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5

'DOCH DE NATIONALE ONAFHANKELIJKHEID BLIJKT NIET DE HOOGSTE 
VRIJHEID TE ZIJN'  (1925–1932) 

'Nederland en Indonesië', een rede 

Op 27 maart 1925, de stamdag van het Algemeen Nederlandsch Verbond, houdt Noto Soeroto 
een rede met de titel 'Nederland en Indonesië'.1 De rede is belangrijk, omdat zij Noto Soeroto's 
politieke stellingname ten opzichte van de ideeën en handelwijze van de nationalisten nader 
verklaart en de contouren van een door hem gewenst toekomst-ideaal schetst. Paradoxaal 
genoeg begint hij met de ontkenning een politicus te zijn. Dat was hij natuurlijk al niet meer 
sedert hij met zijn visie opponeerde tegen de denkbeelden van hen die op korte termijn, 
gebruikmakend van de inzet van de massa, de zelfstandigheid van de kolonie bepleitten.
 In zijn rede stelt Noto Soeroto vast dat politiek twee kanten heeft: een strijdende 
(scheidende en ontbindende) en een verzoenende (bindende en opbouwende). Het eerste, 
militante aspect, is naar zijn mening, meer dan elders in het westen in partijpolitiek tot 
ontwikkeling gekomen met als gevolg dat er bij de overwinning van de moeilijkheden in het 
leven en het streven naar welzijn, geen beroep wordt gedaan op de hogere mogelijkheden van 
de mens: zijn opofferingsgezindheid, zelfbeheersing en zelfbeperking in zijn begeerten. De 
Indonesische volken zijn in het algemeen meer verzoenend van aard. Wanneer in Indonesië dus 
een beroep wordt gedaan op partijgeest, onverzoenlijkheid en hartstocht als deugden in de 
strijd voor onafhankelijkheid, hebben die Indonesiërs, volgens Noto Soeroto, de aard van hun 
'raspersoonlijkheid' niet begrepen. Het is dan een strijd geworden, waarin westerse 
eigenschappen als een slecht namaaksel zijn opgekweekt. Men erkent hiermee de superioriteit 
van het westen in plaats van de bewuste aanvaarding van een bestemming die door god is 
opgelegd. Noto Soeroto veroordeelt deze import-denkbeelden van klassenstrijd en afbraak van 
een bestaande maatschappij 'omdat deze denkbeelden, doorgedrongen tot de critieklooze groote 
lagen van de Indonesische volken, zullen leiden tot klasse-haat en klasse-wangunst en tot den 
geesel van een amok-makende vernielzucht.'2
 Nederland en Indonesië, aldus Noto Soeroto, zouden in een door hem gewenste situatie 
samengaan in een Groot-Nederlands rijk. Enerzijds het moederland, anderzijds de koloniën, in 
het bijzonder Indonesië. Het rijk zal worden bestuurd door een ideëel-koloniale staatkunde, 
waarvan de grote lijnen zullen worden bepaald door ruimte te laten voor de belangen en 
aspiraties van de Indonesische volken. Het ideële is gelegen in het zoeken naar wat verenigt en 
bindt, in het ruimte geven aan belangen van een hogere orde als de bovengenoemde Javaanse 
eigenschappen en het aldus totstandbrengen van een eenheid in verscheidenheid.
 Hij onderscheidt twee tijdperken. In het eerste moet de wil om bij elkaar te blijven aan 
beide zijden sterk zijn. Er wordt veiligheid geboden tegen buitenlandse agressie en 
binnenlandse wanorde. In deze periode komt de gezonde ontwikkeling van het Indonesische 
volk tot ontwikkeling. In het tweede tijdperk, zo zegt hij, is de ontwikkeling van Indonesië 
door eigen economische kracht voltooid. Tenslotte zal het Groot-Nederlandse rijk de gedaante 
van een statenbond aannemen, waarin twee of meer volken leven met een eigen 
zelfstandigheid, maar die als een eenheid naar buiten treden, bezield met dezelfde idealen ten 
opzichte van de mensheid.  

1 Het nog steeds bestaande ANV, opgericht in 1895, stelt zich als internationale vereniging (Nederland, 
Vlaanderen, Zuid-Afrika) ten doel de Nederlandse taal en cultuur in de breedste zin van het woord te bevorderen 
en te ontplooien. De vereniging geeft het tijdschrift Neerlandia uit. 
2 Oedaya 2 (1925), nr. 23, p. 223. 
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 Noto Soeroto weet dat zijn toekomstvisie een abstractie is. Desalniettemin houdt hij zijn 
gehoor voor dat zijn futuristische rijk zowel een richtsnoer als een utopie kan blijken te zijn. 
Hij is zich ook bewust van de persistentie van zijn visie op de ontwikkeling van Indonesië en 
de kritiek erop, door in zijn rede te memoreren dat hij twaalf jaar geleden al dezelfde 
denkbeelden verkondigde en toen ook al weerstand had ondervonden. Hij citeert in dit 
verband, overigens zonder de naam van de spreker te noemen, E.F.E. Douwes Dekker, die na 
Noto Soeroto's toespraak voor de Indische Vereeniging in november 1913 gezegd had: 'Ik 
verwachtte een Javaan te horen spreken, maar ik moest naar een Nederlander luisteren.' Een 
ander had vergoeilijkend opgemerkt: 'Och, het is zijn goede hart dat hem zo doet spreken.' 
Noto Soeroto vervolgt met te concluderen dat men tegenwoordig harder is, omdat er nu 
verwijten klinken als zou zijn houding 'een dolk in den rug der eigen broeders' zijn en zou hij 
de mentaliteit van een verrader hebben. De algemene geestesgesteldheid van zijn landgenoten  
wordt naar zijn mening gekenmerkt door verbittering en een anti-Nederlandse gezindheid. De 
vergissing die wordt gemaakt, is dat hun streven naar macht ontleend wordt aan de macht van 
westerlingen die deze hebben gegrondvest op wetenschap, techniek, economische kracht en 
organisatietalent. Dat zijn volgens hem nu juist de zaken die de Indonesiër ontbeert. Tegenover 
de stelling van zijn opponenten dat de Nederlanders Indonesië politiek hebben overweldigd en 
economisch hebben uitgemergeld, stelt hij dat deze bewering historische grond mist. De 
werkelijke Javaanse, politieke macht bereikte haar glorietijd in de 14e eeuw toen het rijk van 
Madjapait gezag uitoefende over een gebied dat bijna even groot was als Indonesië nu. De 
Portugezen en daarna de Nederlanders kwamen in de archipel toen het politieke verval reeds 
was ingezet en hier handig, zonder geweld te gebruiken, gebruik van maakten. Letterlijk zegt 
hij:

Het is moedwillig de waarheid niet willen zien, als men nú nog het zijn der 
Nederlanders in onze landen vereenzelvigt met uitbuiting en onderdrukking. 
Natuurlijk zijn er nog vele misstanden aan te wijzen en hebben nog misbruiken 
plaats; ik roep dan ook met nadruk: laten wij voor onze rechten en belangen 
opkomen frank en met klem, maar laat ons dit doen met redelijkheid en in concrete 
vormen en leg uw gevoelens den breidel aan. […] Ik ben mij wel bewust, dat mijn 
gematigdheid door het overgroote deel mijner ontwikkelde landgenooten niet 
gedeeld wordt. De schrijver in een Hollandsch blad, die zegt, dat de Oedayisten – 
dat zijn de overtuigde aanhangers van de evolutie […] –  verre in de meerderheid 
zijn, heeft zich zonder twijfel vergist, althans voorzoover die gematigde en 
verzoenende geest in woord of geschrift tot uiting is gekomen.1

Met de laatste constatering geeft Noto Soeroto zijn geïsoleerde positie aan. De rede 'Nederland 
en Indonesië' laat zien dat Noto Soeroto's associatie-ideaal in 1925 nog springlevend is, maar 
tevens dat deze nog slechts door een kleine groep wordt gedeeld. Het is voor het eerst dat hij 
de term 'Oedayisten' gebruikt, al citeert hij een niet met name genoemde 'schrijver in een 
Hollandsch blad'. Hiermee zijn de aanhangers van zijn opvattingen samengebracht in en 
teruggebracht tot de kring van lezers van Oedaya, waarin Noto Soeroto 'die gematigde en 
verzoenende geest' in geschrift tot uiting brengt. Naast het tijdschrift Oedaya is in juni 1926 de 
Oedaya-Stichting opgericht om financiële en morele steun te verlenen aan Indonesiërs die in 
Nederland tijdelijk in de moeilijkheden zijn geraakt. Het stichtingsbestuur bestaat onder 
anderen uit Noto Soeroto en J.L.Ch. van Beetem. 
 Geen 'uitbuiting en onderdrukking', geen geweld, wel 'misstanden'. Het is duidelijk dat Noto 
Soeroto de hindoeïstische geschiedenis beter kent, of liever 'wil kennen' dan de recente 

1 Oedaya 2 (1925), nr. 24, p. 234, 236. 
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koloniale geschiedenis, in het bijzonder die van het geweld dat werd toegepast bij de 
'pacificatie' van de buitengewesten door Nederland. Twee voorbeelden volstaan: Atjeh en Bali. 
Er vielen duizenden doden in Atjeh ten gevolge van het ingrijpen van generaal-majoor Karel 
van der Heijden in 1879 en luitenant-kolonel G.C.E. van Daalen in 1904. In totaal kostten de 
Atjeh-oorlogen het leven aan 44.000 Atjehers onder wie duizenden vrouwen en kinderen.1 Ten 
tweede: het bloedbad op Bali in 1906 waarbij honderden Balinezen omkwamen en de vorsten 
voor collectieve zelfmoord kozen. Maar Sumatra en Bali zijn geen Java, en had Noto Soeroto 
in 1909 niet al opgemerkt dat de Javaan, strijdend aan de zijde van de Nederlandse overheerser 
andere Indonesische volken moest helpen onderwerpen om hun de zegeningen van de 
Europese beschaving te brengen?  

Berlijn 

Twee jaar nadat hij in Parijs was geweest, reist Noto Soeroto in november 1925 naar Berlijn 
om een lezing te verzorgen op verzoek van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft, de 
parallelorganisatie van de in Den Haag gevestigde Nederlandsch-Duitsche Vereeniging. Zijn 
reisdoel is de Friedrich Ebertstrasse waar de Gesellschaft op 14 november een Javaans-
Indonesische tentoonstelling opent.2 In zijn gezelschap bevinden zich de danser Raden Mas 
Jodjana, de studente rechten en danseres Siti Soendari en de begaafde Raden Ngabéhi 
Poerbotjaraka die sedert 1921 in Leiden Javaans had gestudeerd en deze studie met een 
promotie in 1926 zou bekronen.3 Noto Soeroto, weer in Javaanse dracht, spreekt op de 
openingsdag. Zijn verhaal gaat in grote lijnen over hetzelfde als in Parijs en opnieuw geeft hij 
voorbeelden van Javaanse zang. Poerbotjaraka treedt deze maal als dalang op en verduidelijkt 
de dansen van Jodjana en Siti Soendari. In tegenstelling met Parijs is er een gamelan. De 
Deutsche Allgemeine Zeitung, de Vossische Zeitung en het Berliner Tageblatt publiceren in 
hun geïllustreerde bijlagen talrijke foto's van de optredenden en het tentoongestelde.4
 Op 8 december 1927 zou Noto Soeroto terugkeren naar Duitsland om aan de universiteit 
van Frankfurt am Main een lezing te houden met de titel 'Das Javanische Volk und das 
Rassenproblem in Indonesien', waarin hij een lang en doorwrocht overzicht geeft van de 
Javaanse geschiedenis en een pleidooi houdt om de voogdij van Nederland over Indonesië te 
doen plaatsmaken voor kameraadschap, erkenning en samenwerking tussen de rassen.

'Roeping', twee redevoeringen 

Op vrijdagavond 5 maart 1926 houdt Noto Soeroto te Den Haag onder grote belangstelling een 
lezing onder de titel 'Roeping' voor de Commercieele Club, een vereniging van ondernemers. 
De avond wordt omlijst met zang van Jo Lemei-Solleveld. Uiteraard heeft zijn verhaal enige 
economische implicaties, maar al spoedig blijkt het een andere richting op te gaan.
 Hij stelt vast dat de Indonesiër vooralsnog te kort schiet als het gaat om het nakomen van  
verplichtingen, zoals deze worden voorgeschreven door het internationale handelsverkeer.  
Karaktervorming en opvoeding voor de wereldeconomie zijn volgens hem de eigenschappen 
die de Indonesiër nog onvoldoende heeft ontwikkeld. Hij verwerpt het nationalistische 
standpunt dat politieke vrijmaking vanzelf economisch denken en handelen voortbrengt. Zijn 
stelling is dat nationalisme voor een overheerst volk een onbetrouwbare raadgever is in 

1 De Jong 1998, p. 339. 
2 'Kunst en letteren' 1925. 
3 'Javaansche kunst te Berlijn' 1925; Poeze 1986, p. 169, 183. 
4 Ibidem.   
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economische aangelegenheden. De Indonesiër zal zich eerst in moderne zin dienen te 
ontwikkelen en tegelijkertijd zijn eigenheid dienen te behouden. Het behoud hiervan kan niet 
worden gegarandeerd door de autonomie te vestigen.  
 Voor de kwestie hoe de eigen ideologie behouden kan blijven onder overheersing hanteert 
Noto Soeroto de volgende argumentatie. Nederland heeft in Indië verworven rechten die 
gerespecteerd moeten worden. Evenzeer heeft Nederland de plicht te erkennen dat Indonesië er 
niet is om louter profijt van te trekken ten gunste van de Nederlanders alleen. Wanneer te 
zijner tijd voldoende Indonesiërs over de capaciteiten beschikken regeringsambten te 
bekleden, zouden zij kunnen meeregeren door een plaats in te nemen in de Raad van 
Nederlands-Indië. Dit zouden niet in de eerste plaats politici behoeven te zijn, maar ook 
ontwikkelden in de ruimste zin van het woord. Hij besluit zijn rede met woorden die menig 
aanwezige ondernemer met de ogen zal hebben doen knipperen:       

De waarlijk groote cultuurdragers in Oost en West zijn in deze de beste 
raadgevers. […] Want het rijk der ideeën is onvergankelijk en het is in dit rijk, dat 
de idee van gerechtigheid eeuwig in de harten der menschen troont te midden van 
onrecht, haat en zelfzucht, ja het is in dit rijk, dat de idee van gerechtigheid eeuwig 
in de harten der menschen troont te midden van onrecht, haat en zelfzucht, ja het is 
dit rijk, waaraan ons leven nog zijn beteekenis ontleent. 
Het is dit komende rijk van liefde, waarheid en gerechtigheid, dat zieners 
voorvoelen en dichters in den geest reeds doorleven en dat hen doet zingen van de 
vreugde, onder wier vleugelen alle menschen en alle volkeren broeders zullen 
worden.1

Diezelfde maand, op 23 maart, houdt hij onder dezelfde titel een toespraak voor de groep Den 
Haag van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid.2 Hij wordt ingeleid door de 
voorzitster die het program van de bond uiteenzet, in het bijzonder het punt van de 
verbroedering der volken. Hierna worden enkele coupletten van het 'Nooit-meer-oorlog-lied' 
voorgezongen.
 Blijkbaar heeft Noto Soeroto zijn tekst enigszins aangepast aan zijn gehoor. Hij begint met 
te betogen dat de waarlijk vrije mens degene is die zich vrijmaakt van persoonlijke 
overwegingen. Vrede is slechts te bereiken langs de weg van onbaatzuchtigheid en 
rechtvaardigheid. Voor de oplossing van de vraagstukken die in deze onrustige tijd het westen 
in beroering brengen, wordt naar zijn mening te weinig rekening gehouden met het oosten. 
Alleen onderlinge waardering van oost en west brengt het evenwicht dat nodig is om tot een 
harmonieuze wereld te komen. Vrede vloeit slechts voort uit dankbaarheid, welwillendheid en 
vertrouwen. Geen land is volgens Noto Soeroto geschikter om deze geest te kweken dan 
Nederland met zijn belangrijke koloniën. Nederland heeft een roeping ten opzichte van 
Indonesië. Nederland zal Indonesië moeten helpen met positieve middelen als hulp, 
voorlichting, leiding en erkenning. Inspelend op zijn publiek zegt hij: 

De Nederlandsche vrouwen hebben in dezen een taak te vervullen tot opwekken 
van de vriendschap en verdraagzaamheid jegens de Indonesische volken. De 
Indonesische bevolking van haar kant moet gastvrij het welkom toeroepen aan 
allen, die haar welvaart willen bevorderen.3

1 'Raden Mas Noto Soeroto voor de Commercieele Club' 1926. De rede is afgedrukt in Oedaya 4 (1927), nr. 44, p. 
2-4 en nr. 45, p. 16-18. 
2 'Raden Mas Noto Soeroto spreekt …' 1926.
3 'Roeping' 1926. 
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Ook de economie komt in dit verband aan de orde als hij ook hier naar voren brengt dat de 
Indonesiër plichtsgevoel en karakter dient te ontwikkelen om op economisch terrein mee te 
spelen. Opnieuw benadrukt hij dat eerst aan de vereisten van economisch denken en handelen 
zal moeten worden voldaan voordat van autonomie sprake kan zijn. Met een levendig applaus 
wordt Noto Soeroto bedankt. In de pauze zingt, aldus Het vaderland, een zangeres 'Indische 
liedjes'.1
 Noto Soeroto blijkt een geliefd spreker. De maand erop, om precies te zijn op 29 april, 
houdt hij in Antwerpen op uitnodiging van de Belgisch-Franse kunstenaarsgroep Lumière een 
lezing onder de titel 'De Javanen'. Eind juli spreekt hij in Amsterdam voor een gezelschap van 
onderwijzers over het vraagstuk Nederland-Indonesië.2

Het Nederlandsch-Indonesisch Verbond van Jongeren-Organisaties (NIVJO) 

In december 1924 wordt opnieuw een poging in het werk gesteld om gematigde Indonesiërs en 
Nederlanders bij elkaar te brengen. In 1923 was het Indonesisch Verbond van Studeerenden 
ter ziele gegaan, waarna G.J. Goedhart, kandidaat Indisch recht, een vergeefse poging tot 
reanimatie had ondernomen. De enthousiaste jurist D.J. Kluiver lukt het nu wel. Op 30 maart 
1926 komt het Nederlandsch-Indonesisch Verbond van Jongeren-Organisaties tot stand. Het 
bestuur wordt gevormd door Nederlanders en Indonesiërs. Het Nederlands bestuurlijk 
smaldeel bestaat uit  D. Kluiver (voorzitter), de in Indië geboren Hein von Essen (secretaris), 
de jurist A. Doeve (tweede penningmeester) en Louis Petit. De Indonesische bestuursleden 
zijn Soeripto, zoon van een oudere broer van de Soesoehoenan van Solo (vice-president), de 
voor de hoofdakte studerende A.F. Pasanea (penningmeester) en Jodjana (tweede secretaris). 
Noto Soeroto wordt ere-voorzitter. Het NIVJO stelt zich tot doel 'het scheppen van 
gelegenheden, alwaar Nederlanders en Indonesiërs elkaar vriendschappelijk kunnen ontmoeten 
om door cultureele uitwisseling van ideeën en gedachten elkaar beter te begrijpen en te 
waardeeren' door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, gezellige 
avonden, opvoeringen en bestudering van culturele vraagstukken.3 Het verbond wil geen 
politiek standpunt innemen. Men is van mening dat uitsluitend culturele banden, zoals o.a. 
gevormd door wetenschap, bouwkunst en godsdienst, de enige banden zijn die duurzaam 
zullen zijn. Kluiver formuleert het als volgt: 'Slechts de cultuur, in ruimen zin genomen, zal in 
staat zijn ons te doen vinden in wat bindt en te doen vermijden wat scheiding brengt.'4 Het 
lidmaatschap staat open voor personen en organisaties. Na een paar maanden telt het verbond 
reeds 170 leden, van wie 30 Indonesiërs.5 Fokko Mees ontwerpt het lidmaatschapsbewijs. Als 
beschermheer wordt de op dat moment in Nederland aanwezige prins Soerjodiningrat van 
Djokja aangezocht. Soerjodiningrat, de broer van de sultan van Djokjakarta, bezoekt 
Nederland in de eerste helft van 1926. Hij wenst zich te oriënteren op de Nederlandse 
samenleving, bezoekt bedrijven als de Beiersche Bierbrouwerij te Amsterdam, de Koninklijke 
Papierfabrieken van Van Gelder te Renkum en de Nederlandsche Kunstzijdefabriek te Ede en 
instellingen als de afdeling Amsterdam van de Vereeniging Oost en West, de Academie voor 
Beeldende Kunsten te Den Haag en uiteraard het bureau van het tijdschrift Oedaya.6 Noto 
Soeroto, Hein von Essen en D. Kluiver vergezellen hem tijdens een aantal van deze bezoeken. 

1 'Roeping' 1926. 
2 'Op uitnoodiging van …' 1926;  'Vacantiecursus in paedagogiek' 1926. 
3 Soeripto 1926; Von Essen 1926c. 
4 Kluiver 1926. 
5 Ibidem. 
6 'De Javaansche Prins Pangeran Ario Soerjodiningrat …' 1926; 'Bezoek van den prins van Djokjakarta' 1926; 'De 
Prins van Djokjakarta te Amsterdam' 1926; 'De prins van Djokakarta' 1926; 'De prins van Djokjakarta zal …' 
1926. 
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Het beschermheerschap is niet slechts een lege huls. De prins zet zich daadwerkelijk in voor 
het verbond door actief leden te werven en zijn culturele bagage uit te dragen in lezingen over 
en lessen in de verschillende aspecten van de Javaanse cultuur. Onder de titel 'Het Javaansche 
dans-Tooneel (wajang-wong)' verschijnt later zelfs een artikel van zijn hand in De
tooneelspiegel, waarvan Noto Soeroto redacteur is.1 Het verzoek tot het beschermheerschap 
aan de prins is een strategische belangrijke zet, want de oppositie tegen het NIVJO vanuit de 
Indonesische Vereeniging wordt erdoor getemperd. De leiders van de Indonesische 
Vereeniging zijn namelijk voor een belangrijk deel afkomstig uit milieus waar het aanzien van 
de Javaanse vorstenhuizen nog groot is.2
 Het NIVJO verwerft zich langzamerhand een belangrijk platform in Oedaya. Het is 
ongetwijfeld een initiatief van Noto Soeroto die hiermee het aantal abonnementen kan 
verhogen. In het meinummer van 1926 wordt het bestuur door middel van een foto aan de 
lezers voorgesteld en in juni wordt een uittreksel van de statuten geplaatst. Veel nieuws van 
het NIVJO zal de bladzijden van Oedaya nog vullen.
 Op 12 juni spreekt de voorzitter in hotel De Twee Steden te Den Haag een rede uit, ter 
gelegenheid van het afscheid van Soerjodiningrat. Zowel Noto Soeroto als de prins ontvangen 
daar het ere-diploma en een bestuurslint van het verbond wegens erkentelijkheid voor het werk 
dat zij voor het verbond hebben verricht.3 Op 22 juni aanvaardt de prins de thuisreis.
 In de loop van 1927 en 1928 groeit het NIVJO uit tot een organisatie met 700 leden en 19 
aangesloten organisaties als de Leidse Indologen Vereeniging, de Indische Club en 
kunstnijverheidshandel Boeatan. Er zijn afdelingen in Leiden, Utrecht, Amsterdam en 
Rotterdam met clubavonden, studiekringen en gespreksgroepen. Jaarlijks wordt een grote 
soiree in Den Haag georganiseerd met Javaanse dans als grootste trekpleister. Het 
hoofdbestuur maakt begin 1927 onder leiding van Noto Soeroto een excursie naar het 
Koloniaal Instituut te Amsterdam waarbij zelfs de commissaris der koningin in Noord-Holland 
aanwezig is. Kluiver en Soeripto zetten zich met al hun energie in. De verbreding van het 
draagvlak voor de verbondsidee lijkt gestalte te krijgen, maar zij is slechts schijn. Door de 
eenzijdige dans-en-gamelan-formule komt er van de meer verdiepende activiteiten als studie 
en gesprek minder terecht. De Indonesische inbreng sneeuwt door het getalsmatige overwicht 
van Nederlanders onder en binnen de Indonesische groep is de Javaanse inbreng te dominant 
voor andere Indonesiërs. Bovendien is de oppositie van de Indonesische Vereeniging hard, 
waardoor Indonesiërs aarzelen lid te worden door het verwijt een politieke keuze te hebben 
gemaakt.4 En last but not least, Kluiver vertrekt in oktober 1928 als bestuursambtenaar naar 
Indië. Voor Noto Soeroto geldt dat niet alle leden van het NIVJO ware Oedayisten zijn. De 
neergang zet in.                   
 De toevoeging 'van Jongeren-Organisaties' wekt verwarring en komt dan ook begin 1928 te 
vervallen. In Oedaya van december 1926 verschijnt een vraaggesprek met het hoofdbestuur 
door Ben van Eysselsteijn, journalist van De avondpost. Van Eysselsteijn vraagt juist naar 
deze toevoeging. Hij veronderstelt dat deze toch geen betrekking kan hebben op de leeftijd van 
de leden. Von Essen antwoordt namens het hoofdbestuur dat dit inderdaad niet het geval is:

Met wat wij onder jongeren verstaan, bedoelen wij hetzelfde als wat Noto Soeroto 
wel eens dichterlijk de "Morgenmenschen" noemt; de bouwers en de zoekers naar 
een nieuwe synthese. […] Het zijn de menschen die in dezen tijd van vele nieuwe 
wijsheden en dwaasheden het wereldverband voelen, dat tusschen de volkeren 
bestaat. Zij, die weten hoe nationalisme zonder méér, en dweepziek chauvinisme 

1 Soerjodiningrat 1929. 
2 Poeze 1986, p. 197. 
3 Kluiver 1926. 
4 Poeze 1986, p. 201, 205. 
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de ontwikkeling en internationale oriënteering van iedere natie in den weg staat. 
Zij, die den rassen-superioriteitswaan hebben overwonnen en 'n nieuwe 
samenleving willen helpen vormen gebaseerd op de gelijkheid en 
gelijkwaardigheid van volkeren en rassen. Die een internationaal recht erkennen, 
dat onaantastbaar staat boven het egoïsme van groepen en volken.1

Dit zijn de woorden van de ware 'Oedayist'. Het is van tweeën één: de geïnterviewde Hein von 
Essen of  Noto Soeroto, het doet er niet toe wie het zegt. Dit is, naast de gezamenlijke culturele 
interesse van de twee hartsvrienden, de filosofie waarin zij elkaar vinden. Het aanvankelijke 
associatie-ideaal van Noto Soeroto heeft zich geabstraheerd tot een visie op de gehele 
mensheid. Maar uiteraard moet het allemaal beginnen tussen Nederland en Indonesië.
 Morgenmensen, Ochtendmensen, Oedayisten. Het zijn de termen die Noto Soeroto en zijn 
kring interessant maken voor idealistische (vredes)bewegingen zoals deze in het interbellum, 
ten gevolge van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, relatief veel aanhang 
verwerven: de Nooit-Meer-Oorlog-Federatie, de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC), de 
Theosofische Vereniging, Kerk en Vrede, de esperantobeweging, de War Resisters 
International, de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid en de Practisch 
Idealisten Associatie (PIA), een zweverige club waarin zich vogels van diverse pluimage 
hadden verzameld om 'de mensheid te dienen in plaats van eigen eer en voordeel na te jagen' 
en hun 'lagere natuur' wensen te beheersen 'in plaats van haar onbeteugeld te laten'.2 Carolus 
Verhulst, een kennis van Noto Soeroto, is de leider van de Haagse afdeling van de PIA. In 
1927 zal Verhulst het secretariaat op zich nemen van de Pan-Europeesche Unie, opgericht met 
het doel alle Europese staten te verenigen in één politiek en economisch systeem, gebaseerd op 
de beginselen van recht en vrede.3 Het is een vroege aanzet om te komen tot een verenigd 
Europa. Voor de vrouwenbond had Noto Soeroto reeds gesproken en in juni 1926 spreekt hij 
in Ommen voor de Practisch Idealisten. Zijn redevoering wordt integraal afgedrukt in 
Regeneratie, het blad van de PIA.4
 De 'morgenmensen', de term is duidelijk ontleend aan het woord 'Oedaya', had Noto 
Soeroto al in 1918 bezongen in het gedicht 'Ochtendgloren' uit de bundel Bloeme-ketenen:

Ochtendgloren

Wien de nacht een volkomen rustpooze is in de  
spanning van zijn krachten; 
wien het twinkelen der sterren is als het murmelen 
van fluisterzangen; 
wien de dag is toegewijd aan den dienst van moeder 
aarde, 
voor dien kraait de haan bij den glans van het ochtendgloren: 
"Ontwaak, o ontwaak! De morgen daagt, uw arbeid wacht." 

En wien de fiere kop zijns harten drijft om te dwalen 
door moeilijke wegen; 
wien de woeste eenzaamheid der verschrikkingen 
vrees, noch twijfel aanjaagt; 
wien het waken is een rusteloos zoeken naar het  

1 Van Eysselsteijn 1926, p. 225.  
2 Renders 2004, p. 90. 
3 'Pan-Europeesche Unie' 1927. 
4 nr. 8 en 9, 1926. 
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land van schoonheid, 
voor dien kraait de haan van uit den hof van 
menschenwoningen: 
"Hierheen, o hierheen! Reiziger, uw doel is nabij." 

Maar duister is ons pad en onze reize is lang, mijn 
broeders.
Wij zien geen enkele ster; wij weten niet waarheen. 
De regen stroomt uit den zwarten hemel; den storm 
weerstaat de spankracht van onze borst, maar de  
weeke grond omstrikt onze moede voeten. 
Wij schrijden zwijgend voort op het klagelijk fluiten 
van den wind door de zwiepende bamboebuizen. 

Toch broeders, o mijn broeders, wanhoopt nog niet 
aan het einde van den verschrikkingsnacht. 
De haan zal zekerlijk kraaien; de dageraad zal komen 
en onze harten zullen sidderen als blijde ochtendbloemen. 
Rijs, o Zon! toover den vreugdelach op onze gelaten 
en beschijn onzen weg met het licht van uw zegen. 

Met dit gedicht besloot eveneens Soembangsih. Gedenkboek Boedi Oetomo, verschenen in 
1918 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Boedi Oetomo en uitgegeven door het 
tijdschrift Nederlandsch-Indië, oud en nieuw. Soembangsih opent met het eveneens in Bloeme-
ketenen geplaatste gedicht 'Het schoone streven'. In de eerste regels gebruikt Noto Soeroto het 
beeld van het ochendgloren voor de opkomst van het nieuwe, zelfbewuste Java:

Zij is het gloren van den gouden dageraad, de Boedi Oetomo. 
Hoe peilloos-diep was de duisternis van onze onwetendheid!  

Het programmatische gedicht 'Ochtendgloren' wordt door hem nogmaals gebruikt op de laatste 
pagina van de bundel Kleurschakeeringen uit Oedaya waarin hij in 1925 twaalf geplaatste en 
nog te plaatsen artikelen uit zijn tijdschrift bundelt. De bundel geeft hij zelf uit.

Kleurschakeeringen uit Oedaya 

De keuze voor en de rangschikking van de opstellen in Kleurschakeeringen is zodanig dat zij  
samen een geschakeld geheel vormen. Zij zijn op te vatten als toelichtingen en aanvullingen op 
de rede 'Nederland en Indonesië' waarmee de bundel opent.1 De artikelen, hoewel verschillend 
van onderwerp, hebben gemeenschappelijk dat zij de aanvallen op Noto Soeroto door 
Merdeka, het orgaan van de Perhimpoenan Indonesia (P.I., de Indonesische Vereeniging), 
afslaan door er een doordachte filosofie tegenover te stellen. Rustig weersprekend, uitleggend, 
toelichtend en verdiepend schetst hij in deze bijdragen een sterk Javaanse visie op zijn 
interpretatie van het begrip 'nationalisme' en het handelen van de nationalisten. De volgende 
tien citaten geven een representatatief beeld van Noto Soeroto's nationalisme:   

1 Voorbericht Kleurschakeeringen.
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De vorming van een Indonesische natie behoort m.i. niet tot de onmogelijkheden, 
wanneer men in aanmerking neemt, dat een groot aantal van de voorwaarden voor 
die vorming aanwezig is.1

Noto Soeroto onderscheidt als reeds aanwezige voorwaarden: 1. De eenheid van ras. 2. De 
aanwezigheid van de talen Maleis en Nederlands die als voertaal functioneren. 3. De 
mogelijkheid van gemengde huwelijken in tegenstelling tot in Brits-Indië waar het kastenselsel 
dit belet. 4. De verdraagzame aard van Indonesiërs op het gebied van godsdienst. 5. De 
verwantschap in cultuur met als voornaamste element het animisme.  

*

De Indonesische natie, of Indonesische supra-nationale eenheid, of voor het minst 
die Indonesische saâmhoorigheid, zal er nooit en te nimmer komen, zoolang 
leiders een gemeenschappelijken haat en afkeer jegens den 'overheerscher' 
opkweeken en aanwakkeren.2

*

Het is niet den vraag, hoe men de ontwikkeling der kolonie tot zelfstandigheid, 
hare vrijwording, zoo lang mogelijk kan tegenhouden – maar de 
allesbeheerschende vraag is, hoe men die vrijwording, dien opgang ter 
zelfstandigheid, zoo geleidelijk mogelijk kan doen geschieden, hoe die vrijheid en 
zelfstandigheid zoo hecht mogelijk te fundeeren.3

*

Het zijn in het kort gezegd de vlammende en opwindende uitspraken van 
Westersche nationalisten en chauvinisten, welke mijn revolutionaire landgenooten 
tot hun geloofsbelijdenis maken en waaruit zij de kracht denken te putten om het 
leiderschap van hun volk naar behooren te kunnen vervullen.
Ik streef liever naar de vrijheid van den geest, die mij sterk zal maken in mijn 
verzet tegen de demonische macht van die Westersche denkbeelden, welke ik niet 
in harmonie kan brengen met mijn diepste wezen. Een critische stem spreekt in 
mij, dat het niet in de bedoeling kan liggen van de evolutie der menschheid, dat 
alle ellende, welke zich in de historie der Westerse volken heeft afgespeeld, 
noodzakelijk en domweg herhaald worde in het leven der Oostersche volken.4

*

Want ofschoon de mensch een kuddedier is en er dus een aantrekking bestaat 
tusschen  mensch en mensch – vooral als zij in dezelfde omstandigheden 
verkeeren, zooals in ons geval de gemeenschappelijke onderworpenheid aan een 
vreemd volk – toch sluimeren er verschillende krachten, die een botsing tusschen 
mensch en mensch onvermijdelijk maken. Deze krachten zijn: eigenbelang, 

1 'Nieuwe terminologie', p. 27. 
2 Ibidem, p. 28. 
3 'De moeilijke middenweg', p. 32. 
4 Ibidem, p. 38. 
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eerzucht, wangunst, wantrouwen, jaloezie, overgenomen en niet verwerkte 
begrippen. Zij zullen de botsing des te heftiger maken, naarmate zij voortspruiten 
uit het verwaarloozen van den bodem der ziel, of m.a.w. uit de veronachtzaming 
van de eigen cultuur.1

*

Maar als wijzelven in ons volk trachten aan te kweeken nationalisme, waar wij 
mede onder lijden, dan streven wij eigenlijk naar een herhaling van een barbaarsch 
tijdperk in het Westen, of m.a.w. naar een stap terug op den ontwikkelingsgang der 
menschheid. Kan dit in waarheid onze bedoeling zijn?2

*

Wij moeten in ons midden voortbrengen de steunpilaren van ons volk: onze 
geleerden en onze kunstenaars, onze juristen en onze artsen, onze economen en 
onze politici, onze kooplieden en onze industriëelen, niet bij enkelen, maar bij 
honderdtallen, en allen door dezelfde geestdrift bezield om, met de hulp van den 
Nederlander, die in ons land onze medeburger is geworden, onze taak te volvoeren 
n.l. den opgang van Indonesië te dienen en van een "overheersching" te geraken tot 
een werkelijke "regeering".3

*

Laat ons de lessen van onze goeroe's overdenken, opdat wij bedachtzaam 
voorwaarts gaan in ons leven en streven.4

*

Gelijk Napoleon door zijn wereldsche macht millioenen strijdmachten in beweging 
heeft gebracht, zoo heeft Gandhi als een Oostersche Napoleon door de grootheid 
van zijn ziel millioenen zielen gemobiliseerd.5

*

Doch de nationale onafhankelijkheid blijkt niet de hoogste vrijheid te zijn, 
aangezien zij niet in staat is gebleken haar innerlijk leven, haar sociale organisatie, 
dusdanig van levende idealen te doordringen, dat haar maatschappij de uitdrukking 
wordt van een doorlééfde gerechtigheid en menschelijkheid.6

Uit de citaten en het geheel van de artikelen uit Kleurschakeeringen blijkt een opvatting van 
nationalisme die gefundeerd is in wat Noto Soeroto ziet als de waarden van zijn Javaanse 
cultuur: poëtisch, het hogere zoekend, zelfverwerkelijkend, vertrouwen schenkend, blijmoedig, 

1 'De moeilijke middenweg', p. 40. 
2 'Nationalisme en vaderlandsliefde', p. 46. 
3 'Zelfverwezenlijking en coöperatie', p. 60. 
4 Ibidem, p. 61. 
5 'Kaste-geest en klasse-gevoel', p. 68. 
6 'Politieke macht en moreele vrijheid', p. 74. 
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rechtvaardig, sympathiserend en altruïstisch. Ook in het westen veronderstelt hij krachten die 
hieraan raken. Hij parafraseert de woorden van apostel Paulus die gezegd zou hebben: 'Al ware 
het dat ik de rechtvaardigheid van engelen betrachtte en de armen spijzigde in overvloed, en ik 
had de liefde niet en niet de sympathie van mens tot mens, de kreet van mijn ziel werd 
beantwoord met een stilzwijgen, dat ijzig is als de dood.'1 Liefde dus als het bindmiddel tussen 
individuen, maar ook tussen volken. Zowel het westen als het oosten kunnen in hun eigenheid 
persisteren wanneer deze is ontdaan van louter economische motieven, onbeheerste 
'slavenjagersdriften', geweld, imperialisme, racisme en machtsmiddelen die alle de werkelijke 
ontmoeting tussen volken belemmeren.  
 Het klinkt allemaal hoogdravend, pathetisch en idealistisch en dat is het ook. Een werkelijke 
dialoog met de nationalisten brengen zijn opvattingen niet op gang. In de kern verwijt hij hen 
juist de negatieve kenmerken van de westerse maatschappijen aan te wenden ter 
verwezenlijking van hun nationalistisch ideaal. De overtuigingen die Noto Soeroto in 
Kleurschakeeringen uitspreekt, houden niet zozeer een verandering van zijn denken in over de 
koloniale verhoudingen, maar in zijn positionering is ontegenzeggelijk sprake van een evolutie 
naar een sterk idealistisch geluid.

Het lustrumjaar 1928 

Het jaar 1928 is een druk jaar voor Noto Soeroto. Talrijke lezingen, zelfs in Duitsland, 
Tsjecho-Slowakije en België vullen zijn agenda. Op 1 september wordt het gezin uitgebreid 
door de geboorte van een zoon, Harindro Dirodjo (Indro). Verder bestaat Oedaya vijf jaar. Dit 
lustrum gaat niet ongemerkt voorbij. 
 Op uitnodiging van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft im Konzulatzbezirk Duisburg 
houdt Noto Soeroto op 7 februari 1928 een lezing met de titel 'Das Rassenproblem in 
Indonesien und das nationale Erwachen in den Kolonialländern'. In Javaanse dracht schetst hij 
voor zijn gehoor de geschiedenis van Java, de in vele opzichten negatieve invloed van het 
koloniaal bewind, maar ook de goede dingen die de overheersing heeft gebracht. Voor de 
pogingen van de 'extremisten in Aziatisch Nederland om haat te zaaien tegen den Westerling' 
heeft hij geen goed woord over.2 En, zoals te verwachten is, besluit hij met een exposé over 
onderling vertrouwen, samenwerking en erkenning van de gelijkwaardigheid van de oosterse 
en de westerse cultuur. Diezelfde week spreekt hij over hetzelfde onderwerp in Aken, Keulen 
en Bonn. 
 Wanneer Oedaya vijf jaar bestaat, verschijnt er op 15 mei 1928, als nummer 60, een 
lustrumnummer. Op de omslag prijkt een houtsnede van Fokko Mees met de aan Joost van den 
Vondels Adam in ballingschap ontleende tekst: 'Licht. Wij komen U begroeten; als d'oudste 
dochter aan Gods voeten.' In een korte terugblik schetst Noto Soeroto de geschiedenis van 
Oedaya. Hij maakt gewag van zijn strijd en geldzorgen en benadrukt dat hij met overtuiging 
onwrikbaar koers wenst te houden in de ingeslagen richting.3 Het lustrumnummer is gevuld 
met felicitaties van vrienden, kennissen en hoogwaardigheidsbekleders. Hun portretten, 
vergezeld van hun wensen in facsimile, verlenen het nummer prestige. Minister van Koloniën 
J.C. Koningsberger opent de rij, gevolgd door gouverneur-generaal A.C.D. de Graeff en 
Mangkoenegoro VII. Dan volgen de 'mindere goden': mevrouw G. van Beresteyn-Tromp, de 
onvermoeibare presidente van de Haagse maatschappij Boeatan (product) die Indische 

1 'Cultuur en civilisatie', p. 85. Noto Soeroto geeft hier een zeer vrije weergave van de brief van Paulus aan de 
Corinthiërs, hoofdstuk 13:1. Deze luidt: Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde 
niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. 
2 'Het rassenprobleem in Indië' 1928. 
3 'Na vijf jaren' 
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kunstnijverheid tentoonstelt en aan de man brengt, Noto Soeroto's oom Koesoemo Joedo die 
regent van Ponorogo en waarnemend voorzitter van de Volksraad is, ir. J.W. IJzerman, Jan 
Toorop, Jodjana en Piet Moojen, de architect-schilder en ere-voorzitter van de Bond van 
Nederlandsch-Indische Kunstkringen die bovendien in 1919 mede-oprichter van de beroemde  
Vorstenlandse cultuurinstelling het Java-Instituut was geweest.1
 Natuurlijk ontbreekt ook een samenkomst met vrienden niet om het lustrumfeest te vieren. 
In aanwezigheid van ruim 60 aanwezigen onder wie Wiranata Koesoema, volksraadslid en 
regent van Bandoeng, Soeripto, de econoom A. Ricardo, Ben van Eysselsteijn, de literator Dop 
Bles, de dichter-criticus Nico Oosterbeek, de beeldhouwer Joop van Lunteren, de houtsnijder 
Fokko Mees en vele andere Haagse kunstenaars wordt met Hein von Essen als tafelpresident 
een feestelijk diner genoten met veel toespraken en loftuitingen.2

Zaterdag 19 mei 1928 spreekt Noto Soeroto voor de Nederlandsche Vereeniging "Schoonheid 
in opvoeding en onderwijs" in Pulchri Studio aan het Haagse Lange Voorhout over Javaans 
dansonderwijs. Zijn lezing wordt geïllustreerd met lichtbeelden. De week erop is de 
Amsterdamsche Groep van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid aan de 
beurt. Het onderwerp van de voordracht is gelijk aan zijn in Duitsland gehouden lezingen. 
 Het Nederlandsch-Indonesisch Verbond (NIV) houdt op 16 en 17 juni zijn tweedaags 
congres op de Indische Tentoonstelling te Arnhem. De tentoonstelling wordt op maandag 11 
juni onder zeer grote belangstelling geopend. Talrijke hoogwaardigheidsbekleders onder wie 
Prins Hendrik, minister van Koloniën J.C. Koningsberger, de voorzitter van de Eerste Kamer 
J.J.G. baron van Voorst tot Voorst, commissarissen van de koningin, hoge miltairen, 
hoogleraren en directeuren van grote ondernemingen wonen de openingsplechtigheid bij. De 
dag erop houdt Noto Soeroto in zijn hoedanigheid van erevoorzitter van het verbond een lezing 
voor de verbondsleden over het Javaanse volk en het rassenprobleem in Indonesië. Uit de 
krantenberichten kan worden afgeleid dat de inhoud van zijn betoog in grote lijnen 
overeenkomt met zijn in Duitsland gehouden lezingen.3
 G. van Beresteyn-Tromp en Piet Moojen vergezellen Noto Soeroto in dit lustrumjaar naar 
het Congres voor Volkskunst te Praag dat van 7 tot en met 13 oktober 1928 wordt gehouden. 
Initiatiefnemer is het Comité tot Internationale Intellectueele Samenwerking te Parijs, een 
onderdeel van de Volkenbond te Genève. De Nederlandse afvaardiging bestaat, behalve de 
bovengenoemde personen onder anderen uit twaalf leden van het Nederlandsch-Indonesisch 
Verbond en vertegenwoordigers van het departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. Noto Soeroto neemt deel als vertegenwoordiger van het departement van 
Koloniën. Hij houdt een lezing over de Javaanse danskunst en een aantal leden van het verbond 
verzorgt ter illustratie een dansvoorstelling.4
 Nog geen week na terugkomst uit Praag reist hij af naar Frankfurt op uitnodiging van het 
Holland-Instituut van de Frankfurter universiteit. Hij is er een oude bekende, want reeds in juli 
1927 was er onder ausspiciën van het Nederlandsch-Indonesisch Verbond al acht maal 
opgetreden met dans en gamelan onder leiding van Jodjana. Duitsland is sowieso in trek. In 
januari 1929 treden dezelfde dansers onder leiding van Noto Soeroto op in het Ruhrgebied.5
Dr. Theo Metz, algemeen secretaris van de Nederlandsche Kamer van Koophandel voor 
Duitschland, privaatdocent economie aan de Frankfurter universiteit en mededirecteur van het 

1 Prins Mangkoenegoro VII is erevoorzitter van het Java-Instituut dat zich ten doel stelt de Javaanse cultuur in de 
meest brede zin te bevorderen. 
2 's-Gravesande 1928, p. 165-166. 
3 'Nederlandsch-Indonesisch Verbond' 1928. 
4 Oedaya 6 (1929), nr. 68, p. 2; 'Delegatie Internationaal Congres voor Volkskunst' 1928; 'Internationaal Congres 
voor Volkskunst' 1928. 
5 Poeze 1986, p. 200, 201. 
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Holland-Instituut, opent de bijeenkomst op 20 oktober aan de universiteit. Metz en Noto 
Soeroto zijn goede vrienden. Zij kennen elkaar uit Den Haag. De avond tevoren had Noto 
Soeroto ten huize van Metz al in besloten kring een dialezing gehouden over de Javaanse 
danskunst. De zaal van de universiteit is stampvol. De voordracht gaat deze maal over de 
ideeën die zijn beschreven in zijn boek Van overheersching naar zelfregeering, waarin hij zijn 
gedachten over een toekomstige bestuursstructuur voor Indonesië beschrijft.1

Aan het eind van het jaar is België aan de beurt. Voor een gehoor van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond spreekt hij begin november achtereenvolgens in Oostende, Aalst, 
Ieperen, Brussel en Antwerpen. Opnieuw gaat het over het Javaanse volk en het 
rassenprobleem in Indonesië.2
 Ook begin 1929 worden er nog verschillende reizen gemaakt. Op initiatief van de consul-
generaal van Nederland in Aken reist een groep van vijftien Javaanse dansers en 
gamelanspelers van het verbond onder leiding van Noto Soeroto naar het Rijngebied om een 
aantal voorstellingen te geven en in februari is Noto Soeroto opnieuw te gast in Frankfurt om 
twee lezingen te verzorgen.3
 En dan neemt het lezingencircus in Nederland weer een aanvang. Het departement 
Wassenaar van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen nodigt hem uit om op 31 januari te 
spreken over de geschiedenis en de cultuur van het Javaanse volk.
 Het drukke jaar 1928 lijkt zich dus voort te zetten in 1929. Het vliegwiel is op gang, maar 
Noto Soeroto heeft verdergaande plannen.

Nieuwe gedachten en een nieuw verbond

Geldzorgen hebben Noto Soeroto inderdaad weer in de problemen gebracht bij de explotatie 
van Oedaya en hij zoekt verwoed naar sponsors voor het inmiddels noodlijdende blad. De in de 
suiker rijk geworden Haagse familie Broese van Groenau steunt hem rond 1930 financieel. De 
directie van de N.V. Suikerfabriek 'Tandjong Tirto' bij Djokjakarta, waarvan de sterk 'ethisch' 
betrokken familie eigenaar is, stichtte reeds in 1919 een Fonds ten bate der Inlandsche 
Bevolking. Het fonds bekostigt een hulphospitaal, steunt een blindeninstituut en spant zich in 
voor de bestrijding en voorkoming van ziektes. In 1924 sticht men een Hollandsch-Indische 
School en een ambachtsschool. De Broeses, langzamerhand ervan overtuigd dat het koloniale 
bewind beëindigd zou moeten worden zonder de banden met Nederland te verbreken, tonen 
zich warme medestanders in Noto Soeroto's strijd.4 Zelf tracht hij de inkomsten van Oedaya te 
vergroten door een luxe-edititie van 150 exemplaren van het blad op zwaar kunstdrukpapier te 
drukken, gestoken in een stijve crêmekleurige omslag. Voor deze speciale editie wordt per 
twaalf afleveringen een luxe band geleverd.5 Het valt te betwijfelen of voor een dergelijke veel 
duurdere uitgave belangstelling bestaat.
 Maar er komen veranderingen aan voor Oedaya. Noto Soeroto presenteert een nieuwe 
structuur voor de verhouding tussen Nederland en Indonesië. Zij houden een belangrijke 
koerswijziging in voor het inmiddels noodlijdende Nederlandsch-Indonesisch Verbond dat 
eigenlijk al sedert begin 1929 inactief is.

Op 13 januari 1930 houdt het NIV zijn algemene vergadering in café De Kroon aan het Spui te 
Den Haag. Het initiatief tot het houden van deze vergadering gaat uit van het hoofdbestuur. Er 

1 'Noto Soeroto te Frankfort' 1928. 
2 'R. Mas Noto Soeroto in België' 1928; 'Noto Soeroto in Vlaanderen' 1928.
3 'Het Holland-Instituut te Frankfurt' 1929 
4 de Wilde, 2002, p. 50-51. 
5 Oedaya 5 (1928), nr. 63, p. 115. 
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blijkt sprake te zijn van een ernstige situatie, want de agenda vermeldt een beraadslaging over 
het al of niet voortzetten van het verbond. De voorzitter van de vergadering, A.M. van Oyen, 
voert het woord. Hij stelt vast dat het verbond het laatste jaar een kwijnend bestaan lijdt en dat 
de financiële toestand nu zo kritiek is dat er nu beslist zal moeten worden over voortzetting of 
opheffing. Na het vertrek van Soeripto bleek het onmogelijk in de vakature van voorzitter te 
voorzien en ook de pogingen tot vorming van een nieuw hoofdbestuur hadden gefaald. Het 
NIV kan slechts in gewijzigde vorm worden voortgezet, echter met behoud van zijn 
uitgangspunt, de verwezenlijking van de samenwerkingsgedachte tussen Nederland en 
Indonesië. De vergadering blijkt zonder veel discussie een voorstander van gewijzigde 
voortzetting van het verbond zonder te weten wat deze inhoudt. Het vertrouwen in het 
hoofdbestuur is blijkbaar groot. De voorzitter tovert vervolgens de formule tot continuering van 
het NIV uit zijn hoge hoed. Ere-voorzitter Noto Soeroto blijkt vooraf met het hoofdbestuur 
overleg te hebben gevoerd over plannen tot reorganisatie, waarin het hoofdbestuur zich geheel 
kon vinden. Vervolgens neemt Noto Soeroto het woord.
 Hij begint met de mededeling dat het hoofdbestuur hem heeft gevraagd het voorzitterschap 
van het NIV te aanvaarden. Vervolgens meldt hij dat hij hier positief op heeft gereageerd onder 
drie voorwaarden, te weten: de samenstelling van het hoofdbestuur wordt bij volmacht door 
hem bepaald, de nieuwe grondslagen van het NIV worden door hem, eveneens bij volmacht 
vastgelegd, en het verbondsleven wordt door hem in de juiste banen geleid. In een redevoering 
getiteld 'De Samenwerkingsgedachte in het Nederlandsch-Indonesisch Verbond' zet hij 
aansluitend zijn denkbeelden uiteen.  Hij begint met een recapitulatie van de oude 
doelstellingen van het NIV. Deze zijn: 

Het verbreiden van kennis omtrent, het bevorderen van de belangstelling 
aangaande Indonesië in Nederland en omgekeerd, teneinde te geraken tot een beter 
onderling begrijpen, wederzijdse waardering en goede verstandhouding tussen 
Nederlanders en Indonesiërs. 
Het verbreiden van kennis omtrent Nederland en Indonesië in den vreemde.1

Naar zijn mening is 'samenwerking' de grondslag van deze doelstellingen. Deze is belangrijker 
dan ooit nu de vriendschappelijke gezindheid van Nederlanders en Indonesiërs jegens elkaar te 
wensen overlaat. Het is daarom van belang de samenwerking gestalte te geven op staatkundig,  
economisch en geestelijk (cultureel) gebied. Organisatorisch, zo betoogt hij, wil hij komen tot 
een 'dubbelbond'. Dat wil zeggen dat er sprake is van een Nederlandse en een Indonesische 
groep, zodat numerieke overheersing van het zwakkere Indonesische element kan worden 
uitgesloten. Het NIV belichaamt dan twee autonome delen die bewust en vrijwillig de 
samenwerking zoeken. Noto Soeroto karakteriseert de verhouding tussen de delen als 
'saamhoorigheidsbesef met behoud van de zelfstandigheid der samenstellende deelen binnen de 
grenzen van die saamhorigheid'. Aan het slot van zijn rede legt hij de vergadering een nieuwe 
beginselverklaring voor, bestaande uit drie punten: 

1. Het Verbond streeft naar de verwezenlijking van de Rijkseenheidsgedachte in 
den zin van een twee-eenheid "Nederland-Indonesië", waarmede het zijn volle 
vertrouwen uitspreekt in de werkzaamheid van Nederland om zijn grootsche 
roeping ten opzichte van Indonesië te vervullen. Onder deze twee-eenheid verstaat 
het Verbond de saamhoorigheid van Nederland en Indonesië en het 
saamhoorigheidsbesef van Nederlanders en Indonesiërs onder één 

1 Oedaya 7 (1930), nr. 81, p. 26. 
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gemeenschappelijk Rijksgezag met zelfstandigheid der samenstellende delen 
binnen de grenzen van die Rijkseenheid. 
2. Het Verbond tracht deze twee-eenheid "Nederland-Indonesië" te verwerkelijken 
door de samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiërs op staatkundig, 
economisch en geestelijk gebied te bevorderen. De term "Indonesiërs" wordt in 
ruimen zin genomen, zoodat daaronder ook worden verstaan Indo-Europeanen, 
Indo-Chinezen en allen, die zich in Indonesië inheemsch voelen. 
3. Het Verbond streeft naar erkening van de evenwaardigheid der rassen in het 
maatschappelijk leven als noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een bewuste 
staatkundige, economische en geestelijke samenwerking tusschen Nederlanders en 
Indonesiërs, die binnen het Rijksverband leven, waardoor ook het 
saamhoorigheidsgevoel hecht en sterk zal zijn.1

Na Noto Soeroto's rede legt de voorzitter de vergadering de gevraagde volmachten voor, 
welke, ondanks enige protesten tegen de ondemocratische gang van zaken, met grote 
meerderheid worden aangenomen. Noto Soeroto heeft het NIV overgenomen. 
 Een poging om onder de titel NIVJO, Nederlandsch-Indonesisch tijdschrift een eigen 
verbondsblad uit te geven was niet levensvatbaar gebleken. Er verschenen slechts negen 
nummers. Totdat er tot heroprichting van het orgaan zal kunnen worden overgegaan, verleent 
Noto Soeroto tegen vergoeding van de meerkosten het NIV gastvrijheid in Oedaya. Ook voor 
de identiteit van het blad hebben de nieuwe gedachten gevolgen. Met ingang van nummer 80 
(januari 1930) worden de 'Mededeelingen van het Nederlandsch-Indonesisch Verbond' 
opgenomen en een jaar later, met ingang van nummer 92 (januari 1931) is Oedaya het officiële 
orgaan van het verbond geworden. Het kantoor van het verbond wordt gevestigd aan de 
Fahrenheitstraat 514, Noto Soeroto's woonadres. Als secretaris-penningmeester treedt de 
journalist Wim M. Klaar op. Oedaya publiceert een maand na de aanvaarding van Noto 
Soeroto's voorzitterschap 'Eenige leidende gedachten voor het Verbond'. Meer nog dan de 
beginselverklaring laten zij zien waar het nieuwe NIV onder leiding van de nieuwe voorzitter 
voor staat.

Het Verbond zal zich over het algemeen in zijn vertoogen niet richten tot de 
politieke partijen afzonderlijk zoowel in Nederland als in Indonesië, maar tot het 
geheele Nederlandsche volk en tot de volkeren van Indonesië. 

Het Verbond gelooft in de zedelijke roeping van de Nederlandsche natie en acht 
haar, krachtens haar grootsch verleden, tot richtinggevende daden voor de wereld 
in staat. 

De centrale roeping der Nederlandsche natie ligt in de oplossing van het koloniale 
vraagstuk in de richting van menschheidsidealen, waardoor zij in internationalen 
zin in het kader van den tijd weer vóóraan kan staan. 

Het Verbond eerbiedigt ieder nationaal streven, dat een uiting is van het zedelijk 
recht en van den zedelijken drang der volkeren om deel te hebben aan den bouw 
der wereldgemeenschap. 

1 Oedaya 7 (1930), nr. 81, p. 27-28. 
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Het Verbond gelooft in de nationale opleving der volkeren van Indonesië als in een 
kracht, welke geleid door een zedelijk bewustzijn niet weinig zal bijdragen tot de 
volvoering van Nederlands centrale roeping. 

De gemeenschappelijke roeping der volkeren van Indonesië ligt in de grootsche  
taak om samen met Nederland een éénheid van hoogere orde te vormen, waarin 
plaats zal zijn voor een zelfstandig Indonesië, aldus aan de volkeren een voorbeeld 
stellend van ware samenwerking. 

Het Verbond acht niets en niemand zijn grooteren tegenstander dan èn de 
traagheid èn de tuchteloosheid van den menschelijken geest zoowel bij 
Nederlanders als bij Indonesiërs.1

      
'Roeping', 'grootsch', 'menschheidsidealen', 'bouw der wereldgemeenschap', 'hoogere orde', het 
is niet gering wat hier wordt gezegd en waaraan vanuit de Fahrenheitstraat in Den Haag sturing 
wordt gegeven. Nieuw is de term 'rijkseenheidsgedachte', voorkomend in het nieuwe 
beginselprogramma van het NIV. Ter verduidelijking houdt Noto Soeroto op 10 april 1930 een 
rede waarin hij uitvoerig ingaat op deze gedachte. Het twistpunt, betoogt hij, is de tegenstelling 
tussen de visies van hen die menen dat Nederland tot in lengte van dagen oppermachtig moet 
blijven en van hen die het 'Indonesia Merdeka' aanhangen. De verwezenlijking van de 
rijkseenheidsgedachte kan deze oppositie wegnemen. Naar zijn mening kan de eenheid worden 
gerealiseerd door een opbouw van onderop, langs wettige weg, langs lijnen van geleidelijkheid 
en door samenwerking met zelfbeperking. Het doel van de rijkseenheid is de vorming van een 
eenheid van hogere orde met enerzijds Nederlandse gedachten, Nederlandse leiding en 
Nederlands gezag en anderzijds zich ontwikkelende Indonesische gedachten, Indonesische 
leiding en Indonesisch gezag. Uiteindelijk zal er een gemeenschappelijk rijksgezag worden 
gevestigd met een zelfstandig Indonesië en een zelfstandig Nederland. In dat rijk Nederland-
Indonesië blijft het oppergezag voorbehouden aan het Nederlands vorstenhuis dat geen 
uitsluitend Nederlands standpunt kan innemen, omdat het boven beide samenstellende delen is 
verheven. 
 Belangrijke voorwaarden ter bereiking van de eenheid zijn wederzijds vertrouwen, 
wederzijds overleg en wederzijdse overtuigingskracht. Als instrument ter bereiking van de 
eenheid wil Noto Soeroto twee groepen vormen. Een Nederlandse groep met haar zetel in 
Nederland met eventueel een afdeling in Indonesië en een Indonesische groep met haar zetel in 
Indonesië met eventueel een afdeling in Nederland. Iedere groep heeft een eigen bestuur en een 
eigen methode om het gestelde doel te bereiken. Het verbondsbestuur zetelt in Nederland en 
vormt met de gedelegeerden uit beide groepen de Verbondsraad. Intussen dient er propaganda 
gemaakt te worden voor samenwerking op staatkundig, economisch en cultureel gebied. Uit 
deze samenwerking zullen dan organisaties kunnen groeien die op deze gebieden verder 
werken. De zelfwerkzaamheid van de Indonesiërs op sociaal en economisch gebied zal moeten 
worden bevorderd onder leiding van de daartoe aangespoorde elite, waarnodig met hulp en 
voorlichting van Nederlanders.2 Noto Soeroto ziet in zijn ontwerp van dit model van 
'overzeesche staatkunde' de partiële verwerkelijking van de ware volkenbondsgedachte.  

1 Oedaya 7 (1930), nr. 82, p. 40. 
2 Oedaya 7 (1930), nr. 84, p. 65-67. 



91

De rijkseenheid 

Vanaf oktober1929 verschijnt het Politiek economisch weekblad: Orgaan ter versterking van 
de rijkseenheid, na oktober 1930 voortgezet als De rijkseenheid:  Staatkundig economisch 
weekblad ter versterking van de banden tusschen Nederland en de Indiën. Oprichter is de 
uiterst conservatieve indoloog Horace Hugo Alexander van Gybland Oosterhoff. Uit kringen 
rond De rijkseenheid zou in 1933 het zeer behoudende Verbond voor Nationaal Herstel (VNH) 
voortkomen. Het VNH opereert tussen 1933 en 1941 in de schemerzone tussen autoritair-
conservatisme en fascisme. Van Gybland Oosterhoff speelt ook in deze organisatie een 
belangrijke rol.1
 Het begrip 'rijkseenheid' wordt door verschillende organisaties gehanteerd, hoofdzakelijk 
behoudend tot zeer behoudend georiënteerd. Naast De rijkseenheid zijn dit de Vereeniging 
Indië-Nederland en de Vaderlandsche Club die hun aanhang voornamelijk vinden in 
prominente oud-Indiëgangers. Zij spreken van een rijkseenheid onder Nederlandse leiding. Het 
NIV geeft, zoals besproken, een andere invulling aan de term: een rijkseenheid onder 
gemeenschappelijk rijksgezag met enerzijds een zelfstandig Nederland en anderzijds een 
zelfstandig Indonesië met boven beide delen een rijksgezag dat Nederlands-Indonesisch is. 
Noto Soeroto verbindt zich desalniettemin per oktober 1930 als vaste medewerker aan De
rijkseenheid, waardoor hij vereenzelvigd wordt met de conservatief-koloniale koers van het 
blad. Het komt hem op kritiek te staan uit kringen van zijn landgenoten. In een open brief aan 
de redactie van De rijkseenheid zegt hij daarna zijn medewerking op. Hij schrijft: 

Het langer prijken van mijn naam op den kop van Uw weekblad doet geen goed, 
nòch aan de zuiverheid van Uwe beginselen, nòch ook aan die van de mijne, 
terwijl het de passiviteit hièr, den tegenstand dáár van nog menigeen onder de 
beste mijner landgenooten jegens het groote denkbeeld van samenwerking 
tusschen Nederlanders en Indonesiërs noodeloos versterkt en verlengt.2

In Oedaya nr. 95 van april 1931 zet Noto Soeroto nogmaals uitgebreid uiteen dat er twee 
soorten rijkseenheid zijn en benadrukt nogmaals dat binnen de rijkseenheid van het NIV sprake 
is van een zelfstandig Indonesië.

Naar een nieuwe samenleving 

In de bundel Naar een nieuwe samenleving, in 1931 vanwege het NIV uitgegeven door Adi 
Poestaka, zet Noto Soeroto zes grondgedachten van het verbond, alle oorspronkelijk  
redevoeringen, uiteen. De bundel draagt hij op aan zijn vrouw en haar jongste broer, ir. 
François Meijer, 'uit innige dankbaarheid voor hun groote toewijding en vele opofferingen'. Jo 
zal zich zeker hebben opgeofferd en de kinderen zullen hun vader weinig hebben gezien sinds 
de oprichting van het verbond. Zij weten dan nog niet dat zij er ruim een jaar later geheel alleen 
voor komen te staan.  

Naar een nieuwe samenleving opent met de reeds aan de orde gestelde rede 'De 
Samenwerkingsgedachte'. De andere redevoeringen zijn op te vatten als nadere uitwerkingen 
van de verbondsfilosofie. Zij verschenen alle eerder in Oedaya. De opbouw is zo vergelijkbaar 
met die van Kleurschakeeringen.

1 Instituut voor Nederlandse geschiedenis, internet. 
2 Noto Soeroto: 'Open brief aan de redactie van het weekblad "De rijkseenheid" '. In: De rijkseenheid 25 februari 
1931 en in Oedaya  8 (1931), nr. 94, p. 42-43. 
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 Noto Soeroto ziet het groot door parallellen te trekken tussen de wereldeenheid en de 
rijkseenheid. Werkelijk nationalisme is nationalisme dat zichzelf als een internationaal 
verschijnsel wenst te zien door het in dienst te stellen van het wereldbewustzijn. Het staat 
tegenover het militant Indonesisch nationalisme dat in werkelijkheid seperatistisch en 
sektarisch is, doordat het zich afkeert van een volkerenharmonie en een georganiseerde 
wereldeenheid. Wanneer Nederland en Indonesië erin slagen het koloniale vraagstuk op te 
lossen in de geest van eenheid en vrede, kan het als voorbeeld dienen voor alle koloniale 
mogendheden en het mensdom dichter bij wereldeenheid en volkerenverbroedering brengen.1
Noto Soeroto ziet zijn streven inderdaad als idealistisch, maar is de overtuiging toegedaan dat 
gebrek aan idealisme de diepe oorzaak is van opportunisme in de politiek, van het wrede en 
meedogenloze karakter van de economische strijd en van verslagenheid en berusting.2
 Onder leiding van de 'besten en de wijsten' uit het volk, zo vervolgt hij, kan de koers in de 
richting van de vereniging van oost en west worden uitgezet. Deze 'besten en wijzen' zijn te 
verkiezen boven woordvoerders die door een numerieke meerderheid aan de macht komen en 
zelfs boven deskundige en knappe leiders. Wijsten en besten hoeven namelijk niet deskundig te 
zijn. Krachtens hun universele geest en hun vermogen tot erkenning, zullen zij zich bij hun 
leiderschap van de hulp weten te verzekeren van deskundigen en knappen.3  Opnieuw haalt hij 
Tagore van stal en presenteert hem als een voorbeeld van zo'n ware leider, onder andere 
getuige diens uitspraak: 'Ik geloof aan een waarachtige vereeniging van Morgen- en 
Avondland. Geen volk kan zijn heil verkrijgen door zich van een ander volk te ontdoen. Wij 
worden òf gezamenlijk gered, òf wij gaan gezamenlijk ten onder.'4 In deze woorden leest Noto 
Soeroto de wijze visie om te komen tot een wereldeenheid.5

En ondanks alle drukte, voortkomend uit het schrijven van artikelen en het houden van 
lezingen is er van 28 augustus tot 7 september 1930 tijd om het Tweede Internationale Congres 
voor Volkskunst te bezoeken in Antwerpen, Luik en Brussel. Net als in Praag in 1928 zijn ook 
nu Piet Moojen en G. van Beresteijn-Tromp opgenomen in de delegatie.6 En tot slot van het 
jaar 1930 treden de dramaturg-regisseur-decorontwerper, romancier en tekenaar Eduard 
Veterman en Noto Soeroto samen op in Pulchristudio te Den Haag. Noto Soeroto spreekt over 
'Het koloniale vraagstuk als cultuurprobleem', terwijl Veterman voordraagt uit de Wayang-
liederen.7

De aristo-democratie 

In het nummer van Oedaya, voorafgaand aan het lustrumnummer, was Noto Soeroto begonnen 
met de publicatie van een serie artikelen die in 1931 gebundeld zou worden in het boek Van
overheersching naar zelfregeering. Een staatkundig stelsel voor Indonesië op aristo-
democratischen grondslag, uitgegeven door Adi Poestaka. Zowel deze bundel als Naar een 
nieuwe samenleving, zijn, hoewel zonder dit oogmerk, op te vatten als slotmanifesten waarin 
hij alle uitgangspunten, gedachten en doelen van hemzelf en het NIV samenhangend en in 
extenso behandelt. Beide manifesten staan in dienst van elkaar. Het aristo-democratisch model 
is als het ware de 'praktische' uitwerking van wat Noto Soeroto bedoelt met het aansluiten bij 
het eigene van de Indonesische cultuur om aldaar een nieuwe samenleving op te bouwen die 

1 Noto Soeroto: 'Open brief aan de redactie van het weekblad "De rijkseenheid". In: De rijkseenheid 25 februari 
1931 en in Oedaya  8 (1931), nr. 94, p. 48-49. 
2 'Het idealisme'. In: Naar een nieuwe samenleving, p. 67. 
3 'Toekomstpolitiek'. In: Naar een nieuwe samenleving, p. 44. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, p. 45. 
6 'Het tweede Internat. Congres voor Volkskunst' 1930. 
7 'Zaterdagmiddag a.s. …..' 1930. 
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met een geheel eigen identiteit een gelijkwaardige partner zal kunnen zijn binnen de 
rijkseenheid.

Van overheersching naar zelfregeering draagt hij op aan zijn 'trouwen vriend en stoeren 
mederwerker' W.C. Lemei, een oud-kapitein van het KNIL, die in alle opzichten Noto 
Soeroto's opvattingen deelt en sedert 1930 vaste medewerker is op het secretariaat van het 
NIV. In augustus 1930 zal hij Noto Soeroto's functie van voorzitter van het verbond 
overnemen.  

Van overheersching naar zelfregeering bevat een tot in details uitgewerkt plan voor het 
bestuur van Indonesië. In het artikel 'Toekomstpolitiek' in Naar een nieuwe samenleving had 
Noto Soeroto al uiteengezet wat hij van de 'besten en wijzen' verwacht. Hier noemt hij hen de  
'aristoi'. Tot deze categorie behoren in ieder geval de inlandse regenten. Zij hebben, naar zijn 
opvatting, immers al voor generaties aangetoond capabel te zijn om leiding te geven. Maar ook 
getalenteerden die niet behoren tot de geboorte-adel kunnen tot aristoi uitgroeien.
 Adel en volk vormen volgens Noto Soeroto geen wezenlijke tegenstelling. Er is slechts 
sprake van nuanceringen, omdat door huwelijken van de adel met mensen uit het volk steeds 
menging heeft plaatsgevonden, waardoor de adel per definitie een deel van het volk is. Hij 
verwacht als een logisch gevolg van deze stelling dat de adel een roeping heeft te vervullen met 
betrekking tot het volk. Hij zegt:

Waarvoor dan die afkeer voor "aristocratie", in de beteekenis, die ik aan het woord 
hecht, n.l. een handel en wandel, waarbij het "beste" dat in een mensch leeft, het 
"heerschende" (kratein=heerschen), het leidende motief vormt? Aristocratie is in 
een volksman als een verdienste aan te rekenen, maar aristocratie is een 
categorisch imperatief bij den edelman van geboorte, omdat hij in de meeste 
gevallen in omstandigheden wordt groot gebracht, waarbij het "ariston" (het beste 
en deugdelijkste) in hem tot vollen bloei kan geraken.1

Democratie in de westerse betekenis, het tot uitdrukking komen van de volkswil in het beleid 
van de regering, verwezenlijkt door algemeen en rechtstreeks kiesrecht, wijst Noto Soeroto 
voorlopig voor Indonesië af. Indonesië zal pas rijp zijn voor het westerse democratische model 
wanneer de economische verhoudingen zich zullen hebben ontwikkeld in westerse zin. 
Voorlopig kan een door hem als 'Oostersche periode' aangeduid interregnum niet worden 
overgeslagen. Dit is de periode van de aristo-democratie, welke is toegesneden op het Javaanse 
volkskarakter. Hij vat zijn visie als volgt samen: 

De democratie heeft in het Westen haar taak te vervullen meer op het gebied der 
sociale economie; op Java zou haar karakter meer van sociaal-ethischen aard 
moeten wezen. Niet voor niets is het Javaansche volk een Oostersch volk. Als 
zoodanig moet het meer het accent leggen op de harmonie, de synthese. Zijn taak 
ligt, overeenkomstig het statische karakter van het Oosten, in het medehelpen aan 
den opbouw van een nieuwe ordening. Zoo gaat de wereld óók vooruit.2

Als argument voor het afstemmen van zijn aristo-democratische idee op de Javaanse situatie 
haalt hij de dichter van het wajangverhaal aan die

al eeuwen geleden den vorst, den aristocraat bij uitnemendheid, deze les gelezen 
[heeft], welke ook geldt voor iederen voorganger, leider of regeerder van een 
gemeenschap en waaruit blijkt, dat het cultuurideaal van het Javaansche volk was, 

1 Van overheersching naar  zelfregeering, p. 76. 
2 Ibidem, p. 81, 82. 
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dat de geboorte-aristocraat in de eerste plaats behoorde te zijn: een aristocraat van 
het gemoed.1

In het aristo-democratisch stelsel wordt een aantal bestuurslagen onderscheiden. Op desa-
niveau is dit het desa-hoofd. Boven hem staan achtereenvolgens de regent als hoofd van het 
regentschap, de gouverneur als hoofd van de provincie en de groot-gouverneur als hoofd van 
het gouvernement. Aan de top van de piramide staat de gouverneur-generaal. Voor Java ziet 
het schema er dan als volgt uit: 

Gouvernement Java 

     |       |       |        | 
Prov. West-Java  Prov. Midden-Java  Prov. Oost-Java  Prov.Bali / Lombok 

  (Soendanees)         (Javaans)     (Madoerees)    (Balisch) 

  | | | | |    | | | | |   | | | | |    | | | | |  
   regentschappen     regentschappen    regentschappen     regentschappen 

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      desa's       desa's      desa's        desa's 

De provincies van Java zijn ingedeeld op basis van cultuur. De bestuurslagen komen tot stand 
door een gemengd systeem van verkiezing en benoeming: 
-De bevolking kiest desa-raden. Elke desa-raad draagt een desa-hoofd ter benoeming voor bij 
de regent. De regent benoemt het desa-hoofd. 
-De desa-raden kiezen regentschapsraden. Elke regentschapsraad draagt een regent ter 
benoeming voor bij de gouverneur. De gouverneur benoemt de regent. 
-De regentschapsraden kiezen gouvernementsraden. Elke gouvernementsraad draagt een 
gouverneur te benoeming voor bij de groot-gouverneur. De groot-gouverneur benoemt de 
gouverneur.
 Het getrapte systeem is dus gebaseerd op het principe van: raden met aristoi kiezen hogere  
raden met aristoi en de hogere functionaris benoemd als aristos de lagere. Zo is er, aldus Noto 
Soeroto, een dubbele waarborg dat de besten en wijsten het ressort regeren. Een bestuurder is 
op lokaal niveau verantwoordelijk voor het bestuur van zijn ressort. Hij regeert op basis van 
adviezen, voorlichting en eventuele hulp van deskundigen. Ten aanzien van zijn ressort is hij 
zelfregelend. Voor wat betreft zaken van een hogere orde is hij slechts uitvoerder van de 
regelingen die zijn superieur hem opleggen. Enerzijds vormt hij dus een wetgevende macht en 
anderzijds een uitvoerende macht. Noto Soeroto ziet af van een parlementair stelsel waarbij het 
vertegenwoordigend lichaam verantwoording schuldig is aan zijn kiezers. Naar zijn mening is 
het democratische element van het aristo-democratisch systeem gelegen in de idee dat een 
desaraad door het volk is gekozen en het desa-hoofd uiteindelijk afkomstig is uit het volk. Ook 
de hogere raden zijn  te beschouwen als een 'filtraat' van het volk. Zelf zegt hij: 'Hoe hooger het 
ressort gelegen is, hoe zuiverder het filtraat zal zijn.'  
 Het aristo-democratisch stelsel wordt niet opgelegd. Een gebied met een cultuurnuance ten 
opzichte van een andere landstreek kan zich 'autonoom' maken door over te gaan tot 
zelfregering door de besten uit het ressort te kiezen die als aristoi de meeste waarborgen geven 

1 Van overheersching naar zelfregeering, p. 82. 
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voor de juiste uitvoering van regels van bovenaf en die als democraten zelfregelende 
bepalingen maken voor de eigen lokale belangen.

Het Nederlandsch-Indonesisch Verbond in de aanval 

In 1929 is C. Frans, Timorees, ambtenaar bij Algemene Zaken in het gewest Timor en 
voorzitter van de vereniging van Timorezen 'Perserikatan Timor', met verlof naar Nederland 
gekomen. Na kennismaking met de publicaties van Noto Soeroto verklaart hij zich solidair met 
de uitgangspunten van het NIV en Oedaya. Het jaar erop wordt hij, naast C.M. Hamaker, vice-
voorzitter van het NIV. Hij schrijft artikelen voor Oedaya en trekt met Noto Soeroto het land 
door met lezingen om het NIV bekendheid te geven. Op hun propagandatochten reizen zij door 
geheel Nederland, van Den Haag tot Enschede en van Groningen tot Rosendaal. Liefst 23 keer 
spreken zij in het eerste halfjaar van 1930 namens het verbond in allerlei zaaltjes Nederland 
toe. Het bestuur spreekt van een 'kruistocht' die overigens niet zonder resultaat blijft. Het aantal 
leden stijgt spectaculair. 
 In april 1930 is de presentatie van het Comité van Aanbeveling met klinkende namen als die 
van J.Th de Visser, oud-minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, P. Droogleever 
Fortuyn, burgemeester van Rotterdam, J. Patijn, burgemeester van Den Haag, D. Fock, oud-
gouverneur-generaal, A. baron van Heemstra, oud-gouverneur van Suriname, G. Vissering, 
president van de Nederlandsche Bank en R. Zuyderhoff, lid van de Algemeene Rekenkamer en 
voorzitter van de Vereeniging Oost en West. Onvermoeibaar strijden Noto Soeroto en Frans 
voor hun idealen, maar in augustus 1930 wordt het Noto Soeroto blijkbaar wat te veel. Hij doet 
een stapje terug en wordt vice-voorzitter van het verbond. Wim C. Lemei neemt zijn functie 
over. Maar de actie had geloond. Het NIV telt na de lezingenactie 1371 leden. Naar Noto 
Soeroto's mening is het doel bereikt. Oedaya meldt zelfverzekerd:  

Wij kunnen zeggen dat de actie geslaagd is. Hiermee bedoelen wij, dat wij erin 
geslaagd zijn het koloniale vraagstuk uit het plan van de zuivere partij-politiek en 
materieele belangen te verheffen tot het plan van het nationale. Men voelt nu wel 
in Nederland, dat het koloniale vraagstuk niet louter een belangenvraagstuk is, 
maar een deel van een wereld- en menschheidsprobleem, waarom dan ook de 
beweging van het NIV een sterk ethisch karakter draagt. In den komenden winter 
zal, voorzover de middelen het toelaten, de consolidatie van de groep Nederland 
ter hand genomen worden.1

De 'groep Nederland' kan volgens het bestuur worden gevormd. Haar taken zullen liggen op 
drieërlei gebied: het maken van propaganda, het vormen van een studielichaam en het vestigen 
van een oefen- en leerschool. Op propagandistisch gebied zal de groep zich moeten inzetten 
voor rassenerkenning en ontwikkeling op staatkundig, economisch en geestelijk gebied. Het 
studielichaam dient te zoeken naar staatkundige vormen die de 'beste' Indonesiërs innerlijk zal 
kunnen bevredigen ter verwezenlijking van de rijkseenheidsgedachte. De leerschool neemt 
daadwerkelijk deel aan de economische en sociale opbouw van Indonesië door het geven van 
leiding, voorlichting en financiële steun.2
 In Nederland ondervindt het propaganda-offensief inderdaad over het algemeen waardering, 
zij het dat deze vooral uit de behoudende hoek komt. Ook in Suriname blijkt men 
geïnteresseerd. De banier van waarheid en recht. Surinaamsch nieuws- en advertentieblad
besteedt in haar kolommen aandacht aan het streven van het NIV door regelmatig melding te 

1 Oedaya 7 (1930), nr. 88, p. 127. 
2 Oedaya 7 (1930), nr. 89, p. 141. 
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maken van de verschijning van Oedaya en de inhoud van het blad kort weer te geven. De NIV-
brochure Rijkseenheid of dominionstatus, waarin nadrukkelijk voor de eerste vorm wordt 
gekozen, wordt welwillend besproken.1 Wel stelt de krant de vraag wat de plaats van de west is 
in de twee-eenheid Nederland-Indonesië. Het NIV reageert met de woorden: 'Wij dienen af te 
wachten in welke mate het zelfbewustzijn der West-Indische volken zich zal ontwikkelen. 
Komt er mettertijd een voor het geheele volk representatief geluid dat duidelijk de plaats 
omschrijft die het op de onderscheidene levensgebieden aan Suriname en Curaçao wil 
toegekend zien, dan kan het NIV definitief zijn houding bepalen.'2 Het NIV gaat er blijkbaar 
vanuit dat dit zelfbewustzijn en deze representatieve meerderheid in Indonesië wel reeds 
bestaan. Integendeel, de volgende stap van het NIV, de enthousiasmering van Indonesië voor 
de verbondsfilosofie en de daaropvolgende vorming van de 'groep Indonesië' die als eerste taak 
heeft de éénheid van Indonesië te realiseren en aldaar 'de saamhoorigheid op staatkundig, 
economisch en geestelijk gebied' te bewerkstelligen, moet nog worden gezet. Maar de 
belangrijkste voorwaarde, geld, ontbreekt. In de tweede plaats lijkt Noto Soeroto niet te 
beseffen dat in Indonesië door het gevestigde wantrouwen tegen het NIV, gevoed door de 
Indonesische pers, elke activiteit onmogelijk zal zijn. Prins Soerjodiningrat en Soeripto hadden 
hun abonnement al opgezegd, omdat zij zich niet politiek wensten te organiseren. Ronduit 
badinerend en zelfs vijandig bericht het in het Vorstenlandse Solo uitgegeven blad Timboel,
algemeen periodiek voor Indonesië (timboel = verschijnen): 

We vinden het geen aangename taak, te schrijven over de evoluties van de heer 
Noto Soeroto. Het is met die heer altijd wat, en zelden wat goeds. Eerst waren daar 
zijn "Fluisteringen" en de bezongen haarwrong zijner moeder; toen zijn 
onverkwikkelijke affaire met zijn Hollandsche employé; daarna zijn escapades op 
"aristo-democratisch" gebied (excusez du mot!), en nu …. zijn kruisvaarderstocht, 
ondernomen met zijn wapenbroeder, de hollandschnamige Indonesiër, de heer 
Frans.
Is het dan niet gerechtvaardigd, de verzuchting te slaken: "Wat zal, de dag van 
morgen, deze dichterpoliticus ons verder voor moois brengen?" 
Doch laten wij het zuchten achterwege. Deze "kruisvaart" der heeren Noto Soeroto 
en Frans is thans actueele "politiek", en mag als zoodanig in "Timboel" niet 
onbesproken blijven. Dit nieuwe politieke experiment van de heer Noto Soeroto – 
de heer Frans mogen we gerustiglijk beschouwen als propagandawerktuig van 
Noto! – getuigt van verregaande onkunde omtrent de tegenwoordige verhoudingen 
en politieke stroomingen in de Indonesische maatschappij.  
Reeds bij oppervlakkige beschouwing van de Soerotose twee-eenheid-gedachte 
rijst de vraag, vanuit welk standpunt hij die heeft gevormd. Als haar uitgesproken 
doel beschouwt zijne actie "de verwezenlijking van de Rijkseenheidsgedachte", 
omdat hij "geloof hecht aan de grootsche roeping van Nederland om de oplossing 
van het koloniaal vraagstuk te zoeken in de richting van idealen, waardoor de 
Nederlandsche natie in internationalen zin en in het kader van dezen tijd meer 
vooraan kan staan". – Men ziet, de V.C. [Vaderlandsche Club] heeft wel snel 
school gemaakt!3

1 De dominionstatus, naar Brits model, is volgens de schrijvers van de brochure, Noto Soeroto en W.C. Lemei, 
niet toepasbaar op Nederland en Indonesië, omdat de verschillen in cultuur, ras, taal en godsdienst te groot zijn. 
De dominionstatus als staatkundig model, zal naar de mening van de schrijvers onvermijdelijk leiden tot een 
algehele scheiding. 
2 De banier van waarheid en recht 23 juni 1931. 
3 A. 1931, p. 135. 
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De locomotief, via persbureau Aneta (Algemeen Nieuws- en Telegraafagentschap) geciteerd in 
Het vaderland, is wat gematigder, maar wel stellig over de kansen van slagen van de missie 
van Noto Soeroto en Frans. De krant noemt de actie serieus en goed bedoeld. Enige steun in 
Nederland zal er wel te vinden zijn, aldus het blad, maar in Indië heeft het initiatief 'geen schijn 
of schaduw van een kans tot slagen', omdat Noto Soeroto er geen spoor van invloed heeft. 
'Zelfs de aller-gematigsten onder de nationalisten wijzen Noto Soeroto af en anderen zullen 
hem als handlanger der reactie vlot desavoureeren.'1 Het vaderland zelf is evenzeer kritisch. 
Over het offensief van Noto Soeroto en Frans zegt het blad: 

Wij willen den lezingen van de heeren Noto Soeroto en Frans overigens hun 
verdienste niet ontzeggen. Het is natuurlijk streelend voor ons Nederlanders, dat 
inheemschen den lof van den Nederlandschen kolonialen arbeid zingen. Het is 
dubbel aangenaam, wanneer dit geschiedt, omdat van inheemsche zijde ons in den 
laatsten tijd de critiek niet is gespaard. Wij zijn dus in dit opzicht waarlijk niet 
verwend! Maar wie zou meenen, dat men hier te doen heeft met een inheemsche 
staatkundige beweging van eenige beteekenis, vergist zich; wie meent, dat het 
Nederlandsch-Indonesisch Verbond met zijn aristo-democratisch stelsel, dat 
voorzoover wij weten door geen enkel gezaghebbend koloniaal staatsman wordt 
onderschreven, de oplossing van het koloniale vraagstuk zal brengen, zal naar onze 
overtuiging bedrogen uitkomen.2

Het zijn woorden die er niet om liegen, maar zij brengen Noto Soeroto niet aan het twijfelen. 
Met ingang van de achtste jaargang, januari 1931, wanneer Oedaya het officiële orgaan van het 
Nederlandsch-Indonesisch Verbond is geworden, schrijft het bestuur: 

In aanmerking nu genomen het doel, waarmede indertijd het tijdschrift "Oedaya" 
(waarin tot dusver de Verbondsmededelingen gastvrij onthaal vonden) is opgericht 
en de wijze, waarop dat doel blijvend werd gediend, is het niet minder 
vanzelfsprekend, dat bij het overwegen om deze gedeeltelijke uitvoering der taak 
zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn, de keuze op dit tijdschrift met reeds 
gevestigden naam moest vallen. Het is dan ook verblijdend, met den achtsten 
jaargang van "Oedaya" aan den naam van het tijdschrift den ondertitel: "Orgaan 
van het Nederlands-Indonesisch Verbond" te kunnen toevoegen. Tussen de N.V. 
Oedaya en het NIV is namelijk thans een verhouding in het leven geroepen, welke 
eerstgenoemde tot een der uitvoerende onderlichamen van het verbond maakt, 
gelijk ook de N.V. Adi Poestaka van 1 januari 1930 de uitgeverij va het NIV is.3

Het is mooi gezegd, maar gezien de verdere ontwikkelingen, kan slechts worden geconcludeerd 
dat het een noodgreep is. Oedaya gaat zijn laatste jaargang in. In de eerste zeven maanden van 
1931 verschijnt het blad nog regelmatig en niets weerhoudt het bestuur en de redactie van het 
schrijven van wervende en beschouwende artikelen over de doelstellingen van het verbond, 
maar van augustus tot december verschijnen slechts twee nummers: een dubbelnummer 
augustus-september en een driedubbelnummer oktober-november-december. Dan is het 
afgelopen.
 Ondanks Noto Soeroto's motivatie, enthousiasme en werkkracht is de aanhang snel  
afgekalfd. Het kan ook niet anders dat een zo hoog gestemd idealisme, ingepakt in louter 
theoretische modellen, los van elke band met de historische en actuele werkelijkheid, 

1 'De nieuwe actie van Noto Soeroto' 1930. 
2 'De "kruistocht" van den heer Noto Soeroto' 1930. 
3 Oedaya 8 (1931), nr. 92, p. 1. 
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uiteindelijk steun verliest. In Nederland slinkt de aanhang tot een kleine groep Oedayistische 
getrouwen en onder zijn landgenoten heerst slechts wantrouwen, sterker nog, laster en 
verachting vallen hem ten deel. De verstoorde verhouding met de Indonesiërs zal hem nog het 
meeste pijn hebben gedaan. Al in 1928 had hij zich tot hen gericht in een 'Open brief aan de 
landgenooten' in een laatste wanhopige poging hen van zijn gelijk te overtuigen. Het is een 
brief waarin hij opnieuw zijn pleidooi voor overleg en coöperatie verwoordt. Hij eindigt met 
een oproep speciaal aan het adres van de Javanen: 

Vooral gij Javaansche Indonesiërs, vergeet uw groote gaven niet! Uw geschiedenis 
leert, hoe ruim gij kunt zijn in uw gedachten en in uw gevoelens, hoe 
assimileerend gij steeds gestaan hebt ten opzichte van al het vreemde. Dat is uw 
genie, het Javanisme, dat ons in staat heeft gesteld door de eeuwen heen, ondanks 
voortdurende wisseling van overheerschers, toch innerlijk ons zelven te blijven. 
Wij buigen onze nek, maar niet onze ziel, en daarom bezitten wij in aanleg het 
vermogen om in deze wereld der vormen mede te helpen, mede te werken. 
Aaneensluiting onderling, versterking door de gelijkgezinde elementen van andere 
raciale groepen en gezamentlijk optrekken langs de groote lijn! Dit dan, 
landgenooten, is de eerste stap, die gij doen kunt en doen moèt, wanneer het u 
inderdaad heilige ernst is met het dienen van onze nationale zaak.1

Het baat niet. Eind 1931 ziet Noto Soeroto, miskend, uitgeblust en een depressie nabij, in 
Nederland geen mogelijkheden meer en neemt het besluit naar Indonesië te vertrekken. Alle 
initiatieven gedurende vele jaren om zijn idealen te verwezenlijken zijn mislukt. Maar 
ondanks zijn isolement of juist als gevolg hiervan, verzoekt hij de Indiase vrijheidsstrijder 
Gandhi eens naar zijn aristo-democratisch stelsel te kijken.

Een bezoek aan Gandhi 

Op 30 november 1931 schrijft de Haagsche courant:

Op zijn kleinen werkkamer aan de Fahrenheitstraat 514, temidden van getik van 
schrijfmachines en het gerinkel van de telefoon ontving ons de Javaansche dichter 
en politicus Raden Mas Noto Soeroto voor een onderhoud.2

De journalist, de stijl verraadt Ben van Eysselsteijn, klopt bij Noto Soeroto aan om hem een 
interview af te nemen naar aanleiding van zijn gesprekken met Gandhi in Londen op zaterdag 
28 november en woensdag 2 december 1931.3 Noto Soeroto is tijdens deze besprekingen in het 
gezelschap van Wim Lemei en Carolus Verhulst. De laatste is als bewonderaar, uitgever en 
vertaler van Gandhi's geschriften in het Nederlands, al sedert 1921 met hem in persoonlijk 
contact. Verhulst bewerkstelligt de ontmoeting.   
 Ter voorbereiding op het onderhoud had Noto Soeroto zich met Gandhi in verbinding 
gesteld. Aan de Haagsche courant vertelt hij de voorgeschiedenis:

Ik schreef hem een uitvoerigen brief over 't vraagstuk der minderheden. Daarin 
betoogde ik, dat dit vraagstuk een gevolg is van het parlementaire democratische 
systeem en dat in dit systeem de radicale oplossing van de kwestie nimmer te 

1 Oedaya 5 (1928), nr. 56, p. 2-3. 
2 'Noto Soeroto bij Gandhi' 1931. 
3 'Het aristo-democratische stelsel' 1931. 
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vinden zal zijn. De heer Lemei, met wien ik geregeld en reeds jaren samenwerk,  
raadde mij aan, mij tot den Mahatma te wenden en schreef hem eveneens een 
artikel over het door ons beiden ontworpen aristo-democratische stelsel.1

Op de vraag waarom een coöperatist met Gandhi als non-coöperatist een gesprek aangaat, 
antwoordt Noto Soeroto dat men Gandhi niet moet zien als iemand die afkerig is van 
samenwerking. Hij voegt eraan toe dat Gandhi niet afkerig is van mensen. Gandhi's non-
coöperatie betekent, aldus Noto Soeroto, dat hij niet wil samenwerken in dingen die niet 
stroken met zijn inzicht, zijn eer en zijn geweten. Waarschijnlijk voelt Noto Soeroto het 
onbevredigende van zijn antwoord en verwijst de journalist voor verdere uitleg van Gandhi's 
opvattingen naar Carolus Verhulst of naar Gandhi zelf. Hij rondt zijn antwoord af met de 
woorden: 'Het is onmogelijk te veronderstellen, dat in dezen eenvoudigen en beminnelijken 
man ook maar één Westersch-vijandige gedachte huist, waaraan men toch gewoonlijk het 
begrip non-coöperatie verbindt.'2
 Over de kern van Gandhi's oordeel over het  aristo-democratische stelsel zegt Noto Soeroto 
dat de Mahatma van mening is dat wanneer een volk in staat is zijn zedelijke krachten overal 
aan het werk te zetten, het vanzelf een regering krijgt die overeenkomt met de aristo-
democratie, waarin de besten de leiding krijgen.Vooral voor volkeren onder welke de westerse 
parlementaire democratie nog geen ingang heeft gevonden, kan worden voortgebouwd op de 
oosterse cultuur. Voor Brits-Indië acht Gandhi het systeem niet geschikt, omdat de politieke 
ontwikkeling in de richting van een parlementaire democratie reeds is ingezet.3
 Gedurende zijn betoog houdt Gandhi zich, gezeten op zijn matje, bezig met het spinnen van 
draden op een spinnewiel. Na het onderhoud nodigt hij zijn bezoekers uit voor een 'bidstond' 
die avond. Het is vooral dit zogenoemde 'wijdingsuur' dat op Noto Soeroto een onuitwisbare 
indruk maakt.4

Afscheid

Noto Soeroto verkeert voor het laatst in zijn Haagse kring op dinsdagavond 16 februari 1932 
in het Indisch restaurant Madjoe aan de Groot Hertoginnelaan. Hein von Essen is 
tafelpresident. Er zijn toespraken van onder anderen Ben van Eysselsteijn, de dichter-
kunstciticus Ernst Groenevelt, Dop Bles, de essayist A. Ricardo, de journalist Nico Oosterbeek 
(op rijm) en Wim Klaar. Onder de ongeveer 60 aanwezigen bevinden zich Gerrit Jan van Grol, 
van 1902–1919 gezaghebber van St. Eustatius, Anton Odinot, directeur van Siemens 
Nederland, vrienden uit Vlaanderen, Londen, Duitsland en Indonesië. De houtsnijder Fokko 
Mees heeft voor alle aanwezigen een karikatuur van Noto Soeroto gemaakt. Uiteraard heeft 
Noto Soeroto zich voor de gelegenheid in Javaans kostuum gestoken. Na zijn dankwoord 
vertrekt het gezelschap naar het clublokaal van sociëteit De Wigwam voor de nazit. De pers 
besteedt ruim aandacht aan het afscheid. Er verschijnen de dag erop verslagen in de Haagsche
courant, Het vaderland, de NRC, De residentiebode en De nieuwe courant.
 Op zondag 21 februari spreekt Ben van Eysselsteijn Noto Soeroto en zijn gezin nog 
eenmaal in het Scheveningse Seinpost. In de loop van de dag ontmoet hij nog een aantal 
bekenden onder wie zijn assistente op de uitgeverij, Jetty Couvreur. De dag erna zal het 
stoomschip Saarbrücken van de Nord-Deutsche Lloyd uit de Rotterdamse Merwedehaven 

1 'Noto Soeroto bij Gandhi' 1931. 
2 Ibidem. 
3 'Noto Soeroto's tweede onderhoud met Gandhi' 1931. 
4 Noto Soeroto: 'Een wijdingsuur bij Mahatma Gandhi', 1931. 
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vertrekken om hem naar Indonesië terug te brengen. Hein von Essen begeleidt het gezin naar 
Rotterdam.1

De financiering van de terugreis is mogelijk gemaakt door de inspanningen van een comité 
van 26 vrienden. In een brief van oktober 1931 roepen zij op tot donaties. Een gedeelte van de 
som is reeds door hen bijeengebracht. In de ondertekening staan opnieuw de bekende namen, 
maar ook personen, die in ander verband nog niet aan de orde zijn gekomen, zoals de 
letterkundige Friedrich Markus Huebner, de Vlaamse letterkundige Frank van den Wijngaert, 
de schrijfster Tony de Ridder, de Amsterdamse jurist en verzamelaar-kenner van Aziatische 
kunst, Onko Domela Nieuwenhuis Nyegaard en de kunstschilder Joris Minne.2  Het benodigde 
geld, f 4000,-, is klaarblijkelijk opgebracht. 

Met een handjevol mensen wordt na Noto Soeroto's vertrek nog geprobeerd het uitdragen van 
de Oedaya-gedachte voort te zetten. Eén keer verschijnt er nog een Oedaya-bulletin, maar 
midden 1931 is het voorgoed afgelopen, vooral ook door het overlijden van de enthousiaste 
Wim Klaar op 22-jarige leeftijd.
 Het bulletin meldt dat in de studio's van de "Electra" Klankfilm-Maatschappij te Rotterdam 
Noto Soeroto een korte rede heeft gehouden die op grammofoonplaat is vastgelegd. Ook is er 
een korte filmopname gemaakt die tot nu toe niet teruggevonden is. De rede getuigt van zorgen 
om de tijd die hij karakteriseert als vol 'economische ontwrichting, staatkundige verwarring en 
geestelijke radeloosheid', waardoor het vraagstuk van de onderlinge verhouding der rassen 
eveneens een brandend probleem geworden is.    

Slot

In de periode 1925–1932 ontwikkelt Noto Soeroto zijn gedachten over de toekomst van 
Indonesië en de relatie Indonesië-Nederland. De kern van zijn overtuiging is niet zozeer 
veranderd, maar hij voelt zich door de sterke oppositie van zijn nationalistische landgenoten 
voor de opgave geplaatst deze overtuiging nu uitvoeriger te beargumenteren om een doordacht 
alternatief voor het militant nationalisme te bieden. Hierbij zoekt hij vooral ankerpunten in de 
Javaanse cultuur, dat wil zeggen in de hindoe-Javaanse geschiedenis en in de eigenschappen 
die hij de tegenwoordige Javaan, als gevolg van deze cultuurachtergrond, toedicht. Uiteraard is 
Oedaya hiertoe zijn platform. Maar om zijn ideeën meer bekendheid te geven, worden de 
essays separaat gebundeld in Kleurschakeeringen (1925) en in Naar een nieuwe samenleving
(1931). Noto Soeroto's uitgangspunten zijn te kwalificeren als theoretisch en sterk idealistisch. 
Het aristo-democratisch stelsel is geheel gebouwd op deze uitgangspunten en daarmee te 
beschouwen als volstrekt onuitvoerbaar. Met het verwerpen van de parlementaire democratie 
als regeringsvorm voor Indonesië, onthoudt hij de bevolking de kans zich politiek te 
ontwikkelen en een basis te creëren voor het veiligstellen van de eigen belangen. Het is 
ambivalent om voor technologische en economische ontwikkeling te pleiten en tegelijkertijd 
de bevolking ontwikkelingsmogelijkheden in staatkundig opzicht te onthouden.
 Al voor 1916 heeft Noto Soeroto kennis genomen van Plato's Politeia. In de 
'Aanteekeningen' in de bundel De geur van moeders haarwrong zegt hij het boek te hebben 
gelezen, naar mag worden aangenomen in het kader van zijn studie. Voor wat betreft zijn 
poëzie trekt hij hier de vergelijking tussen Plato's ideeënwereld en het wajangspel. Mogelijk 
heeft Plato hem ook een visie op de ideale aristocratische constitutie gegeven, die Plato boven 
andere constituties als timocratie, oligarchie, democratie en dictatuur stelt.3 De ware 

1 Dagboek-Aanteekeningen 21 februari 1932. 
2 'Aanbevelingsbrief'. 
3 Politeia, vertaling Gerard Koolschijn 1975, p. 208. 
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aristocraat staat volgens Plato voor de mens zoals deze als leider van de staat behoort te zijn.1
Hij is stabiel, wilskrachtig, dynamisch en begaafd. Hij heeft een goed geheugen, grote 
zelfbeheersing, gevoel voor gerechtigheid, doorzettingsvermogen en werklust.2 Na zijn 
opleiding moet hij in staat worden geacht objectieve, zedelijke waarden te kennen die voor 
hem en het maatschappelijk en persoonlijk leven van de burgers van belang zijn.3 Uiteraard is 
deze aristocraat ideaaltypisch. Noto Soeroto's afkomst en opvoeding zouden er toe bijgedragen 
kunnen hebben dat hij met een aristocratische blik de maatschappij beschouwt. Het is goed 
denkbaar dat hij dacht bij Plato de beredeneerde explicitering te vinden van zijn aristocratische 
maatschappijopvatting en zijn appèl op de eerbiediging van ieder nationaal streven dat, geleid 
door aristoi, uiting geeft aan het zedelijk recht en de zedelijke drang van volkeren om deel te 
nemen aan de bouw van een wereldgemeenschap.    
 Noto Soeroto's 'overname' van het NIV heeft de kenmerken van een coup, waarbij het 
aristo-democratisch stelsel kan worden gezien als een blauwdruk voor het beleid van de 'groep 
Indonesië' van het NIV. Het hierop volgende propaganda-offensief is buitenproportioneel en 
daarmee te kwalificiceren als een wanhoopsdaad, een laatste poging om de nationalistische 
landgenoten te overtroeven met het Oedaya-alternatief.    
   

1 Politeia, vertaling Gerard Koolschijn 1975, p. 208. 
2 Ibidem, p. 199. 
3 Ibidem, p. 204. 


