uitgeverij en een tijdschrift te beginnen. Teruggaan naar Indië zit er, ondanks 
mooie toekomstdromen over een vestiging in Indië, voorlopig dan ook niet in, mede door het 
feit dat Noto Soeroto nu de verantwoordelijkheid voor een gezin heeft. Had hij naar aanleiding 
van het uitgaan van de verkering met Jo in het voorjaar van 1915 niet verheugd aan Soeparto 
geschreven 'dat er nu al reeds een band minder is van de kluisters, die me zouden kunnen 
binden aan dit Noordelijk gewest, dat ik zoo gauw mogelijk zou willen verlaten om naar mijn 
zonnig Zuiden te gaan?'1 De 'kluisters' zijn door de noodzaak tot opbouw van de firma en de 
twee kinderen in aantal toegenomen en het 'zoekraken' van de oorringen van de kroonprins van 
Djokja zullen hem hebben doen beseffen dat men hem in Djokja niet als de verloren zoon zal 
inhalen.
 Ook de oprichting van Hadi Poestaka past in Noto Soeroto's associatie-ideaal. Zowel de 
uitgeverij als de boekhandel richten zich op publicaties die de kennis van Indonesië kunnen 
vergroten of de relatie tussen Nederland en Indonesië benaderen vanuit het 
associatieperspectief. Ook Oedaya past naadloos in deze filosofie. Noto Soeroto meent door 
beide initiatieven de ideale combinatie te hebben gevonden tussen overtuiging en 
levensonderhoud. Gezien zijn chronische financiële problemen, voorafgaande aan de 
oprichting van beide NV's, lijkt een investering van f 26.000,- een riskante onderneming.  
 De beschuldigingen van Van Beetem raken ook aan het financiële beleid van Noto Soeroto. 
Aangezien de officier van justitie uitsluitend Van Beetems beledigingen in zijn aanklacht 
aanvoert, wordt niet duidelijk of er enige grond van waarheid schuilt in diens aantijgingen.
 Tussen 1920 en 1925 vallen de eerste buitenlandse reizen van Noto Soeroto. Zij staan in het 
teken van de promotie van de Javaanse cultuur. In Kopenhagen heeft hij nog niet de 
gelegenheid zijn gedachten door middel van een lezing voor het voetlicht te brengen, maar aan 
de Sorbonne in Parijs krijgt hij deze kans wel. Het is zijn eerste individuele optreden in het 
buitenland.
 Het royement is onafwendbaar. Vooral Noto Soeroto's lovende artikel in Oedaya over Van 
Heutsz wordt door het bestuur van de Indonesische Vereeniging als een provocatie gezien. De 
kloof tussen Noto Soeroto's denkbeelden en die van de Indonesische Vereeniging is hierna diep 
en onoverbrugbaar. Oedaya krijgt er na zijn royement een dimensie bij. Naast artikelen van 
culturele en maatschappelijke aard plaatst Noto Soeroto nu ook persoonlijk ondertekende eigen 
bijdragen om zijn politieke overtuiging uit te dragen.     
            

1 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 20 mei 1915. Archief Mangkunegaran Surakarta. 


