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 Het lied dat ik kwam zingen blijft heden ongezongen.  
 Ik heb mijn dagen verbracht in het spannen en ontspannen van mijn snarentuig. 
 De maat kwam niet uit, de woorden pasten niet; in mijn hart is enkel de smartkramp 
 van wensen. 
 De bloesem opende zich nog niet, alleen de wind zucht erlangs.  
 
 
 Rabindranath Tagore, 'Wijzang XIII' uit Wijzangen. Vertaling: Frederik van Eeden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit mijn aardsche leven is vol van moeite en strijd, en mijn vijanden, die vele zijn, 
 lachen om mij. Hun hoon schiet sneller naar het doel dan gevederde pijlen; hun 
 woorden vlijmen scherper dan krissen. 
 
 
 Noto Soeroto, 'Wayang', uit Wayang-liederen.  
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VOORWOORD 
 
 
Uiteindelijk vergde het schrijven van deze dissertatie zes jaar. In deze jaren groeide Noto 
Soeroto's persoonlijkheid als dichter, essayist en onvermoeibaar ijveraar voor de toenadering 
tussen oost en west, langzamerhand van contouren naar een gedetailleerd beeld. Ik heb steeds 
voor ogen trachten te houden om een studie te presenteren die niet alleen voor ingewijden 
aantrekkelijk zou kunnen zijn, maar ook voor hen die ik tot ingewijden wens te maken. 
Toegankelijkheid en leesbaarheid stonden voorop. Hoewel ik mij niet altijd kon vinden in 
Noto Soeroto's ideeën en beslissingen, groeide desondanks mijn sympathie voor deze 
bevlogen en vasthoudende Javaan die meer aandacht verdient dan hem tot op heden ten deel is 
gevallen. Ik hoop dit proces met de lezers te delen.   
 De enthousiasmerende hulp van een aantal mensen die mijn vorderingen op de voet 
volgden, maakte mij het werken gemakkelijker. In de eerste plaats dank ik mijn hooggeleerde 
promotor, professor doctor A.N. Paasman. Zijn colleges inspireerden mij tot de keuze van 
mijn promotie-onderwerp. Tijdens elk gesprek dat wij over de voortgang van mijn studie 
voerden, toonde hij zijn geestdrift over het onderzoek. Zijn commentaar en adviezen, zowel 
voor wat betreft de inhoud als de vormgeving van de onderzoeksresultaten, hebben mij in 
belangrijke mate gestimuleerd. Het uiteindelijk resultaat zou ik zonder zijn begeleiding niet 
hebben bereikt.  
 Zonder de niet aflatende hulp en het enthousiasme van Harindro Dirodjo Noto Soeroto en 
Dewathia Douwes-Noto Soeroto, respectievelijk zoon en dochter van Noto Soeroto, was deze 
biografie nooit tot stand gekomen. Het uitgebreide archief dat zij in groot vertrouwen aan mij 
ter beschikking stelden, bevatte een rijke schat aan gegevens waar ik zonder beperkingen 
gebruik van mocht maken. Op geen enkel moment heb ik vergeefs bij hen aangeklopt om 
voor de zoveelste maal vragen te stellen of een interpretatie te bediscussiëren. Zij verdienen 
mijn grote dank voor het geduld en het geschonken vertrouwen.   
 Ook Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis, historisch-antropologe en schrijfster van Vorst 
tussen twee werelden, de biografie van Mangkoenegoro VII, verdient mijn bijzondere dank. 
Zij stelde in alle vertrouwen het microfiche-archief van de Mangkunagaran te Surakarta tot 
mijn beschikking. Zij en haar echtgenoot, Hoesein Djajadiningrat, kleinzoon van 
Mangkoenegoro VII, voorzagen mijn conceptteksten van commentaar. Als geen ander zijn zij 
ingevoerd in de vele aspecten die mijn onderwerp raken.  
 
Op dinsdag 30 oktober 2007 bereikte mij het droevige bericht dat Dewi Douwes-Noto 
Soeroto die ochtend op 85-jarige leeftijd was overleden. Het is een troost dat zij nog in de 
zomer van 2007 mijn proefschrift in typoscript heeft kunnen lezen. Haar wens was om de 
biografie van haar vader voor een bredere kring uit te geven. Op haar feestelijk gevierde 
verjaardag op 12 juli jl. werd zij verrast met een prachtige, in gepast batik gebonden dummy 
van deze toekomstige handelsuitgave. Ik voel mij bevoorrecht haar te hebben gekend.      
 
 
René B. Karels    
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INLEIDING 
 
Raden Mas Noto Soeroto (1888–1951), afkomstig uit het prinsdom Pakoealaman in het 
Vorstenlandse Java, behoort aanvankelijk tot de progressieve voorhoede van Indonesische 
studenten die aan het begin van de vorige eeuw naar Nederland komt om te studeren. 
 Naarmate de zogenoemde ethische politiek als een gepasseerd station wordt gezien en 
tegelijkertijd het nationalisme zich als een niet meer te stuiten kracht ontwikkelt, houdt hij 
vast aan het standpunt dat Nederland en Indië nog voor lange tijd onder Nederlandse leiding 
aan een gezamenlijke toekomst moeten bouwen. Uiteindelijk zal dit, naar zijn mening, onder 
bepaalde voorwaarden, eveneens leiden tot een zelfstandig Indonesië. Een belangrijke rol in 
het toekomstige bestuur van Indonesië ziet hij weggelegd voor de aristocratie. Het logische 
gevolg van zijn stellingname is dat hij noch door zijn landgenoten die strijden voor een 
onafhankelijk Indonesië op korte termijn, noch door de Nederlanders die Indië onder geen 
beding wensen prijs te geven, wordt geaccepteerd en vertrouwd. Het maakt hem tot een 
omstreden en tragische figuur die de politieke tekenen van zijn tijd niet verstaat en zich 
hiermee buiten de werkelijkheid plaatst. Deze 'politieke' implicaties vormen niet de enige 
reden waarom hij voor een biograaf een interessante persoonlijkheid is.  
 Naast zijn levenslange preoccupatie met de relatie tussen kolonie en moederland, in 
tientallen kranten- en tijdschriftartikelen gepresenteerd, is hij ook de dichter die, vooral met 
zijn 'prozagedichten', over het algemeen welwillende kritiek ontvangt. Tussen 1915 en 1931 
publiceert hij zeven bundels poëzie. Zij verschijnen terwijl Noto Soeroto in Den Haag woont, 
de stad die in deze jaren een mondain en bovendien een 'Indisch' karakter heeft. Beide 
karakteristieken zijn grotendeels verdwenen, zodat een beschrijving van deze periode een 
interessant profiel van de stad oplevert dat voor de huidige Hagenaar welhaast onherkenbaar 
moet zijn.  
 Noto Soeroto's privéleven kenmerkt zich door ups en downs. Hij trouwt in 1918 een 
Nederlandse vrouw en krijgt drie kinderen, maar zijn in 1920 begonnen uitgeverij en 
boekhandel leveren onvoldoende geld op om het gezin te kunnen onderhouden. Zijn politieke 
ideeën brengen hem uiteindelijk in een isolement, waarna hij in 1932 als een teleurgesteld 
man naar Indië vertrekt. Het plan om vrouw en kinderen te zijner tijd te laten overkomen, lijdt 
schipbreuk wegens geldgebrek. In Indië tracht Noto Soeroto een bestaan op te bouwen als 
verzekeringsagent en als particulier secretaris van de vorst van het Mangkoenegarase huis in 
Solo, Mangkoenegoro VII, die hij als Soerjo Soeparto in 1913 in Den Haag heeft leren 
kennen. Nog eenmaal ziet hij zijn gezin wanneer hij in 1937 in het gevolg van de vorst het 
huwelijk van prinses Juliana en Bernhard zur Lippe-Biesterfeld bijwoont. Ook hierna vertrekt 
hij alleen. Straatarm en eenzaam sterft hij in november 1951 in Solo. Een dag voor zijn 
overlijden ontmoet hij zijn jongste zoon.   
 
De biografie van Noto Soeroto vindt aansluiting bij de ware stroom van biografieën van 
vooral schrijvers en dichters, maar ook van politici en anderszins bekende Nederlanders die 
vanaf het begin van de jaren negentig op gang komt. De huidige populariteit van het genre is 
niet vreemd. Zij sluit aan bij de op individuele beleving gerichte tijdgeest die zich onder 
andere uit in het verschijnsel de mens achter de kunstenaar, politicus of wetenschapper te 
willen kennen. Een biografie kan een levendiger en inzichtelijker beeld opleveren van de 
opvattingen en handelingen van de gebiografeerde en verbindt de geschiedenis met een 
persoonlijk leven. Als voorbeelden mogen dienen: Louis Couperus. Een biografie door 
Frédéric Bastet (Amsterdam 1987), Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901 
door Jan Fontijn (Amsterdam 1990), Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden 
vanaf 1901 door Jan Fontijn (Amsterdam 1996), Maerlants wereld door Frits van Oostrom 
(Amsterdam 1996), Liefde is heel het leven niet. Henriëtte Roland Holst 1869–1952 door 
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Elsbeth Etty (Amsterdam 1996), Henri Polak. Sociaal democraat 1868-1943 door Salvador 
Bloemgarten ('s-Gravenhage 1993) en De ware vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de 
Witt door Luc Panhuysen (Amsterdam 2005).    
 Met het groeien van de populariteit van het genre blijkt de behoefte aan bestudering van de 
biografie zelf. Het leidt in 1991 tot de oprichting van de Werkgroep Biografie die symposia 
en werkbijeenkomsten organiseert. Drie maal per jaar geeft de werkgroep het Biografie 
bulletin uit. In september 2004 opent te Groningen het Biografie Instituut, onderdeel van de 
Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, zijn poorten. Onder leiding van directeur 
Hans Renders stelt het zich onder andere ten doel de theorievorming met betrekking tot de 
biografie te bevorderen.1  
 Binnen het genre worden subgenres onderscheiden. Zo spreekt men van de politieke 
biografie, de schrijversbiografie en de koloniale biografie. Op het laatste gebied is eveneens 
sprake van opvallende activiteit. Op 29 en 30 maart 2007 organiseerden het Biografie 
Instituut, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en de Universiteit Leiden 
een symposium, geheel gewijd aan de koloniale biografie, waar ook aandacht aan de 
toekomstige biografie van Noto Soeroto werd besteed.  
 De onderhavige biografie laat zich op verschillende wijzen classificeren. Zij heeft 
elementen van een politieke biografie en een schrijversbiografie, maar behoort 
ontegenzeggelijk tot de koloniale biografie. Het boek vindt dan zijn plaats tussen onder 
andere Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven door Frank Okker 
(Amsterdam 2000), Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962 door Kester 
Freriks (Amsterdam 2001), Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker door Dik 
van der Meulen (Nijmegen 2002), Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Beb 
Vuijk door A.A. Scova Righini (Amsterdam 2004) en E. du Perron. Het leven van een smalle 
mens door Kees Snoek (Amsterdam 2005). Een mooie aansluiting is er met op authentieke 
documenten gebaseerde roman Vorst tussen twee werelden door Madelon Djajadiningrat 
(Schoorl 2006),  waarin zij het leven van Mangkoenegoro VII van Solo beschrijft. Noto 
Soeroto is in dit boek niet slechts een figurant, maar komt als vriend en particulier secretaris 
van de vorst ruim aan de orde. In een aantal opzichten zijn Mijn aardse leven vol moeite en 
strijd en Vorst tussen twee werelden als complementair te beschouwen.       
 
Voor de biograaf draagt de presentatie van het levensverhaal van Noto Soeroto een gevaar in 
zich. Hij dient de verleiding te weerstaan zich te verliezen in een spannende, tragische en 
misschien wel sensationele geschiedenis, zich afspelend tegen een wisselend mondain Haags 
en exotisch Indonesisch decor. De gebeurtenissen in het leven van Noto Soeroto kunnen 
hiertoe namelijk verlokken. Zij inspireerden immers Johan Fabricius in 1958 reeds tot het 
schrijven van de roman Schimmenspel.  
 Deze biografie is uiteraard geen roman, maar wel een verhaal. Het is een poging om het 
bewogen leven van Noto Soeroto op een ingehouden en controleerbare wijze te vertellen, dat 
wil zeggen dat er niets is geschreven dat niet door documenten is gedekt. Nergens wordt Noto 
Soeroto sprekend of denkend ten tonele gevoerd dan uitsluitend in zijn eigen teksten. Citaten 
spelen hierin een belangrijke rol. Hypotheses, geruchten, roddels en vergaande interpretaties 
zijn achterwege gelaten. Het lijkt een strategie die leidt tot objectiviteit, maar niets is minder 
waar. Pierre H. en Simone Dubois, de biografen van Belle van Zuylen, noemen objectiviteit 
een filosofisch concept dat alleen al daarom geen maatstaf kan zijn in de verhouding tussen 
biograaf en object.2 Een menselijk leven laat zich niet objectiveren, al kent de biograaf al het 
primaire werk in correspondentie, uitgebreide dagboeken, fictionele teksten en daarnaast vele 
meningen van derden. Niemand kan ooit pretenderen een ander te kennen. Een leven kan 
                                                 
1 Van der Meulen 2004, p. 8. 
2 Dubois 1993, p. 12, 13. 
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slechts worden geleefd, niet gebiografeerd. Dresden wijst in dit verband op de paradoxale 
werkzaamheid van de biograaf: 'Zijn verhaal moet eigenlijk doen uitkomen dat een verhaal 
over een mensenleven, zoals het geleefd is, onmogelijk is; dat hij wel moet afronden wat 
misschien niet voltooid was, kortom dat zijn verhaal tegelijkertijd echt is en gelogen, dat alle 
levensfeiten in het verhaal waar zijn, maar dat het leven geen verhaal was.'1  
 Uiteraard is de beschikbaarheid van veel bronnen voor de biograaf van groot belang. Van 
en over Noto Soeroto is gelukkig veel materiaal beschikbaar, onder andere uit het 
familiearchief. De omgang met bronnen is een ander verhaal. Steeds moet de vraag worden 
gesteld of zij wel betrouwbaar zijn. Levensfeiten als bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks- en 
sterfdatum zijn verifieerbaar. Zo zijn er veel feiten te noemen om de eenvoudige reden dat het 
feiten zijn. Er bestaat echter een omvangrijke categorie 'feiten' die de biograaf doen twijfelen 
en aanzetten tot nader onderzoek om de validiteit bevestigd te zien. Het onderzoek kan hem 
brengen tot nuancering of verwerping van zaken die hij, of zelfs de gebiografeerde zelf, als 
'feit' had aangenomen. Vriendschappen bijvoorbeeld: Noto Soeroto was bevriend met 
Soeparto, de latere Mangkoenegoro VII, en met Ben van Eysselsteijn, de Haagse journalist, 
schrijver en criticus. De in eerste instantie als onbevangen en onvoorwaardelijk 
geïnterpreteerde vriendschappen bleken uiteindelijk niet geheel vrij te zijn van eigenbelang.  
 Bronnen kunnen elkaar ook tegenspreken. Met betrekking tot de genealogische vraag wie 
als de moeder van Noto Soeroto moet worden beschouwd, bestaan verschillende lezingen. De 
huwelijksakte geeft een andere naam dan Noto Soeroto zelf. In dit geval overtroeft voor mij  
het officiële document de lezing van Noto Soeroto. Bij oordelen en meningen over Noto 
Soeroto is er geen keuze. Er kan slechts worden volstaan met het weergeven van alle kanten.     
 Dan is er de onvermijdelijke omstandigheid dat de basis van elke beschrijving wordt 
gevormd door min of meer toevallig overgeleverd materiaal. Er is bijvoorbeeld beduidend 
minder bekend over Noto Soeroto's jeugd dan over de eerste jaren na zijn terugkeer naar Indië 
in 1932, eenvoudigweg omdat Noto Soeroto in deze tijd zijn Dagboek-Aanteekeningen 
maakte. Uit de naoorlogse periode van Noto Soeroto's leven is correspondentie met vrienden 
en bekenden beschikbaar, die inzicht geeft in wat hem in die jaren bezighoudt. 
Dientengevolge treedt er verschil in gedetailleerdheid op in de beschrijving van de 
verschillende levensfasen. Het is een probleem waar veel biografen mee kampen. A.A. Scova 
Righini bijvoorbeeld, de biograaf van Beb Vuijk, noemt de onevenwichtigheid in omvang en 
aard van de kennis over verschillende levensperioden van Beb Vuijk expliciet als een factor 
die grenzen stelt aan de biografie.2 Dat is ook het geval in de onderhavige biografie. 
 Zowel dagboeken als brieven kunnen een valkuil zijn. In de inleiding op zijn biografie van 
Van Eeden merkt Jan Fontijn op: 'Dagboekschrijvers hebben nogal eens de neiging de nadruk 
te leggen op crisissituaties in het leven en de meer gelukkige situaties te verwaarlozen, met 
alle vertekening van dien.'3 In het geval van Noto Soeroto's Dagboek-Aanteekeningen, die de 
periode van februari 1932 tot januari 1934 beslaan, is dit in hoge mate het geval. Hij is zojuist 
naar Indië vertrokken en mist vrouw en kinderen. Uit de aantekeningen komt het beeld naar 
voren van een radeloze Noto Soeroto, depressief van verdriet om het gemis van vrouw en 
kinderen en vanwege de onmogelijkheid hen financieel te ondersteunen. Het beeld dat hij in 
dit bijzondere materiaal van zichzelf schetst, kan niet worden gebruikt om zijn reacties onder 
andere omstandigheden te veronderstellen. De periode waarin hij aantekeningen bijhoudt, is 
daarvoor te kort en de situatie te specifiek. Er is nog een andere overweging om voorzichtig 
met de informatie uit dagboeken om te gaan. Fontijn noemt deze terughoudendheid als hij 
vaststelt dat van Van Eeden zijn dagboek wenst te publiceren. In dat geval immers, heeft de 
schrijver zijn toekomstig lezerspubliek in gedachten en krijgt het dagboek meer het karakter 
                                                 
1 Dresden '1987, p. 84. 
2 Scova Righini 2004, p. V. 
3 Fontijn 1990, p. 17. 
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van een brief waarin rekening wordt gehouden met de lezer.1 De overeenkomst in intenties die 
Noto Soeroto heeft met zijn Dagboek-Aanteekeningen is frappant. Hij leest zijn 
aantekeningen voor op 18 april 1932 tijdens een lezing voor de Theosofische Loge te Batavia 
en ook hij wenst zijn Dagboek-Aanteekeningen in een tijdschrift te publiceren. Ook zijn 
vrouw zendt hij de aantekeningen. Op deze wijze zet hij zijn emoties in de etalage. Het is niet 
uitgesloten dat hij hiermee, bewust of onbewust, zijn kwetsbare kant wil laten zien om 
sympathie te winnen. 
 Ook bij brieven dient de biograaf zo veel mogelijk op zijn hoede te zijn voor de 
veronderstelde waarheidswaarde. Hij zal zich bijvoorbeeld op de hoogte moeten stellen van 
de verhouding tussen schrijver en ontvanger, de graad van emotionaliteit van het geschrevene 
en de tijd die is verlopen tussen het moment van schrijven en de behandelde inhoud.2 Zo blijkt 
uit Noto Soeroto's briefwisseling met Ben van Eysselsteijn hun overdreven verheerlijkende 
terugblik op de dagelijkse omgang voor 1932 en hun beider belang bij hun relatie met de 
Mangkoenegoro.  
 Er zijn niet veel jeugdherinneringen van Noto Soeroto overgeleverd. In Rabindranath 
Tagore's opvoedingsidealen (1921) laat hij momenten uit zijn eigen opvoeding de revue 
passeren en in het enige feuilleton van zijn hand, 'De held van mijn kinderleven', gepubliceerd 
in De Amsterdammmer op 25 juli en 1 augustus 1915, spreekt hij over zijn oom, Pakoe Alam 
VI. De biografie opent met een citaat uit dit feuilleton. Beide herinneringen zijn gebruikt om 
bepaalde gebeurtenissen uit de jeugdjaren van Noto Soeroto te beschrijven, hoewel juist 
jeugdherinneringen zich vaak kenmerken door onbetrouwbaarheid. Met betrekking tot het 
feuilleton komt daar het probleem bij dat niet geheel duidelijk is of het moet worden 
geïnterpreteerd als fictie, als herinnering of van beide wat. Hoe dan ook, ander materiaal is er 
niet. De biograaf heeft dan geen keus. Dik van der Meulen, de biograaf van Multatuli, merkt 
over dit type dilemma op dat een biograaf het zich niet kan veroorloven het weinige dat er is, 
ook als het fictie is, ongebruikt te laten.3 En hoe zit dat met poëzie? De bundel Fluisteringen 
van den avondwind (1917) is weliswaar opgedragen aan Soeparto, maar de aforistische poëzie 
waarmee de bundel is gevuld, is geschreven door de verliefde Noto Soeroto, met zijn latere 
vrouw, Jo Meijer, in gedachten. Een aantal voorbeelden van deze gedichten mogen om deze 
reden in de biografie niet ontbreken.    
 Vroeg of laat wordt elke biograaf geconfronteerd met de psychologie om het handelen van 
zijn object te verklaren. Verklaringen kunnen plausibel klinken, maar doen de gebiografeerde 
niet altijd recht, omdat zij in veel gevallen te veel 'common sense-karakter' dragen. Waren 
bijvoorbeeld  Noto Soeroto's adellijke afkomst en opvoeding er de oorzaken van dat hij de 
adel bij uitstek beschouwde als de aangewezene in de verheffing van het Javaanse volk? De 
biograaf zou zich in deze mening gesteund kunnen weten, omdat de eveneens adellijke 
Kartini er dezelfde ideeën op nahield. Maar Soewardi Soerjaningrat, eveneens afkomstig uit 
het Pakoe Alamse huis maakte geheel andere keuzes. Joop Ellemers stelt vast dat om te 
kunnen begrijpen en te kunnen verklaren de biograaf dient te beschikken over algemene 
inzichten die echter moeilijk zijn te ontlenen aan één beschrijving zoals een biografie die 
presenteert. De verklaringen hebben vaak geen relatie met meer, algemene, gegeneraliseerde 
gezichtspunten die tevens wetenschappelijk zijn gefundeerd.4 Om deze reden is terughoudend 
met verklaringen omgegaan.  
 De chronologische presentatie is steeds het uitgangspunt geweest om de eenvoudige reden 
dat een leven zich nu eenmaal chronologisch voltrekt. Het bekende biografenprobleem van 
chronologie versus thematiek, volgens Kees Snoek in elke biografie aanwezig, dient zich dan 
                                                 
1 Fontijn 1990, p. 17. 
2 Fontijn 1992, p. 54. 
3 Van der Meulen 2002, p. 13. 
4 Ellemers 2007, p. 131. 
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al snel aan.1 De keuze om het ordenend principe van de chronologie met betrekking tot een 
aantal wezenlijke aspecten, zoals het dichterschap en Noto Soeroto's participatie in het 
Haagse kunstleven, te verlaten en deze binnen de chronologie als thema een plaats te geven, is 
ingegeven door de gedachte dat de combinatie chronologie en thematiek de mogelijkheid 
biedt een aantal onderwerpen diepgaander en met meer samenhang te presenteren dan 
wanneer deze in de lopende tekst zouden zijn verwerkt. De leesbaarheid (en de 
schrijfbaarheid) zijn er eveneens hiermee gediend. Het rigide toepassen van het chronologisch 
principe leidt tot een onoverzichtelijke versnippering van zaken die beter in hun samenhang 
kunnen worden gepresenteerd. Om deze reden is de biografie als volgt opgebouwd.  
 
Het jaar 1932, waarin Noto Soeroto uit Nederland vertrekt, vormt een belangrijke cesuur in 
zijn leven. Voor het houvast van de lezer is de biografie in twee perioden ingedeeld: Deel 1, 
de hoofdstukken 1 tot en met 8,  behandelt de jaren 1888–1932 en deel 2, de hoofdstukken 9 
tot en met 12, bestrijkt de jaren 1932–1951. 
 In deel 1 vormen de hoofdstukken 1 tot en met 5 een chronologisch geheel. Zij behandelen 
respectievelijk de perioden 1888–1906 (van Noto Soeroto's geboorte tot zijn aankomst in 
Nederland), 1906–1913 (van zijn aankomst in Nederland tot zijn kennismaking met 
Soeparto), 1913–1920 (van zijn kennismaking met Soeparto tot de oprichting van de 
boekhandel en uitgeverij), 1920–1925 (vanaf de oprichting van de boekhandel en uitgeverij 
tot zijn onvrijwillig vertrek uit de Indische Vereeniging) en 1925–1932 (vanaf dit royement 
tot zijn vertrek naar Indië). In de hoofdstukken 6 en 7 is gekozen voor de thematiek. Hier 
wordt het belangrijkste decor van Noto Soeroto's activiteiten tot 1932 beschreven: de stad 
Den Haag met zijn culturele coterie waarin Noto Soeroto zich buitengewoon thuisvoelt en 
waar het Indische karakter de stad een unieke sfeer geeft. Deze thematische hoofdstukken 
bestrijken de gehele periode 1906–1932. Ook hoofdstuk 8 is thematisch. Het gaat over Noto 
Soeroto's dichterscarrière vanaf zijn debuutbundel Melatiknoppen in 1915 tot en met zijn 
laatste bundel, Wayang-liederen, in 1931.    
 Deel 2 bevat de hoofdstukken 9 tot en met 11. In hoofdstuk 9 komen de Dagboek-
Aantekeeningen van 1932 tot en met 1933 aan de orde. Noto Soeroto is dan teruggekeerd naar 
Indië. Zijn vriendschap met Ben van Eysselsteijn, als thema behandeld in hoofdstuk 10, biedt 
de gelegenheid belangrijke gebeurtenissen tussen 1932 en 1951 te behandelen. Het gaat dan 
om het bezoek van Mangkoenegoro VII en Noto Soeroto aan Nederland in 1937 en het 
dubieuze gedrag van zijn oude Haagse vrienden in de Tweede Wereldoorlog. Hoofdstuk 11 
gaat dieper in op gebeurtenissen gedurende de oorlogsjaren in Indonesië en Nederland, Noto 
Soeroto's naoorlogse jaren, zijn ziekte en overlijden. Elk hoofdstuk eindigt met een 'slot', 
waarin kort wordt samengevat en deelconclusies zijn verwerkt. Het nawoord bevat een korte  
terugblik op de verrichte studie en een finale interpretatie van de figuur Noto Soeroto. In de 
bijlage tenslotte, wordt Fabricius' roman Schimmenspel behandeld. Deze roman wordt door 
lezers soms ten onrechte geïnterpreteerd als een geromantiseerde weergave van het leven van 
Noto Soeroto.  
  
Het is opmerkelijk dat onderzoekers tot op heden beperkte aandacht hebben gehad voor deze 
interessante persoon. Wel verschenen er drie doctoraalscripties over Noto Soeroto. De eerste, 
Een gast in de Nederlandse letterkunde, is van de hand van Roeli Koning die in februari 1968 
op deze scriptie afstudeerde bij professor dr. G. Stuiveling te Amsterdam. De tweede, Het 
schoone streven, dateert van juli 1981 en is geschreven door A.M. van Lonkhuyzen onder 
begeleiding van dr. C.A. Tamse te Groningen. De derde is ook van 1981. In dat jaar studeert 
Rosa Maria Salim af aan de Universitas Indonesia met een scriptie over de Wayang-liederen, 

                                                 
1 Snoek 2005, p. 14, 15. 
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getiteld Noto Soeroto dan pembahasan simbolik dalam karya Wayang-liederen (Noto Soeroto 
en een onderzoek naar de symboliek in de Wayang-liederen). In de scriptie is van haar hand 
een vertaling van de Wayang-liederen in het Indonesisch opgenomen. De boekuitgave van 
deze scriptie onder de titel Wayang-liederen. Biografi politik budaya Noto Soeroto (Jakarta 
2002) bevat een voorwoord van de Indonesische neerlandica Christina Suprihatin en 
afsluitende aantekeningen van Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis. 
 In 1986 verschijnt van Harry A. Poeze In het land van de overheerser, deel 1, Indonesiërs 
in Nederland 1600-1950 (Dordrecht - Holland / Cinnaminson-USA 1986), uitgegeven als deel 
100 van de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. In 
deze publicatie, waarin vele Indonesiërs die in de periode tussen 1600 en 1950 om 
verschillende redenen naar Nederland komen, worden behandeld, krijgt Noto Soeroto relatief 
veel aandacht. De door Poeze gehanteerde behandelingswijze van de gebeurtenissen in Noto 
Soeroto's leven en de interpretatie ervan, kan worden gezien als een opzet tot een biografie in 
documenten.  
 In 'Noto Soeroto: His ideas and the late colonial intellectual climate' (Indonesia no. 55, 
april 1993, p. 41 – 72), beschrijft Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis, de politieke kant van 
Noto Soeroto.  
 Peter van Zonneveld houdt in juni 2002 in de Verenigde Staten (Ann Arbor, Michigan) een 
ongepubliceerde lezing over de poëzie van Noto Soeroto, getiteld 'Between two worlds. The 
poetry of Noto Soeroto' op het congres van de American Association for Netherlandic 
Studies. 
 Mijn aardse leven vol moeite en strijd bouwt voort op het werk van Koning, Van 
Lonkhuyzen, Poeze en Djajadiningrat. De laatste schrijfster heeft deze voortgang in 
belangrijke mate mogelijk gemaakt door het zich in Surakarta bevindende archief van  
Mangkoenegoro VII op microfiche ten behoeve van dit onderzoek beschikbaar te stellen.  
  
Voor de vooroorlogse periode is de spelling-Van Ophuijsen gehanteerd (Soerakarta, Tjimahi, 
etc.). Voor de periode na maart 1947 is de 'republikeinse' spelling-Soewandi gebruikt 
(Surakarta, Cimahi, etc.). Voor de persoonsnamen is de spelling gevolgd, zoals deze door de 
betrokkenen is gebruikt. De plaatsnaam Djokjakarta wordt voor de Tweede Wereldoorlog in 
een aantal spellingvarianten aangetroffen: Jogjakarta, Djocjakarta, Djokjakarta. De meest 
gangbare spelling 'Djokjakarta' is hier aangehouden.       
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1 
 

'EEN VLIJTIG, VLUG JONGETJE MET GROOTE DROOMOOGEN, DAT ALTIJD 
MOOIE RAPPORTEN HAD' (1888–1906) 

 
 
Javaansche kinderen plegen elkaar en ook wel groote mensen, naar den indruk, 
welken dezen op het kindergemoed maken, te vergelijken met karakterfiguren uit 
de wajang. Werd iemand, die gulzig was en hebzuchtig, of schreeuwerig van aard 
en pochend op zijn lichaamskracht en snauwend sprak door ons niet fluisterend en 
grinnekend voor boeta, demon of reus, uitgemaakt? 
Zoo vergeleek ik mijn oom, dien ik diep in mijn hart vereerde om zijn 
raadselachtige natuur en zijn tengere, fijne gestalte met Joedisthira.1 Daarom zag 
ik hem gaarne bij familieplechtigheden in nationale kledij. Ik zag bewonderend 
naar hem op; naar de mooi gebatikte sarong, welke strak om zijn gestalte zat en 
van voren in smalgevouwen plooien neerhing; naar de ranke kris, waarvan het 
bovengedeelte van de scheede aan één kant eindigde in een sierlijke boog als de 
hoorn van de jonge maan. Zoo beantwoordde hij geheel aan mijn ideaal van een 
Joedisthira onder de menschen. Deze zweeg immers ook veel en had een kalmen 
aard; en als hij sprak, sprak hij langzaam en in woorden, welke duister voor mij 
waren. Zoo begreep ik ook nimmer de woorden die mijn oom tot de oudere 
familieleden sprak; maar dat het gesprek over iets hoogs en ernstigs liep, dat las ik 
wel van de aandachtige gezichten af.2   
 

Aldus Noto Soeroto in 1915. Op verzoek van Frederik van Eeden, destijds redacteur van De 
Amsterdammer, schrijft hij het autobiografische 'De held van mijn kinderleven', waaruit 
bovenstaand citaat afkomstig is. Het is het enig bekende prozaverhaal van zijn hand. De 'held' 
is Pakoe Alam VI, een broer van zijn vader, die het Djokjase prinsdom bestuurt van 26 
november 1900 tot zijn overlijden op 8 juli 1902.3 Noto Soeroto is op het moment van 
overlijden van zijn oom 14 jaar oud en leerling van de hbs in Semarang, waar hij in de kost is 
bij een Europees gezin. Het verhaal betreft dus enige herinneringen aan de periode van voor 
1902.  
 Het Pakoe Alamse prinsdom, waaruit Noto Soeroto stamt, wordt gesticht in 1757. Het is het 
jongste en kleinste van de vier Midden-Javaanse vorstenhuizen. In Djokjakarta resideert 
eveneens de sultan (Hamengkoe Boewono). In Soerakarta (Solo) zetelen de soesoehoenan 
(Pakoe Boewono) en prins Mangkoenegoro. De vier huizen zijn aan elkaar geparenteerd.  
Alvorens de beschrijving van Noto Soeroto's jeugd te vervolgen, volgt eerst een beknopt 
overzicht van de gecompliceerde geschiedenis van de Midden-Javaanse vorstendommen.   
 
 
De Midden-Javaanse vorstenhuizen  
 
De geschiedenis van Java spreekt van drie belangrijke rijken. Ten eerste het uit de 8e eeuw 
daterende hindoe-boeddhistische rijk van Mataram onder leiding van prins Sanjaya. Ten 
tweede het staatkundig zeer grote, eveneens hindoe-boeddhistische rijk van Majapahit dat zich 

                                                 
1 Figuur uit de Mahabharata, het omvangrijke, religieus-filosofische, Indiase epos dat in gejavaniseerde vorm in 
de wajang wordt uitgebeeld. Joedisthira is de oudste der vijf zonen van koning Pandoe. Joedisthira zou 
gedurende zijn leven nooit gelogen hebben. 
2 Noto Soeroto: 'De held van mijn kinderleven'. Deel 2. In: De Amsterdammer 1 augustus 1915. 
3 Zijn installatie als Pakoe Alam VI vindt plaats op 11 april 1901. 
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in de 14e en de 15e eeuw tot ver buiten Java uitstrekt en ten derde het 17e eeuwse 
mohammedaanse rijk van Mataram, het tweede met deze naam, gesticht door Panembahan 
Senapati (reg. 1575–1601). Dit rijk komt onder diens kleinzoon, sultan Agoeng (reg. 1613–
1645), tot grote bloei en omvat geheel Java en Madoera. Onder het bewind van sultan Agoeng 
vinden de eerste confrontaties plaats met de VOC. De soesoehoenan (kortweg soenan) van 
Solo, de sultan van Djokjakarta en de prinsen Mangkoenegoro en Pakoe Alam zijn de 
erfgenamen van dit laatstgenoemde Mataramse rijk.  
 De geschiedenis van het tweede Mataram is ingewikkeld en vormt een aaneenschakeling 
van talrijke twisten en vooral opvolgingskwesties die intriges, opstanden en zelfs drie 
successieoorlogen tot gevolg hebben.1 Aan de complexe ontwikkelingsgang van het 
Mataramse bestuur wordt hier voorbijgegaan tot de eerste vorst met de naam Pakoe Boewono 
zich aandient. De verdere loop van de geschiedenis die leidt tot het ontstaan van de drie andere 
Vorstenlandse rijken, wordt hier zeer in het kort geschetst.   
 Pakoe Boewono I vestigt zich in 1705 in Kartosoera.2 Hij overlijdt in 1719, waarna zijn 
oudste zoon hem als Amangkoerat IV (reg. 1719–1726) opvolgt. Diens dood vormt het begin 
van een reeks gebeurtenissen die, in chronologische volgorde, leiden tot de vestiging van het 
huis Hamengkoe Boewono te Djokjakarta, het Mangkoenegarase huis te Solo en tenslotte het 
Pakoe Alamse huis te Djokjakarta.3  
 De macht van soenan Pakoe Boewono II (reg. 1727–1749), zoon van Amangkoerat IV, 
wordt door de inmiddels oppermachtige VOC sterk beperkt. Mataram raakt zijn belangrijke 
havens kwijt aan de Compagnie en de soenan wordt gecompenseerd met een jaargeld. In feite 
is zijn rijk gedevalueerd tot een leen van de Compagnie. Zijn jongere broer Mangkoe Boemi is 
fel gekant tegen dit verlies van prestige en inkomen. Daarbij is er een conflict tussen de broers 
over een eerder door de soenan aan Mangkoe Boemi toegezegd leengebied. Aan gouverneur-
generaal G. baron van Imhoff wordt het probleem voorgelegd. Deze stelt Mangkoe Boemi in 
het ongelijk. Hij ontwikkelt zich hierna, samen met zijn neef Mas Saïd, tot een geduchte 
vijand van de soenan en de Compagnie. De VOC dwingt een oplossing af. Onder Pakoe 
Boewono III (reg. 1749–1788) wordt het rijk in 1754 opgesplitst. Mangkoe Boemi wordt in 
1755 als sultan Hamengkoe Boewono I (reg. 1755–1792) te Djokjakarta geïnstalleerd. Het 
betekent het einde van het rijk van Mataram. Vanaf dat moment bestaan er in Midden-Java 
twee gelijkwaardige vorstendommen, Soerakarta en Djokjakarta.  
 Na de splitsing van het rijk van Mataram zet Mas Saïd zijn strijd tegen de soenan en de 
Compagnie voort en keert zich nu ook tegen de sultan. Het conflict wordt door de VOC 
opgelost door hem verspreide gebieden in het rijk van Soerakarta en Djokjakarta in leen te 
geven. Als Mangkoenegoro I aanvaardt hij in 1757, met onderwerping aan de soenan, het 
bestuur over zijn eigen leen.          
  
Na de ondergang van de VOC in 1799 vallen haar bezittingen toe aan de rechtsopvolger, de 
Nederlandse staat. Van 1795 tot 1806 is dit de Bataafse Republiek en hierna, tot 1810, het 
Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon. Erfstadhouder Willem V, tevens de 
gezaghebber over de VOC, had na zijn vlucht naar Engeland in 1795 de Britse regering 
gemachtigd in zijn naam alle bezittingen van de Compagnie op te eisen en deze desnoods met 
geweld te beheren tot zijn terugkomst naar Nederland. De Britse East India Company bezet op 
grond van deze machtiging bijna alle Nederlandse steunpunten behalve Java dat door de Britse 

                                                 
1 Voorbeelden van bronnen die een gedetailleerd beeld van de bewogen geschiedenis van de Midden-Javaanse 
vorstenhuizen geven, zijn Van Bruggen 1998 en Noto Soeroto in Het sultanaat Jogjokarto. Amsterdam 1920. 
2 Pakoe Boewono betekent 'spijker of spil van de wereld', in de zin van de wereldbol in het heelal. 
3 Hamengkoe Boewono betekent 'hij die de wereld in de schoot houdt'. Mangkoenegoro betekent eveneens  'hij 
die het rijk in de schoot houdt'. Pakoe Alam betekent 'spijker van de wereld' in de zin van de zintuiglijk 
waarneembare, aardse wereld. 
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suprematie op zee geïsoleerd raakt. Hierdoor verzwakt de staatsmacht en blijkt de corruptie 
onder de bestuurders grote vormen aan te nemen. Om orde op zaken te stellen en Java te 
behoeden voor een Engelse invasie, benoemt koning Lodewijk Napoleon in 1807 maarschalk 
Herman Willem Daendels tot gouverneur-generaal. Daendels' gebrek aan diplomatie met 
betrekking tot de Vorstenlanden leidt tot conflicten. De Vorstenlanden behouden weliswaar 
hun souvereiniteit, maar krijgen elk een 'minister' aangesteld als vertegenwoordiger van het 
koloniale gezag die in rang gelijkgesteld is aan de vorst. Pakoe Boewono IV legt zich hierbij 
neer, maar Hamengkoe Boewono II (sultan Sepoeh) accepteert de nieuwe gang van zaken niet, 
mede door toedoen van een sterke anti-Nederlandse lobby aan het hof. Met militaire macht 
wordt sultan Sepoeh gedwongen af te treden ten gunste van zijn zoon, Hamengkoe Boewono 
III (reg. 1810–1811, 1812–1814).     
 Het lukt Daendels niet om Java voor een invasie te behoeden. Begin augustus 1811 valt een 
Engels invasieleger vanuit Malakka Java binnen. Het oppergezag komt in handen van 
luitenant-gouverneur Thomas Stamford Raffles, die het Vorstenlandse beleid van Daendels 
continueert. Kort na de val van Java plaatst sultan Sepoeh zich weer op de troon, brengt een 
troepenmacht op de been om zich tegen de Britten te verdedigen en start onderhandelingen 
met de soenan om te komen tot een bondgenootschap tegen het Britse gezag. Voordat Raffles 
met militaire middelen Djokjakarta aanvalt, eist hij het aftreden van sultan Sepoeh ten gunste 
van diens zoon. Bovendien moet hij grondgebied afstaan ten gunste van zijn broer Noto 
Koesoemo die met een klein leger de Britten steunt. De sultan wijst het ultimatum af. Een 
sterke legermacht trekt vervolgens de kraton binnen. De sultan wordt verbannen en zijn zoon 
opnieuw geïnstalleerd.  De Britten belonen Noto Koesoemo voor zijn steun. Op 29 juni 1812 
wordt hij in de Djokjase kraton verheven tot vrije prins met de titel Pakoe Alam I.1   
 

 
Noto Soeroto's jeugd 
 
Over Noto Soeroto's jeugd is niet veel bekend. Er zijn slechts enkele bronnen, waaronder 
eigen terugblikken, die iets meedelen over zijn jeugd thuis en zijn schoolloopbaan die op zijn  
achtste jaar op de Europese lagere scholen in Djokjakarta en Semarang begint en vanaf zijn 
dertiende jaar wordt voortgezet op de Semarangse hogere burgerschool (hbs).     
 Hij wordt op 5 juni 1888 in Djokjakarta geboren. Zijn vader, Pangeran Ario Noto Dirodjo 
(1858–1917), is de derde zoon van Pakoe Alam V (reg. 1878–1900). Hoewel Noto Dirodjo 
nooit daadwerkelijk vorst van het Pakoe Alamse rijk is geweest, heeft ook hij volgens de 
zogenoemde kratonadat het recht 'om met meer dan één vrouw in een verhouding te staan, die 
alle kenmerken van een wettige echtgemeenschap draagt en zonder twijfel ook als zoodanig 
moet worden beschouwd'.2 Slechts één van deze vrouwen, de padmi, geldt als de hoogste in 
rang. De overigen zijn lager geplaatst dan de padmi en worden ampil-echtgenoten of selirs 
(bijvrouwen) genoemd. Ook Noto Dirodjo huwt meer dan één vrouw. Zijn hoofdvrouw, Raden 
Ajoe Noto Dirodjo, is de jongste dochter van Pakoe Alam III (reg. 1858–1864). In totaal heeft 
hij tien zonen en acht dochters. Noto Soeroto's biologische moeder is Raden Ajeng Fatima. 
Naar alle waarschijnlijkheid zien ook de kinderen van Noto Dirodjo's bijvrouwen, de 
hoofdvrouw eveneens als 'moeder'. Noto Soeroto zelf maakt het iets ingewikkelder: 
 

                                                 
1 Voor dit historisch overzicht is vooral gebruik gemaakt van Van Bruggen 1998, Noto Soeroto: Het sultanaat 
Jogjokarto en Lubis 1982. Een gedetailleerd verslag van de ontstaansgeschiedenis van het Pakoe Alamse huis 
wordt gegeven door Koesoemo Joedo, een oom van Noto Soeroto, in Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestuursjubileum van Zijne Hoogheid P.A.A. Pakoe Alam VII. Hoofd van het Pakoe Alamse huis 
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Ik heb drie verschillende moeders, die ik alle evenzeer liefheb, één, die me 
gezoogd had [de biologische moeder van zijn broer Noto Diningrat, RBK] toen 
mijn eigen moeder lang ziek lag, één die me kostelijk wist te vertellen, daar ze 
veel las en mooie geïllustreerde handschriften bezat en mijn eigen moeder, die 
zoo lief en zacht van inborst is.1  

 
Om welke moeder het ook gaat, Noto Soeroto herinnert zich hoe hij het als kleine jongen 
prettig werk vond om snoeren van melatibloemen voor de haarwrong van zijn moeder te 
rijgen. Deze snoeren, onzichtbaar in de wrong, dienen als een natuurlijk parfum en ter 
verdikking ervan. De titel van zijn dichtbundel De geur van moeders haarwrong (1916)  
verwijst hiernaar.2 Aan pater G. Jonckbloet, literair criticus en vriend, schrijft hij dat de meeste 
verzen uit deze bundel zijn geschreven 'onder de inspiratie van de herinnering' aan zijn 
zonnige jeugd en de moederliefde. Hij vertrouwt hem tevens toe dat hij, toen hij vanwege 
schoolbezoek in Semarang niet meer thuis woonde, de eerste en de laatste dag van de 
schoolvakanties bij zijn moeder sliep.3     
 
Aan het Pakoe Alamse huis bestaat al sedert de regering van Noto Soeroto's grootvader, Pakoe 
Alam V, de traditie te streven naar westerse scholing. Hij zendt zijn kinderen, onder wie Noto 
Dirodjo, naar de Europese lagere school en naar de hbs. De overwegingen hiervoor noemt 
Noto Soeroto zelf. Naar zijn oordeel zijn zij niet zozeer van ideële aard, maar vormen 'het 
middel om te komen tot stoffelijk voordeel, tot succes op examens en tot succes op de latere 
sociale loopbaan'.4 Deze materiële motivatie wordt bevestigd door de neerlandica Liesbeth 
Dolk, maar zij beschrijft de houding van de Indonesische intellectuelen ten opzichte van het 
onderwijs in de westerse beschaving, waarbij bij uitstek de Nederlandse taal- en 
cultuurpolitiek wordt toegepast, als zeer  ambivalent. Inderdaad geeft het hun, aldus Dolk, de 
mogelijkheid hun carrièremogelijkheden te vergroten en sociaal aanzien te verwerven om 
vervolgens door hun opleiding te hopen op de mogelijkheid op voet van gelijkheid met de 
Europeanen om te gaan. Hierbij erkennen zij de superioriteit van de westerse cultuur, maar de 
essentie van het koloniale systeem, zo vervolgt zij, is het in stand houden van de westerse 
dominantie, waardoor de westers opgeleide Indonesiërs toch altijd tot de gekolonialiseerden 
blijven behoren en genoegen zullen moeten nemen met lagere maatschappelijke posities.5 Hoe 
dan ook, westers onderwijs wordt door de Indonesische intellectuelen gezien als emancipatoir. 
Deze ambivalentie wordt ook zichtbaar in het zoeken naar de balans tussen westers onderwijs 
en scholing in de eigen Javaanse cultuur. 
 Pakoe Alam V is zich, naast zijn overtuiging dat westers onderwijs een emancipatorische 
functie heeft, bewust van het feit dat er ook 'nog zooiets bestaat als een Javaansche ziel'.6 Noto 
Soeroto merkt zelf over deze ziel op:      
 

Deze is eigenlijk kostbaarder dan het veege Javaansche lijf, en aan de training van 
het verstand kon toch de vorming van het hart niet geheel en al opgeofferd 
worden?  
Het zijn ongetwijfeld dergelijke overwegingen geweest, die mijn vader, wellicht 
met bloedend hart, deden besluiten om mij en mijne broeders zelfs van onze 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Frederik van Eeden, 3 december 1914. UB UvA Amsterdam. 
2 Brief Noto Soeroto aan G. Jonckbloet, 25 mei 1916. Archief Nederlandse Jezuïeten, collectie nalatenschappen, 
Z 399 (G. Jonckbloet), nr. 31. Nijmegen.  
3 Ibidem. 
4 Noto Soeroto. 'Inleidende beschouwingen' in Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 6. 
5 Dolk 1993, p. 10-11. 
6 Noto Soeroto. 'Inleidende beschouwingen' in Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 7. 
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vacantiedagen te berooven. Wanneer wij de vacantie tehuis kwamen doorbrengen, 
en wij nauwelijks een paar dagen werkelijke vrijheid hadden genoten en ons, na 
maandelange afwezigheid, hadden verwarmd aan de teederheden van moeder- en 
zusterharten, dan liet mijn vader zich aan huis een Javaansch-geletterden man 
komen om ons door hem te doen onderrichten in Javaansch lezen en schrijven, in 
de kennis der Javaansche poëzie op de verschillende klassieke en nieuwere 
zangwijzen, in de kennis van den legenden- en wajangverhalenschat, opdat met de 
laatste ook de lessen van Javaansche levenswijsheid ons werden toegediend. 
Onder stilzwijgend protest en verborgen droefheid werden de lessen begonnen en 
elken avond voortgezet. 's Middags moesten we onszelven redden bij het 
prepareeren van de volgende les.1  
 

Aanvankelijk, totdat zijn werk hem geheel in beslag neemt, geeft Noto Dirodjo deze lessen 
zelf. Deze ervoer Noto Soeroto als plezieriger dan de lessen van de onderwijzer. Aan Frederik 
van Eeden schrijft hij hierover: 
 

Een van de prettigste dingen van vroeger, waar ik gaarne aan denk zijn de 
maanlichtavonden, als vader op een mat zat tegen een paal van het voorhuis 
geleund en ons bij zich riep. Als we ons om hem heen hadden neergevlijd, 
vertelde hij ons van alles en nog wat, wajangverhalen, dingen uit de babads 
(kronieken) enz. Hij leerde ons de nationale zangwijzen zingen, ook moesten wij 
Hollandsch met hem praten. Dat was eigenlijk mijn eerste onderwijs, en ik leerde 
van hem meer Nederlands dan op school, waar ik letterlijk niets in me opnam.2  

 
Behalve van het belang van Javaans onderwijs is Noto Soeroto's vader er ook van overtuigd 
dat het doen van praktisch werk nuttig is. Ondanks de aanwezigheid van veel bedienden 
moeten de kinderen hun eigen kamers doen, hun eigen kleren luchten en hun eigen koffers 
pakken en sjouwen.3 Als compensatie voor al deze verplichtingen neemt Noto Dirodjo zijn 
kinderen in de grote vakantie ook enkele weken mee naar 'het landelijke', waar hij soms 
gedurende lange tijd zijn werkzaamheden heeft. Noto Soeroto herinnert zich de rivieren met 
het bruisende water, de visrijke beken die hij met zijn naakte vriendjes afdamt, de kudden 
paarden die hij opjaagt, het hoeden van schapen, de herdersknapen met wie hij zijn eten deelt, 
de tochten naar de zee, naar de bergen en de doorgebrachte tijd in de landhuizen van zijn 
grootvader.4  
 De journaliste en declamatrice Beata van Helsdingen-Schoevers (Madioen 1886–Solo 
1920) is in de jaren 1915–1920 bijzonder gecharmeerd van Noto Soeroto en zijn poëzie. Zij 
vertelt gesprekken te hebben gevoerd met zijn onderwijzeres in de eerste klassen van de lagere 
school. Deze merkt op: 'Ik herinner me nog een vlijtig, vlug jongetje met groote droomoogen, 
dat altijd mooie rapporten had, waar je nooit last mee had en die je daarom eigenlijk niet 
opmerkte.'5 Ook blijkt Van Helsdingen-Schoevers op de hoogte van de invloed van twee 
leraren aan de hbs te Semarang, de heren J. Luyten en J.W. van Bart. Vooral de laatste zou 
hem de belangstelling voor en het begrip van de letterkunde hebben bijgebracht, terwijl de 
acteur Willem Roijaards die tournees in Indië maakt, hem de schoonheid van het gesproken 
Nederlands zou hebben geopenbaard.6 Van Helsdingen-Schoevers merkt tevens op dat Noto 

                                                 
1 Noto Soeroto. 'Inleidende beschouwingen' in Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 7, 8. 
2 Brief Noto Soeroto aan Frederik van Eeden, 3 december 1914. UB UvA Amsterdam. 
3 Noto Soeroto. 'Inleidende beschouwingen' in Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 9. 
4 Ibidem, p. 10; Brief Noto Soeroto aan Frederik van Eeden, 3 december 1914. UB UvA Amsterdam. 
5 Van Helsdingen-Schoevers, p. 64. 
6 Van Helsdingen-Schoevers, p. 64; Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1906-2. 
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Soeroto op de hbs buitengewoon goede Nederlandse opstellen zou hebben geschreven.1 Zijn 
belangstelling voor de lessen Nederlands bevestigt hij zelf in 1929 in een brief aan Willem 
Kloos. Hij schrijft hem dat hij zijn gedichten en die van Perk en Van Deyssel al kende op de 
hbs en dat hij zich herinnert hoe hij 'in de 3e klasse van de Hoogere Burgerschool te Semarang 
hunkerde naar het lesuur van de Nederlandsche letterkunde'.2 Van Helsdingen-Schoevers 
vermeldt dat 'van uit de omgeving buiten de school […] in dien tijd weinig invloed op Noto 
Soeroto' uitgegaan zou zijn'.3 Zoals boven is gebleken, berust deze conclusie op een 
misverstand.   
 De hbs te Semarang wordt opgericht in 1877 ten gevolge van Thorbeckes wet op het 
middelbaar onderwijs. Noto Soeroto bezoekt de school vanaf 1901 en doet in 1906 
eindexamen. In deze jaren staat de school achtereenvolgens onder leiding van mr. C.A. Valk, 
mr. J. Luijten en dr. E. Bonebakker. Het lesprogramma is gelijk aan dat van de hbs in 
Nederland en 'aan het bezit van een getuigschrift van voldoend afgelegd eindexamen eener 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus in Nederlandsch-Indië worden gelijke rechten 
toegekend als aan het bezit van een zoodanig in Nederland verkregen getuigschrift'.4 Het 
schoolgebouw is gelegen op de hoek van Bodjong en de Genielaan, later tegenover het 
toenmalige Hotel Bodjong.5 Aanvankelijk bestaat alleen de mogelijkheid een 3-jarige 
opleiding te volgen, maar al snel, in 1879, wordt deze omgezet in een 5-jarige. Tot 1900 is de 
Semarangse hbs een jongensschool. Bij wijze van proef worden in de cursusjaren 1900–1901, 
1901–1902 en 1902–1903 meisjes toegelaten. Vanaf 1903 hebben zij met betrekking tot de 
toelating dezelfde rechten als jongens.6 Wanneer Noto Soeroto op 13-jarige leeftijd in 1901 
met de opleiding begint, telt de school tegen de 200 leerlingen, uitsluitend dus nog  jongens. 
Op een overgeleverde foto van het jaarfeest in 1901, waarop een kleine zestig jongens staan 
afgebeeld, zijn ongeveer elf 'inlandse' leerlingen te onderscheiden. Noto Soeroto zelf houdt het 
op minder. Aan Willem Kloos schrijft hij: 'We waren slechts met ons drieën of vieren Javanen 
op die Nederlandsche H.B.S.'7  Hoe dan ook, het blijft een significante minderheid. 
 
 
Noto Dirodjo8  
 
De motivatie en werkkracht die Noto Soeroto later aan de dag zal leggen, kenmerken ook het 
leven van zijn vader. Na de hbs volgt Noto Dirodjo de opleiding tot officier bij het corps 
cavallerie van het toenmalige Pakoe Alamse legioen. In 1883, Noto Dirodjo is dan 25 jaar, 
volgt zijn aanstelling tot tweede luitenant-kwartiermeester. Kort hierna belast zijn vader hem 
met het beheer van de financiën van het vorstenhuis. Dit is een zware taak, omdat de staatskas 
zo goed als leeg geplunderd was door de 'opbruisende levenswijze van den praal- en 
prachtlievende Pakoe Alam IV' (reg. 1864–1878). Door de strijd aan te binden met de 
heersende corruptie en intriges, alsmede door eigenhandig ondergeschikten te controleren, 
brengt hij de kas op orde. Al in 1889 zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht en zijn de 
meeste schulden afbetaald. Ook op andere gebieden toont Noto Dirodjo zijn financiële inzicht 
en organisatorische talent in dienst van de Pakoealaman. Hij reorganiseert bijvoorbeeld de 
agrarische pachten en belastingen en handelt de situatie af die ontstaat na de opheffing van het 
Pakoe Alamse legioen. Eigenlijk bestuurt Noto Dirodjo het vorstendom en bemoeit zijn vader 
                                                 
1 Van Helsdingen-Schoevers, p. 65. 
2 Brief Noto Soeroto aan Willem Kloos, 3 mei 1929. Archief LM Den Haag. 
3 Van Helsdingen-Schoevers, p. 65. 
4 Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1906-1. 
5 Rebel 2002, p. 41. 
6 Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1900-1, 1901-1, 1902-1 en 1903-1. 
7 Brief Noto Soeroto aan Willem Kloos, 3 mei 1929. Archief LM Den Haag. 
8 Ontleend aan Suryaningrat 1917, 1918. 
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zich slechts met de algemene gang van zaken. Deze situatie zet zich voort onder het bewind 
van de ziekelijke Pakoe Alam VI, de door Noto Soeroto zo hooggeachte oom die in 1902 aan 
keelkanker overlijdt. Diens zoon, de latere Pakoe Alam VII, zit nog op de hbs als zijn vader 
sterft. Noto Dirodjo treedt dan op als voogd en brengt de troonpretendent op de hoogte van 
alles wat een vorst moet weten. Hij geeft hem de gelegenheid om de cursus voor aanstaande 
ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur te volgen aan de zogenoemde Afdeeling B van het 
gymnasium Willem III te Batavia en maakt met hem verschillende leerzame tournees, onder 
andere door Java, Sumatra en Bali. Wanneer in 1907 de jonge vorst tot Pakoe Alam VII wordt 
benoemd, trekt hij zijn oom aan als hoofd van de administatieve dienst, speciaal belast met 
financiële zaken, onderwijs en openbare werken. Als blijk van waardering benoemt de 
Nederlands-Indische regering Noto Dirodjo tot Officier in de orde van Oranje-Nassau en 
bevordert hem tot majoor titulair.  
 Noto Dirodjo moet niet alleen worden beoordeeld vanwege zijn werkkracht, financiële 
inzicht en organisatievermogen. Hij bekleedt ook functies op sociaal-humanitair gebied. Als 
stichter en voorzitter van de Vereeniging voor Hollandsch-Inlands Onderwijs op Neutralen 
Grondslag bewerkstelligt hij de stichting van scholen te Djokjakarta en Soerakarta. Hij is 
tevens oprichter en voorzitter van het Javaansche studiefonds Darmo-Woro, bestuurslid van de 
vereniging Djokjasche Kunstarbeid en een gewaardeerd lid van de vrijmetselaarsbeweging. De 
belangrijkste functie die hij naast zijn reguliere werk bekleedt, is het presidentschap van Boedi 
Oetomo (het schone streven). Grondlegger en inspirator van deze in 1908 opgerichte, sterk 
Javanistisch georiënteerde vereniging is de arts Wahidin Soediro Hoesodo, vriend van Noto 
Dirodjo en huisarts van de Pakoe Alamse familie. Boedi Oetomo wordt beschouwd als de 
eerste nationalistische organisatie in Indië. Aanvankelijk was het de bedoeling van Soediro 
Hoesodo een studiefonds op te richten ten behoeve van Javaanse kinderen van wie de ouders 
niet bij machte zijn de kosten voor opvoeding en onderwijs te dragen. Zijn denkbeelden, mede 
ontwikkeld door Noto Dirodjo, vinden weerklank bij studenten van de artsenopleiding te 
Batavia, de STOVIA (School tot opleiding van inlandse artsen). De opzet wordt echter breder 
dan alleen de realisatie van een studiefonds. Er wordt met steun van leerlingen van middelbare 
scholen, en kweekscholen op Java een vereniging opgericht op een bredere grondslag. 
'Opheffing', dat wil zeggen 'verheffing', van het Javaanse volk wordt de leus. De statuten 
geven duidelijkheid over deze breedte. Het gaat erom mee te werken aan de harmonische 
ontwikkeling van land en volk van Java en Madoera, waartoe Boedi Oetomo alle geoorloofde 
middelen zal aanwenden en aan gelijk gerichte pogingen van anderen steun zal verlenen.1 In 
het bijzonder zal worden gelet op de belangen van het onderwijs in de meest algemene zin; het 
bevorderen van landbouw, veeteelt en handel; de ontwikkeling van techniek en industrie; de 
herleving van inheemse kunsten en wetenschappen en het hooghouden van algemeen 
menselijke idealen.2 De zetel van de vereniging is Djokjakarta. De afdeling Djokjakarta wordt 
in belangrijke mate gesteund door ambtenaren van het prinsdom Pakoealaman.3 In 1911 kiest 
het congres Noto Dirodjo nagenoeg unaniem tot voorzitter. Deze positie bekleedt hij tot 1914. 
Soerjo Soeparto, de latere Mangkoenegoro VII, neemt, nadat het voorzitterschap een jaar is 
waargenomen, in 1915 de voorzittershamer van hem over. In de eerste vijf jaren van haar 
bestaan komt Boedi Oetomo tot grote bloei. 'Zij was de éénige belangrijke organisatie, waarin 
de sociaal-politieke aspiraties van de Javaansche aristocratie van afkomst en verstand tot 
uiting konden komen. Nobel was haar zinspreuk: "Santosa Waspada Anggajoeh Oetama" 
(krachtig en openlijk strevend naar het voortreffelijke); waardig was haar optreden onder de 
hooge leiding van Vorstenlandsche adellijken.'4 Inderdaad, met Boedi Oetomo neemt de 
                                                 
1 Petrus Blumberger 1987, p. 20, 21. 
2 Ibidem, p. 21. 
3 Ibidem, p. 19. 
4 Ibidem, p. 21, 22. 
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aristocratie van Java het initiatief de economische, culturele en maatschappelijke situatie van 
de Javaan te verbeteren.  
 Noto Dirodjo's leven kenmerkt zich door gemotiveerde en niet aflatende arbeid, die naar 
alle waarschijnlijkheid ten koste is gegaan van zijn gezondheid. Op 22 mei 1917 sterft hij op 
de relatief jonge leeftijd van zestig jaar.  
 
 
Slot 
 
De jeugd van Noto Soeroto kenmerkt zich door bi-culturele scholing: Javaans en Nederlands. 
Voor wat betreft de Nederlandse cultuur is het aanvankelijk alleen de taal waarin hij van zijn 
vader, in een vorm van huisonderwijs, les krijgt. Vanaf zijn achtste jaar bezoekt hij de 
Europese lagere school in Djokjakarta, waar Nederlands de voertaal is en hij een op Nederland 
gericht lesprogramma volgt. Van zijn elfde tot zijn achttiende jaar is hij te Semarang in de kost 
bij de Nederlandse familie Koeken en ondergaat hij zowel op school als in het kostgezin de 
Nederlandse leefwijze. De van huis uit meegekregen Javaanse cultuur wordt in de vakanties 
uitgebreid en verdiept door lessen van vader en een huisonderwijzer.  
 De aanpassing aan de Nederlandse cultuur gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Later 
schrijft hij aan Frederik van Eeden: 'Daar [op de Europese lagere school te Djokjakarta, RBK] 
voelde ik me vreeselijk ongelukkig, dat ik me niet fatsoenlijk verstaanbaar kon maken en ik 
voelde me daar heel lang eenzaam', te meer daar hij er de hem vertrouwde Javaanse zeden, 
gewoonten en ceremonies hoort bespotten.1 Ook de overgang naar Semarang kost hem moeite. 
Hij vertrouwt Frederik van Eeden toe: 'Ja, dat was een heele overgang, toen wij bij een 
Europeesche familie in huis gedaan werden. Het verdriet van die eerste weken zal ik nooit 
vergeten, toch was de familie heel goed en hartelijk voor ons.'2  
 De liefde voor zijn vader is er, maar de waardering komt pas later: 'Ouder geworden kreeg 
ik voor mijn vader een bewonderende eerbied naast mijn liefde, eerbied voor zijn stoere 
werkkracht en voortvarendheid.'3 Het belang van de inspanningen van Noto Dirodjo en 
Soediro Hoesodo voor de 'opheffing' van de Javaan, in het bijzonder de oprichting van Boedi 
Oetomo, zullen een grotere invloed op Noto Soeroto's leven blijken te hebben dan hij als 
scholier beseft.   
 

   

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Frederik van Eeden, 3 december 1914. UB UvA Amsterdam. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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2 
 

'KUNT GIJ ONTKENNEN, DAT INDIË ZICH NU VERHEUGT IN ZEGENINGEN, 
WELKE HET NEDERLANDSCHE BESTUUR HEEFT GEBRACHT?' (1906 –1913) 

 
 
Student en journalist 
 
Na zijn aankomst in Nederland met het stoomschip de Ophir van de Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd in augustus 1906, woont  Noto Soeroto aanvankelijk in een kosthuis bij S. Bouman Fzn. 
te Leiden, Hoogewoerd 41a. Aan de Schelpenkade 2 in dezelfde stad woont al sedert 1905 zijn 
broer Noto Kworo die geneeskunde studeert. Twee andere broers zullen nog volgen. 
Gondowinoto, die net als Noto Soeroto zich wil inschrijven aan de juridische faculteit in 
Leiden, arriveert in september 1907 en Noto Diningrat, die van plan is bouwkunde in Delft te 
studeren, komt in de zomer van 1908 in Nederland aan.   
 Eind februari 1908 verhuist Noto Soeroto naar Den Haag. Aanvankelijk woont hij in de 
Columbusstraat 81, maar verhuist al binnen het jaar naar de Daguerrestraat 136. Hier wonen de 
vier broers samen van begin 1909 tot het eind van 1910.1  
 Om academische examens aan de Leidse rechtenfaculteit af te kunnen leggen, zal Noto 
Soeroto eerst een tweejarige opleiding voor het staatsexamen Latijn en Grieks moeten volgen. 
Hij vraagt zijn vader advies over de vraag of hij zich met ingang van het academisch jaar in 
1906 direct als rechtenstudent zal inschrijven of dat hij eerst het staatsexamen zal doen. Noto 
Dirodjo adviseert hem het laatste in een brief vol vaderlijke raad over gezondheid, soberheid, 
beleefdheid en vooral zuinigheid. Hij kent zijn achttienjarige zoon op dit laatste gebied 
blijkbaar goed. Het is een steeds terugkerend thema bij Noto Dirodjo om zijn zoons op het hart 
te drukken zich als ware priyayi's (de elite: geboorteadel en de inlandse bestuurders) te 
gedragen en hard te studeren. Op afstand geeft hij hun zelfs les in het Javaans door middel van 
vertaalopdrachten die hij gecorrigeerd terugzendt. 
 Naar alle waarschijnlijkheid krijgen de jongens privaatlessen Grieks en Latijn van de 
classicus K.H.E. de Jong. Naast de kosten van f 20,- per maand voor deze lessen, ontvangen de 
broers elk f 125,- maandgeld van vader, soms een extra bedragje en van hun moeder af en toe 
een kistje met etenswaren. De kosten voor Noto Dirodjo zijn enorm. Bijna in elke brief aan zijn 
zoons maakt hij melding van zijn geldzorgen. Behalve de studie van de vier jongens, draagt hij 
ook de lasten voor de opleiding van zijn dochters Carolien en Kaida, die de opleiding tot 
onderwijzeres aan een 'normaalschool'  bezoeken. In mei 1909 schrijft hij zijn zoon:  
 

Een ding wil ik je wel zeggen en d.i.: wij zijn geen millioennairs en ook geen 
tonnairs. […] Soeroto, ik raad je ten sterkste aan om voortaan geen 
bokkesprongen te maken. Denk erom, er zijn thuis nog veel broers die nog 
studeeren moeten en zusters en zusjes en tantes en nichten die nog veel nodig 
hebben. Afijn, in één woord: "zet de tering naar de nering" en wees zuinig. 
Eerstdaags vermoedelijk tegen einde van de vacantie gaan er van ons alweer twee 
naar Semarang, zoodat er weer negen zullen zijn, die bij de familie Koeken in de 
kost zijn.2  
 

En natuurlijk is de voorzichtige en diplomatieke Noto Dirodjo ook bezorgd over Noto Soeroto's 
nevenactiviteiten als redacteur van het tijdschrift Bandera Wolanda (De Hollandse vlag). Hij 
                                                 
1 Het Gemeentearchief Den Haag geeft als data: Columbusstraat 81 van 22-02-1908 tot 26-01-1909; 
Daguerrestraat 136 van 26-01-1909 tot  03-11-1910. 
2 Brief Noto Dirodjo aan Noto Soeroto, 24 mei 1909. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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wijst hem op voorhand op zijn verantwoordelijkheid en adviseert hem fatsoenlijk te handelen 
door niet te polemiseren en niet over politiek te schrijven. Hij heeft geen bezwaren tegen 
artikelen van historische of etnografische aard. Zeker niet wanneer hier ook een financiële 
beloning tegenover staat, maar uiteraard mag zijn studie er niet onder lijden. Al de maand erop 
klimt Noto Dirodjo in de pen om zijn zoon op niet mis te verstane wijze tot de orde te roepen. 
De aanleiding zijn krantenartikelen in de Nieuwe Soerabaja courant van respectievelijk 5 en 19 
juni 1909, waarin standpunten van Noto Soeroto worden geciteerd die zijn vader zeer bezorgd 
maken en hem doen vrezen dat de studie langer zal duren dan nodig is. De berichtgeving van 
Nederland naar Indië blijkt efficiënt te werken. De Nieuwe Soerabaja courant had uit het 
Haagse blad De nieuwe courant van 4 en 18 april 1909 twee artikelen van de journalist-
correspondent Maurits Wagenvoort besproken en becommentarieerd. Wagenvoort constateert 
hierin feodale gebruiken in de Vorstenlanden, zoals de uitbuiting van de bevolking door de 
vorsten. Als landeigenaars verpachten zij hun grond met bewoners en al tegen woekerwinsten 
aan schraapzuchtige landhuurders om zichzelf een lui leven te bezorgen, aldus Wagenvoort. 
Ook Noto Soeroto's weerwoord in de vorm van een ingezonden stuk in De nieuwe courant, 
waarin hij handhaving van de situatie bepleit, wordt door de Nieuwe Soerabaja courant 
verwerkt. De redactie verdedigt het standpunt van Wagenvoort. Het is deze berichtgeving die 
Noto Dirodjo onder ogen krijgt. Hij schrijft zijn zoon:           
 

Toevalligerwijs kreeg ik de Soerabaiasche Courant in handen, waarin voorkwam 
je weerlegging van het geschrijf van den Heer M. Wagenvoort.1 Die courant heeft 
je in zekere zin ongelijk gegeven en schrijft dat die weerlegging van je niet juist 
is. Ook in De Locomotief kwam een stuk voor, waarin je eene lezing of iets van 
dien aard wilt houden, waarin je het geval zult aanhalen dat sommige Inlandsche 
ambtenaren niet naar behooren worden gewaardeerd en hun diensten niet genoeg 
naar waarde worden beloond, d.w.z. daar waar zij het Ridderkruis reeds hadden 
moeten ontvangen eenvoudig daarvan worden onthouden om de eenvoudige 
reden dat de Europeesche bestuursambtenaren het nog niet hebben. Is het 
bovenstaande niet waar, dan laat ik het daar, maar mocht het bovenstaande waar 
zijn, laat dat Soeroto. Zooiets zet meer kwaad bloed onder de Europeesche 
bestuursambtenaren en bovendien zullen zij dit waarschijnlijk denken of zeggen: 
"Daar heb je weer een Javaan, die pas komt kijken en die begint al tegen ons te 
schrijven." Je weet niet welke gevolgen of dat heeft. Het kan indirect voor ons 
onaangenaam zijn. Soeroto, er zijn nog maar zéér, zéér weinig Javanen, die 
ontwikkeld zijn en bovendien, wij vormen op dit oogenblik nog altijd het mindere 
in aantal, dus altijd de verliezende en verongelijkte partij. Wees met die dingen 
voorzichtig en liefst heb ik dat je dat courantengeschrijf laat varen en liever aan je 
studie gaat wijden dan je tijd verbeuzelen met krantengeschrijf.2   
 

Maar Noto Soeroto slaat de raadgevingen van zijn vader in de wind en combineert de 
journalistiek en de studie. De eerste jaren staan de nevenwerkzaamheden het behalen van goede 
studieresultaten niet in de weg. Het toelatingsexamen in Grieks en Latijn legt hij met goed 
gevolg af in 1909 en begint daarna met enthousiasme aan de rechtenstudie en maakt een goede 
start.3 Op 19 juni 1911 slaagt hij voor het kandidaatsexamen. De studie heeft hij tot dan toe 
weten te combineren met het redacteurschap van Bandera Wolanda en schrijfwerk voor de 
Nieuwe Rotterdamsche courant (NRC), De Indische gids, het Indisch militair tijdschrift, 
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië en Oedyånå Pårå 
                                                 
1 Noto Dirodjo vergist zich hier in de naam van de krant: het betreft de Nieuwe Soerabaja courant. 
2 Brief van Noto Dirodjo aan Noto Soeroto, 12 juni 1909. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Poeze 1986, p. 66. 
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Prajitnå. Tijdschrift voor den vooruitstrevenden Javaan. In totaal schrijft hij voor deze bladen 
ruim dertig artikelen. Bepaalde bijdragen weet hij in min of meer dezelfde vorm in 
verschillende tijdschriften te laten verschijnen. Het is een handige methode om aan geld te 
komen. Dezelfde stijl van werken zal hij later, wanneer hij bekend is als dichter, toepassen bij 
het plaatsen van dezelfde gedichten in verschillende tijdschriften.  
 Zijn eigenlijke journalistieke debuut valt in juni 1909, wanneer de NRC zijn artikel 'De 
defensie van Java met behulp van Javanen' plaatst. Het verschijnt ook in Bandera Wolanda. De 
bijdrage is een pleidooi om Javanen op te nemen in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL). Noto Soeroto is van mening dat de verdediging van Java van groot nationaal belang is, 
aangezien 'de wereldpolitiek haar terrein tot in Oost-Azië heeft uitgebreid'. Zonder het expliciet 
te vermelden, doelt hij op de gebiedsannexaties van Frankrijk, Duitsland en Rusland in Oost-
Azië in het laatste decennium van de negentiende eeuw, de Engels-Japanse Alliantie van 1902, 
die Japans positie als wereldmogendheid als het ware erkende en de Japanse expansiepolitiek, 
die in 1910 tot de inlijving van het door Rusland bezette Korea zou leiden. Noto Soeroto 
constateert dat de Javaanse militair minder privileges geniet dan de Ambonese militairen en 
verwacht dat bij gelijke beloning meer Javanen zullen kiezen voor het KNIL. Hij betoogt dat 
het gewaagd is 'om nu reeds de hoop uit te spreken, dat ook de Javaansche soldaat eenmaal het 
besef zal hebben, dat hij strijdt voor de "beschaving", wanneer hij den Atjeher of den Boeginees 
helpt onderwerpen om hen de vruchten der Europeesche beschaving deelachtig te doen worden, 
zooals Java zich nu kan verheugen in de materieele zegeningen der Nederlandsche 
overheersching.' De Javaan als onderwerper van andere Indonesische volken, strijdend aan de 
zijde van de Nederlandse overheerser. Het is deze 'hoop' die nadrukkelijk de Javanistische 
positie van de 21-jarige Noto Soeroto in 1909 illustreert.  
   In november 1910 is hij verhuisd van de Daguerrestraat naar de Teylerstraat 22 en in de 
maand na zijn kandidaatsexamen naar de Weimarstraat 336. Op dit adres houdt hij het langer 
uit, zo'n vijfeneenhalf jaar.1 Hij heeft er, in tegenstelling tot Noto Kworo en Gondowinoto, die 
respectievelijk in oktober 1910 en in oktober 1911 weer naar Leiden verhuizen, en Noto 
Diningrat, die eind 1910 voor Delft kiest, blijkbaar geen behoefte aan om in de stad te wonen 
waar hij studeert. Misschien trekken de anonimiteit van de grote stad en het Indische karakter 
van de hofstad hem aan. Bovendien heeft hij door zijn redactionele en journalistieke werk in 
Den Haag reeds veel contacten. Verder heeft hij het druk met de Indische Vereeniging, waarvan 
hij, net als zijn broers, vanaf de oprichting in 1908 lid is en in oktober 1911 voorzitter wordt.     
 
 
Bandera Wolanda 
 
Bandera Wolanda heeft reeds bestaan in de jaren 1901–1903 onder leiding van H.C.C. 
Clockener Brousson en Abdul Rivai, beiden voorstanders van volksontwikkeling en -welvaart 
in Indië. Clockener Brousson is 1e luitenant bij het KNIL, overtuigd orangist en heeft een 
actieve belangstelling voor journalistiek en de verbreiding van het Nederlands en de 
Nederlandse cultuur onder de Indonesiërs.2 Rivai is inlands arts en journalist.3 Het blad 
verschijnt in Batavia. Na interne strubbelingen trekken zowel Rivai als Clockener Brousson 
zich terug, waarna de laatste reeds in 1902 zijn plannen gereed heeft om in Nederland een 
nieuw blad uit te geven onder de naam Bintang Hindia (Ster van Indië), waarvan ook Rivai 
medewerker wordt. Het blad levert tussen 1902 en 1907 een onmiskenbare bijdrage aan de 
emancipatie van de inheemse elite, o.a. door het bepleiten van goed Nederlands onderwijs, van 
                                                 
1 Het Gemeentearchief Den Haag geeft als data: Teylerstraat 22 van 21-11-1910 tot 01-08-1911; Weimarstraat 
336 van 21-07-1911 tot 07-12-1916. 
2 Poeze 1986, p. 34. 
3 Ibidem, p. 32. 
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de komst van Indonesiërs naar Nederland om te studeren en opening te bevorderen van hoge 
B.B.-posities en KNIL-officiersrangen voor Indonesiërs.1 Sedert januari 1906 kan Bintang 
Hindia ook worden gezien als een propaganda-orgaan van de Nederlands-Indische regering. Na 
lange onderhandelingen voldoet het blad aan de wens van gouverneur-generaal Van Heutsz om 
regeringsartikelen van algemeen voorlichtende aard aan het blad toe te voegen. Het 
gouvernement verleent portovrijdom en een renteloze lening van f 20.000,- .2 Bintang Hindia 
beleeft maar vijf jaargangen en gaat in juni 1907 ten onder aan meningsverschillen tussen 
Clockener Brouson en Rivai.3 Gezien het loyale karakter zal het blad zonder twijfel door Noto 
Soeroto en de andere studenten in Nederland met belangstelling zijn gelezen.  
 Twee jaar na het verscheiden van Bintang Hindia nemen de vrienden Clockener Brousson 
en de in 1907 in Nederland aangekomen STOVIA-arts Johan Tehupeiory het initiatief tot de 
oprichting van de nieuwe Bandera Wolanda. Het blad met als ondertitel Maleisch exportblad 
verschijnt voor het eerst in januari 1908 en richt zich aanvankelijk op de Indonesische en 
Chinese handelswereld. Maar Tehupeiory heeft ideeën voor een koerswijziging: de succesvolle 
formule van Bintang Hindia zou kunnen worden geëvenaard door het blad om te vormen tot 
'een politiek orgaan voor vooruitstrevende Inlanders en Chinezen' en het dienstbaar te maken 
'aan het propageeren der nieuwere denkbeelden'.4 Tehupeiory overlijdt op tragische wijze door 
gasverstikking de dag na zijn artsexamen in december 1908. Zijn dood brengt de Indonesische 
studenten des te meer samen.5 In oktober 1909 onthult de 'ethische' jurist-publicist Conrad 
Theodor van Deventer een gedenkteken op zijn graf.   
 Inderdaad verandert Bandera Wolanda in bovengenoemde zin in de jaren 1909–1912. Het 
blad presenteert zich bovendien als strikt loyaal aan de regering en de koningin, en wil strijden 
'voor meerdere rechten en ontwikkeling Harer niet-Europeesche onderdanen'.6 Als redacteuren 
treden o.a. Noto Soeroto en de onderwijzer Soetan Casanjangan Soripada toe.  
 Het is niet toevallig dat de koerswijziging van Bandera Wolanda en de oprichting van de 
Indische Vereeniging samenvallen. De tijd is rijp voor de samenwerking van de in Nederland 
studerende Indonesiërs in hun streven naar de erkenning van de gelijkwaardigheid en 
vooruitgang van Indië binnen het koninkrijk. Hoewel Bandera Wolanda niet het officiële 
orgaan is van de Indische Vereeniging sluiten uitgangspunten en visie naadloos op elkaar aan. 
Ook publiceert het blad de ledenlijsten van de vereniging en verslagen van activiteiten. 
Bandera Wolanda houdt in 1913 op te bestaan. 
 Noto Soeroto's eerste bijdrage als redacteur is een uitgebreide beschrijving van de 
ontstaansgeschiedenis van de Indische Vereeniging.7 Zijn verdere bijdragen zijn divers van 
aard. Naast het reeds genoemde pleidooi om Javanen te motiveren tot de verdediging van Java, 
publiceert hij zijn eerste proeven van poëzie ter gelegenheid van de geboorte van prinses 
Juliana. Verder schrijft hij onder andere artikelen over de kennis van de doorsnee-Hollander 
over Indië, die hij minimaal acht en graag wenst te vergroten, over de gewenste vorming van 
een bloeiende Javaanse middenstand door de oprichting van vak-, handels- en industriescholen 
om de welvaart van het volk te vergroten, over de bevordering van de visserij, handel en 
scheepvaart, eveneens om via de vorming van een krachtige middenklasse de slechte 
economische situatie impulsen te geven, over het houtsnijwerk uit Japara en over het 
stimuleren van de volksgezondheid op Java.   

                                                 
1 Poeze 1986, p. 49. 
2 Ibidem, p. 46. 
3 Ibidem. 
4 Bandera Wolanda 1909, nr. 26, p. 5, 6. 
5 Poeze 1986, p. 61. 
6 Bandera Wolanda 1909, nr. 26, p. 7. 
7 Ibidem, nr. 27, p. 8-9. 
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 Belangrijk zijn vooral de artikelen waarin Noto Soeroto zijn algemene, 'politieke' visie geeft 
op de relatie tussen oost en west. Zij bevatten vroege standpunten die hij niet meer zal 
verloochenen. Hij huldigt de opvatting dat de economische en culturele 'opheffing' van de 
Javaan vooral gestalte dient te krijgen door de implementatie van westerse kennis op een 
fundament van Javaanse cultuur. Dit zal, aldus Noto Soeroto, leiden tot een verjonging en 
verfrissing van de Javaanse beschaving. De westerse (Nederlandse) mens bezit vooral het 
'stoffelijke', de Javaan vooral het 'geestelijke'. In 1913 zegt hij het als volgt: 'Beschouwt men in 
groote lijnen de ontwikkelingsvelden, die het Oosten en het Westen aanbieden, dan is het niet 
overdreven te zeggen, dat globaal gesproken, het Oosten de sfeer van het hart beheerscht, 
terwijl het Westen het intellect, de zakelijke gedachte heeft kunnen vermeesteren.'1 De synthese 
van beide eigenschappen vormt de beste garantie om welvaart te scheppen. Het is dus een 
dubbelproces. In Noto Soeroto's eigen woorden: 'Ik geloof niet, dat alleen het Oosten van het 
Westen heeft te leeren. Ik geloof veeleer, dat beiden het nuttige en het goede van elkaar kunnen 
overnemen om het, voor zoover het levensvatbaar is, op eigen bodem over te planten.'2 Een 
belangrijke voorwaarde voor de onwikkeling van Java is naar zijn mening een sterk 
cultuurbewustzijn, waartoe scholing in Javaanse taal, cultuur en geschiedenis van groot belang 
is. De sturing van deze emancipatie dient in handen te zijn van hen die zowel een westerse 
scholing hebben genoten als drager zijn van de nationale beschaving, de priyayi. Hij kiest dus 
voor een proces via de zogenoemde top-down-methode. ' "Van boven af" zij de leus en wel zoo 
hoog mogelijk. De Javaan van goeden huize weet beter, dan de gewone Inlander wàt hij van 
het vreemde aan het nationale kan aanpassen.'3 In 1911 publiceert Noto Soeroto in Bandera 
Wolanda en in de Indische gids zijn visie, gepresenteerd door een fictieve 'weldenkende 
Javaan': 
 

Laat ons eens het betoog afluisteren, waarmee een "weldenkende Javaan", in onze 
verbeelding, een landgenoot met "nationalistische" neigingen tracht te overtuigen, 
dat binnen een nog onafzienbare tijdruimte Indië en Nederland in beider belang 
met elkaar moeten samengaan en dat het de plicht van Nederlander en Javaan is 
samen te werken om de koloniale verhouding tot een idealen toestand te brengen. 
Gij wilt, zoo hooren wij onzen Javaan ongeveer zeggen, nu reeds afscheiding van 
de Nederlanders en vergeet, dat ons volk nog in de verste verte niet bekwaam is 
zichzelf te regeeren; gij verliest uit het oog, dat wij daartoe eigenlijk nooit in staat 
zijn geweest. Uwe grieven, zegt gij, komen alle voort uit het feit, dat, ofschoon "de 
ethische koers" in de banier der koloniale staatkunde staat geschreven, ofschoon 
het onrecht in het beginsel is beseft, niettemin dat ethische karakter tot dusverre 
nog maar zeer weinig, of erger, in 't geheel niet is uitgekomen. Waar zijn de 
tastbare zegeningen van die opgehemelde ethische politiek; wat is er gedaan voor 
de nooden van ons volk? Wat is er van mijn landgenooten geworden, die blijken 
hebben gegeven in ontwikkeling niet bij Europeanen achter te staan? In hoeverre is 
men ons tegemoet getreden in ons streven naar vooruitgang? In hoeverre blijkt uit 
zijn optreden in maatschappij en samenleving, dat men ons als mènschen 
beschouwt, gelijkwaardig aan alle andere? vraagt gij. Ik wil al uwe vragen met 
wedervragen beantwoorden, en indien gij hierop redelijke antwoorden kunt geven, 
dan verklaar ik me geheel en al vóór uwe gevoelens. Kunt gij ontkennen, dat Indië 
zich nu verheugt in zegeningen, welke het Nederlandsche bestuur heeft gebracht: 
de spoorwegen, de waterwerken, het post- en telegraphiewezen, de rechtsorde, de 
openbare veiligheid, kortom: de invoering der materiëele beschaving, waarvan wij 

                                                 
1 Inleiding Voordrachten en mededeelingen, dl. II. 
2 Noto Soeroto: 'In welke richting moet de Javaan worden ontwikkeld?' In: Bandera Wolanda 1910, nr. 58, p. 2. 
3 Ibidem, p. 1. 
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nu de goede vruchten plukken? Zoudt gij, wanneer gij een plaats aan de 
regeeringstafel innaamt en mede de volle verantwoordelijkheid droegt, te allen 
tijde en dadelijk gereed zijn om aan de wenschen van lieden, zooals gij zijt, te 
voldoen? Zoudt gij ervoor durven instaan, dat, indien si dadap, si waroe (Javaans 
voor 'Jan, Piet of Klaas.'), hoe dan ook, werden ontwikkeld en op voet van 
gelijkheid met de boven hen staanden beschouwd, die lieden voldoend sterke 
beenen zouden hebben om de weelde te kunnen dragen? Denkt u voor een 
oogenblik in de plaats van den Nederlander. Het was niet voor niet, dat hij deze 
landen in bezit heeft genomen. Daarom moet gij het apprecieeren, dat hij die 
zienswijze van lieverlede laat varen en nu doende is om het onrecht te herstellen 
door maatregelen te treffen teneinde het materieel en geestelijk peil van ons volk te 
verhoogen, maar alles is niet het werk van een oogenblik. En bovendien, de 
Hollander denkt lang na voordat hij iets doet! 
 Ik geef wel toe, dat in het een en ander veel meer had kunnen gedaan worden, 
maar een onherstelbare breuk mag, gewild of niet gewild, het gevolg daarvan niet 
zijn. Gij moet wel in het oog houden, dat niet nagelaten zal worden door meer 
daden en feiten het volk van den ethischen geest te doordringen. De Nederlanders 
zelf zijn ervan overtuigd dat alleen door daden van genegenheid en van 
waardeering voor het goede de droom van een "Grooter Nederland" éénmaal 
verwezenlijkt kan worden. Want, nuchter zijnde van alle bedwelmende 
nationaliteitsgevoel en zelfoverschatting, zal Nederland moeten inzien, dat er een 
tijd zal komen, waarin het zwaartepunt van de Nederlandsche staatkunde in Indië 
zal vallen. De weg naar dezen toestand is nog onafzienbaar ver, maar bij een 
natuurlijken, geleidelijken gang van zaken zàl die toestand komen, wanneer alsdan 
het verschil tusschen Nederlanders en Javanen slechts bestaat in ethnologischen 
zin, niet met betrekking tot den staat. Nederlandsch-Indië moet Nederlandsch-
Indië blijven; het is een noodzakelijkheid èn voor Nederland èn voor Indië, want 
aan beide dringt zich de vraag op: wat zullen wij zijn zonder elkander? Het is niet 
noodig u de beteekenis van het koloniaal bezit voor Nederland te schetsen. Gij, 
behoorende tot een partij, welke India irredenta (niet bevrijd Indië) tot leus voert, 
zult ze wel beter en welsprekender kunnen betoogen dan ik. Maar stelt u eens Indië 
voor zonder Nederland, overgegeven aan ons kindsch geworden volk! De dagen 
van één machtig en groot Mådjåpaït1 zijn nu lang voorbij; het monster van 
onwetendheid en tweedracht zal zijn kop opsteken en heel Indië met zijn adem van 
onderlinge twisten, burgeroorlogen en opstanden verpesten; en als het allerwegen 
zijn gif heeft uitgespuugd, dan zal het, als machtelooze prooi, het jammerlijk lot 
ondergaan van in stukken te worden gereten door andere op buit beluste staten.2  

 
Het slot van dit citaat is opnieuw een verwijzing naar de gevreesde Japanse expansie. Het zal 
een profetische uitspraak blijken te zijn. De schrijver-criticus-journalist Ben van Eysselsteijn, 
een goede vriend van Noto Soeroto, zal in 1959 op zijn bekende, wat pathetische wijze, aan 
Noto Soeroto's waarschuwing herinneren met de woorden 'wiens stem vergeefs waarschuwde, 
een kleine profeet, die in het kleine gebied waar hij woonde, niet werd gehoord, zoals ook grote 
profeten hier en elders'.3  

                                                 
1 Een Javaans rijk, dat bestond van 1293 tot ca. 1520 en waaraan grote delen van wat nu Indonesië is, onderhorig 
waren. 
2 Noto Soeroto: 'Java's weerbaarheid is Java's behoud'. In: Bandera Wolanda 1911, nr. 86, p. 2-5, nr. 87, p. 2-5 en 
nr. 88, p. 2-4. Ook in De Indische gids 33 (1911), II, p. 899-900. 
3 Van Eysselsteijn 1959, p. 78. 
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 Het behoeft geen nader betoog dat Noto Soeroto zich primair als Javaan presenteert. Ook 
daar waar hij spreekt over Nederlands-Indië heeft hij steeds Java in gedachten. Uit de 
artikelenreeks in Bandera Wolanda blijkt Noto Soeroto's fanatieke inzet voor de zaak van Java. 
In 1910 en 1911 is dit blad het belangrijkste orgaan waarin Noto Soeroto zijn stellingen betrekt 
en verdedigt. In juni 1911 wordt met trots op de omslag het behalen van het kandidaatsexamen 
door redacteur Noto Soeroto gemeld. Boven de bijgevoegde foto schrijft de redactie:  
 

Onze geachte medewerker R.M. Noto Soeroto, student in de rechten te Leiden, 
slaagde 19 juni j.l. voor zijn candidaats-examen. De Directie en Redactie van 
Bandera Wolanda wenschen hem hartelijk geluk en hopen, dat hij spoedig het 
praedicaat "Mr." voor zijn naam zal kunnen plaatsen. Hij zal dan de eerste Inlander 
wezen, die in de rechten promoveert. – Dat velen zijn voorbeeld mogen volgen.1  
 

Dat gewenste 'praedicaat' zal hij echter nooit verwerven.   
 
  
De Indische Vereeniging   
 
De oprichting van een vereniging van Indonesische studenten vindt plaats in 1908. Het is de 
'ethische' Jacques Henri Abendanon, tussen 1900 en 1905 te Batavia directeur van het 
departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, die de oprichting stimuleert. 
Abendanon, overtuigd van de gelijkwaardigheid van inlanders en Europeanen, had in de 
uitoefening van zijn functie op krachtige wijze de ontwikkeling en emancipatie van de Javaan 
bevorderd. Naar zijn mening konden deze doelen worden bereikt via goed onderwijs en door 
samenvoeging van oosterse en westerse waarden. Het laatstgenoemde instrument staat bekend 
als de 'associatiepolitiek'. In de praktijk wordt hieronder verstaan dat de inlanders voor hun 
ontwikkeling het meest gebaat zijn bij het kennisnemen van de westerse cultuur in al haar 
facetten door middel van op Nederlandse leest geschoeid onderwijs.2  
 Na zijn terugkeer in patria in 1905 blijft Abendanon de koloniale politiek volgen. Uiteraard 
heeft onderwijs zijn bijzondere belangstelling. Zijn huis aan de Jan van Nassaustraat 43 in Den 
Haag wordt een trefpunt van Indonesische studenten. Hij acht hun onderlinge contacten van 
groot belang. Ook Noto Soeroto leert hem op deze wijze goed kennen.3 De plannen voor de 
oprichting van een vereniging worden besproken op 25 oktober 1908 ten huize van 
Casanjagan, Hoogewoerd 49 te Leiden. De definitieve oprichting is op 15 november 1908 in 
het Indisch restaurant Oost en West te Den Haag. Casajangan, eveneens een frequente bezoeker 
van de bijeenkomsten bij Abendanon, wordt de eerste voorzitter van de Indische Vereeniging 
en de in Leiden studerende Soemitro wordt secretaris. Op de eerste ledenlijst staan in totaal 
twintig namen.4 Het hoofddoel van de vereniging is 'het bevorderen der gemeenschappelijke 
belangen van de Indiërs in Nederland, en voeling te houden met Nederlandsch Oost-Indië'.5 
Onder 'Indiërs' verstaat men de inheemse bewoners van Nederlands Oost-Indië. Het doel wordt 
bereikt door de onderlinge omgang te bevorderen en door de aanmoediging in Nederland te 
komen studeren. Het laatste tracht de vereniging te doen door het geven van inlichtingen over 
studie en verblijf in Nederland aan toekomstige studenten en aan hun ouders, voogden en pas 
aangekomenen. Het bevorderen van de onderlinge omgang in Nederland moet gestalte krijgen 
in vergaderingen, waar 'onderwerpen van allerlei aard' worden behandeld, bij lezingen, bij 
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gezellige bijeenkomsten en bij de herdenking van nationale feesten.1 Het oogt allemaal 
vriendelijk en gematigd en dat is het ook. Initiatiefnemer Abendanon wordt na enige tijd 
benoemd tot erelid. Hij zal zich zeker thuis hebben gevoeld bij de wijze waarop de vereniging 
tot dan toe reilt en zeilt.  
 Op 24 december 1911 spreekt Noto Soeroto voor het eerst als voorzitter de jaarvergadering 
toe. In oktober was hij de zeer succesvolle student Oosterse talen, Hoesein Djajadiningrat, die 
in 1910 cum laude zijn doctoraal examen Oosterse talen had behaald, opgevolgd.2 Noto 
Soeroto's eerste rede in zijn nieuwe hoedanigheid is getiteld  'De gedachten van Raden Ajeng 
Kartini als richtsnoer voor de Indische Vereeniging'.  
 Onder het nieuwe bestuur begint de Indische Vereeniging met de uitgave van Voordrachten 
en mededeelingen om de ideeën en activiteiten ook buiten de kring van leden en donateurs 
bekendheid te geven. Het is in zoverre een omslagpunt, dat nu sprake is van een 
geëxpliciteerde visie waarop de vereniging als geheel kan worden aangesproken. Noto 
Soeroto's rede over Kartini's gedachten is de eerste uitgave in deze reeks. De brochure wordt 
ingeleid met brieven van Conrad Theodor van Deventer, jurist (Ambon, Semarang), ethisch 
publicist over Nederlands-Indië en parlementariër, en Abendanon. Uit de rede blijkt dat de 
ideeën van Kartini het manifest vormen van de Indische Vereeniging onder leiding van Noto 
Soeroto. Wie is Kartini en wat zijn die voor Noto Soeroto zo inspirerende gedachten?  
 
 
Kartini 
 
Kartini is de dochter van de verlichte regent van Japara, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat. 
Hij is in Nederlandse geest opgevoed en brengt zijn kinderen in aanraking met de westerse 
cultuur. Zijn zoons doorlopen, net als Noto Soeroto, de hbs in Semarang en zijn dochters, onder 
wie het 'klaverblad' Kartini, Kardinah en Roekmini, leren Nederlands op de Europese lagere 
school.3 De oudste zoon, de getalenteerde Sosro Kartono, twee jaar ouder dan Kartini, studeert 
aanvankelijk aan de polytechnische school in Delft, maar stapt later over op oosterse talen in 
Leiden.4 Ook hij is lid van de Indische Vereeniging en hierdoor een goede bekende van Noto 
Soeroto.  
 Abendanon, vergezeld van zijn vrouw Rosa Manuela Mandri, leert tijdens een dienstreis in 
augustus 1900 Sosroningrat en de drie meisjes in Japara kennen. Hij is dan al op de hoogte van 
de westerse visie van de regent en zijn pleidooi voor goed onderwijs. Ongetwijfeld speelt 
Christiaan Snouck Hurgronje hierin een rol. Deze arabist en islamkenner is in de periode 1889–
1906 adviseur van de Nederlands-Indische regering, aanvankelijk op het gebied van oosterse 
talen en mohammedaans recht, later op het terrein van inlandse en Arabische zaken. In zijn 
visie is de associatie van de inlandse elite het middel bij uitstek om het probleem van de starre 
islam in een zich ontwikkelende samenleving op te lossen. Hij is daarom van mening dat de 
Nederlandse regering het verlangen van de inheemse aristocratie naar een westerse 
ontwikkeling dient te stimuleren, onder andere door het bevorderen van studie in Nederland. In 
Japara doet zich op dit gebied een aantal mogelijkheden voor.5  
 Het bezoek van Abendanon valt wederzijds zeer in de smaak. De wens van de dochters om 
te studeren ligt geheel in het verlengde van wat Abendanon als zijn ideaal ziet. Er ontstaat een 
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vriendschap, zoals blijkt uit de uitvoerige correspondentie van vooral Kartini met de 
Abendanons. Mevrouw Abendanon, in wie Kartini de belichaming ziet van de naar West-
Europees model ontwikkelde en geëmancipeerde vrouw, wordt allengs haar 'liefste moedertje'. 
Er komt niets van de gewenste verdere westerse opleiding in Europa. Sosroningrat is al ver 
gegaan door hen Europees lager onderwijs te laten volgen. De heersende adat legt hem, voor 
wat zijn dochters betreft, beperkingen op. Kardinah wordt in 1902 uitgehuwelijkt en Kartini in 
1903. De geboorte van haar zoon op 13 september 1903 betekent haar dood. Zij sterft vier 
dagen later op vijfentwintigjarige leeftijd.1  
 Abendanon neemt het besluit Kartini's brieven uit te geven. De bundel Door duisternis tot 
licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk van wijlen Raden Ajeng Kartini verschijnt 
in april 1911 en bevat behalve de in uitstekend Nederlands geschreven brieven van Kartini aan 
hem en zijn vrouw, ook die aan het socialistische kamerlid Hendrik van Kol, diens vrouw 
Nellie, en aan haar penvriendin Stella Zeehandelaar. Bovendien bevat de bundel Kartini's nota 
'Geef den Javaan opvoeding!', waarin zij de ontwikkeling van de Javaanse bevolking bepleit. 
Abendanon bepaalt dat de opbrengst van het boek geheel ten goede zal komen aan de 
oprichting van Kartinischolen die inlandse meisjes na de Europese lagere school in de 
gelegenheid moeten stellen voortgezet onderwijs te ontvangen. Op 15 september 1913 wordt de 
eerste Kartinischool te Semarang geopend.2 Eind 1915 zijn het er al vijf. 
 
Noto Soeroto kan zich goed voorbereiden op zijn rede. Door zijn contacten met Abendanon is 
hij al geruime tijd volledig op de hoogte van de voorbereiding van de uitgave. Ook was reeds 
onder het vorige bestuur de gedachte geopperd Kartini te eren met een marmeren beeltenis of 
een schilderij. Noto Soeroto wijst deze gedachte af om twee redenen. Ten eerste, omdat hij het 
voorgestelde niet in overeenstemming acht met Kartini's geest, daar zij zich kenmerkt door 
eenvoud en onbaatzuchtigheid. Ten tweede, omdat de kosten voor de vereniging te hoog 
zouden uitvallen. Zijn alternatief is de suggestie dat ieder van de aanwezigen op 24 december 
1911 Door duisternis tot licht aanschaft om zodoende daadwerkelijk het onderwijs op Java te 
steunen.3  
 In zijn rede stelt Noto Soeroto vast dat Kartini's strijd zich voltrekt op het gebied van de 
complexe culturele tegenstelling tussen oost en west. Achtereenvolgens behandelt hij de 
onderwerpen religie en levensbeschouwing. Deze twee zaken ziet hij als onscheidbaar. Voor 
wat betreft de religieuze tegenstelling islam – christendom noemt hij Kartini's geloofsbeleving 
verzoenend: 
 

het godsdienstige gevoel van Kartini kenmerkt [zich] door standvastigheid in het 
geloof, waarin zij is opgevoed, maar een standvastigheid gepaard met milden zin, 
welke voor het goede in eens anders geloof een groote plaats inruimt. Deze 
appreciatie doet haar gemoed niet in een star dogma verkillen, maar maakt het 
integendeel rijker en doet haar begrijpen de quintessence van elke religie: 
goedheid en naastenliefde. Uit dit gedeelte van haar gemoedsleven leeren wij de 
trekken van Kartini's karakter kennen, welke haar tot sierraad strekken: 
verdraagzaamheid, zelfgevoel en waardeering voor het goede, dat ook van anderen 
is.4  
 

Met betrekking tot Kartini's levensbeschouwing onderscheidt Noto Soeroto in de eerste plaats 
haar affectie tot de Javaanse cultuur, zoals de taal, de poëzie, de muziek en de kunstnijverheid, 
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waarin zich een innerlijke harmonie manifesteert, die de grondtoon is van de Javaanse 
levenswijsheid. Hij is van mening dat deze waardering geen bekrompen nationalisme 
weerspiegelt, maar dat zij juist het goede representeert, waarop waardevolle elementen uit een 
andere cultuur kunnen worden gebouwd. Hij deelt haar 'top-down-inzicht', dat de adel een 
voorbeeldrol dient te vervullen in de strijd om de 'opheffing' van de Javaan, hoewel de 
verlammende ijdelheid van de Javaanse adel hierin een belemmerende factor is. Maar hij deelt 
ook haar kritiek op een aantal Europese tekortkomingen, zoals vooringenomenheid, 
bekrompenheid en kortzichtigheid. Hij besluit met het uitspreken van de wens dat Kartini's 
idealen inspirerend zullen werken voor de Indische Vereeniging. In dit verband prijst hij 
Kartini's nota Geef den Javaan opvoeding! van harte aan. Op dat moment is Kartini een 
bondgenoot geworden van het beleid van Noto Soeroto en de Indische Vereeniging. Zo is zij 
alsnog, zij het postuum, met steun van de gezaghebbende erevoorzitter Abendanon en de even 
invloedrijke donateur Van Deventer, in Den Haag aangekomen.1 En Noto Soeroto omarmt haar 
gastvrij.  
 'De toekomst als autoriteit.' Het zijn woorden van Jan Romein.2 Zij hebben betrekking op 
het geloof dat de Europese verworvenheden blijvend zullen zijn en zullen zijn voorbestemd om 
zich over de gehele aarde te verbreiden.3 De wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 
weerspiegelde bij uitstek deze verwachtingsidee, die de stormachtige ontwikkelingen in de 
techniek en haar toepassingsmogelijkheden tot welzijn van de gehele mensheid zou 
aanwenden.4 In het 'ethisch' optimisme van Kartini, Abendanon, Noto Soeroto en vele anderen 
klinken deze hoge verwachtingen door.  
 Hetzelfde optimisme manifesteert zich op het gebied van de toenadering tussen de vele 
volkeren op aarde. Het 'rassencongres' te Londen in juli 1911 is hier een treffend voorbeeld 
van. De tweede brochure Voordrachten en mededeelingen die de Indische Vereeniging laat 
verschijnen, bevat een rede van Abendanon, getiteld 'Het samengaan van alle volken op den 
weg van vooruitgang'. Het is een in februari 1912 gegeven verslag van het door hem 
bijgewoonde congres. Uit de gehele wereld waren 1200 vertegenwoordigers van verschillende 
volkeren aanwezig om kennis te maken en te discussiëren over de toenadering van oost en 
west. Het congres moet worden gezien als een mondiaal ethisch platform, zij het incidenteel. 
De idealistische missie van de confererenden maakt in ieder geval bij het bestuur van de 
Indische Vereeniging het nodige enthousiasme los. In de inleiding van de brochure schrijft 
Noto Soeroto dat het bestuur van mening is dat  
 

het gansche idee van dit congres […] om door onderlinge kennismaking en 
waardeering, door het afleggen van rasvooroordeelen […] te streven naar een 
universeele beschaving met behoud van de verschillende volksindividualiteiten, 
naar een volkerenharmonie, waarvan de band moet zijn "dezelfde 
ontwikkelingsgraad en hetzelfde gevoel voor het edele en het goede" geheel in de 
geest is van de Indische Vereeniging.5  
 

Hij verbindt de idee van het congres met een voorstel tot wijziging van de statuten in de 
richting van een reeds eerder in ander verband door hem geformuleerde gedachte, dat het 
oosten het hart bezit en het westen het intellect. Er is slechts een toekomst mogelijk 'wanneer 
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wederzijds de ontbrekende eigenschappen worden nagestreefd'.1 Op zich is dit voorstel niet al 
te schokkend. De volgende stap van Noto Soeroto wekt wel enige bevreemding. Hij meent dat 
de Indische Vereeniging beter in staat is te beoordelen wat Indië voor de toekomst nodig heeft 
dan haar zusterverenigingen aldaar. Als argument noemt hij 'het feit, dat thans de Europeesche 
cultuur over ons gaat en ons de oogen opent ….'2 Het getuigt van enige zelfoverschatting dat 
een vereniging van nog geen veertig leden en met krap dertig donateurs, in Nederland zou 
kunnen beoordelen wat goed is voor Indië. Het past wel in Noto Soeroto's overtuiging dat 
slechts zij die zowel een westerse scholing hebben genoten als drager zijn van de nationale 
beschaving, de priyayi's, sturing kunnen geven aan de emancipatie van Java. De voorstellen tot 
wijziging van de statuten in bovenvermelde zin worden aanvaard.  
 
 
De Indische Partij 
 
In deel III van de Voordrachten en mededeelingen van de Indische Vereeniging komt de in 
1912 opgerichte Indische Partij aan de orde onder de titel 'De Indische Partij en de "Open brief 
aan de landgenooten" ' van Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Het is een beschouwing van Noto 
Soeroto over doel en werkwijze van deze partij om 'de nobele inzichten van Dr. Tjipto onder de 
aandacht van velen en in 't bijzonder onder die van de leden der "Indische Vereeniging" te 
brengen'.3  
 De STOVIA-arts Tjipto Mangkoenkoesoemo is in oktober 1913, vergezeld van Noto 
Soeroto's neef Soewardi Soerjaningrat en de actieve, radicale Indo-Europese journalist Ernest 
François Eugène Douwes Dekker, een kleinzoon van een broer van Multatuli, in Nederland 
aangekomen. Zij waren actief in de op 6 september 1912 in Bandoeng opgerichte Indische 
Partij, die zich ten doel stelde 'het patriottisme aller Indiërs voor den bodem, welke hen voedt, 
wakker te roepen ten einde hen te nopen tot samenwerking op den grondslag van staatkundige 
gelijkstelling om dit Indisch vaderland tot bloei te brengen en het voor een onafhankelijk 
volksbestaan voor te bereiden'.4 Het drietal had, ondanks dat per speciale audiënte van de 
gouverneur-generaal aan Douwes Dekker was meegedeeld dat de statuten van de partij niet 
zouden worden goedgekeurd, zijn werk voortgezet. Op hen werden de maatregelen van 
externering toegepast.5 Het kwam erop neer dat zij werden verbannen naar verschillende 
eilanden. Douwes Dekker naar Koepang (West-Timor), Tjipto naar Banda en Soewardi naar 
Banka. Hun verzoek om naar Nederland te mogen vertrekken, werd ingewilligd.6 Hier te lande 
vinden zij een geestverwant in de SDAP en richten met anderen het Indiërs Comité op. Hieruit 
komt het weekblad De Indiër voort dat verschijnt tussen oktober 1913 en december 1914. 
Onder Indiërs rekent de partij de Inlanders, de Indo-Europeanen, in Indië geborenen en zij die 
er tijdelijk verblijven. Het Indiërschap wordt dus niet bepaald door ras, noch door het belang 
van een bepaalde groep. Vanzelfsprekend kan Noto Soeroto, en met hem de Indische 
Vereeniging, instemmen met deze ruime opvatting. Het zal duidelijk zijn dat de voorbereiding 
van 'een onafhankelijk volksbestaan' hem te ver gaat. In zijn redevoering neemt hij afstand. Hij 
verkondigt dat Indië de eerste eeuw hier nog niet rijp voor zal zijn en de Indische Vereeniging 
vriendschappelijke samenwerking zoekt met de Nederlanders en aanstuurt op 'associatie met 
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den z.g. "overheerscher" '.1 Ook wijst hij de strijdwijze van de partij af, zoals de 
boycotpropaganda van de Nederlandse handel, de geweldsdreiging en de opwindende taal in 
het orgaan van de Indische Partij, De expres.2 In zijn betoog citeert Noto Soeroto een brief van 
Tjipto aan Douwes Dekker. Hierin reageert Tjipto op het mondelinge verzoek van Douwes 
Dekker aan Tjipto om toe te treden tot de redactie van De expres. Het belangrijkste bezwaar 
van Tjipto vormt de wijze van strijdvoeren van de Indische Partij. 'Matiging van de actie' zal de 
beweging ten goede komen, houdt hij Douwes Dekker voor.3 Tjipto's wijze van strijden blijkt 
een geheel andere:  
 

Ik voor mij kan, n.l. mij zeer wel vereenigen met de manier, waarop lichamen van 
den aard van de Theosofische Vereeniging, het Leger des Heils e.a. arbeiden, om 
sociale toestanden te verbeteren, want hierop komt ons aller werk ten slotte toch 
neer. Hunne aanhangers hebben (klaarblijkelijk) tot devies gekozen, dat ze alles 
moeten beginnen met zichzelf. Alle wantoestanden brengen ze terug tot één 
oorzaak: fouten in den mensch zelf. Conscientieus brengen ze de stelling in 
toepassing, dat 's menschen innerlijk zijn omstandigheden maakt of  beheerscht. 
Vandaar ook, dat dit 'innerlijk' voor hen aangrijpingspunt vormt bij hun 
maatschappelijk werk.4  
 

Dat zijn woorden die Noto Soeroto aanspreken. Tjipto's bedenkingen leiden er niet toe dat deze 
het verzoek van Douwes Dekker om in de redactie van De expres zitting te nemen, afwijst. 
 Ondanks Noto Soeroto's bezwaren tegen de methoden van de Indische Partij, opnieuw door 
hem uiteengezet in een artikel in De nieuwe courant van 20 januari 1913, plaatst de redactie 
van De Indiër, gevormd door de journalist Frans Berding en Tjipto, in totaal tien gedichten van 
Noto Soeroto. Het toont aan dat de verhoudingen niet  al te zeer zijn verstoord. 
 
 
De Indische Vereeniging: incidentele kritiek 
 
Uit het jaarverslag van de Indische Vereeniging over de jaren 1912–1913 blijkt dat de animo 
om vergaderingen bij te wonen niet zo groot is. De vereniging van 47 leden maakt een suffige 
indruk. Op 10 mei 1913 kan zelfs een bestuursverkiezing geen doorgang vinden, omdat het 
vereiste aantal leden niet aanwezig is. Op een oproep tot deelname aan de viering van de 
honderdste verjaardag van de onafhankelijkheid van Nederland komt slechts één reactie. Noto 
Soeroto doet er alles aan om de leden te enthousiasmeren. Zo maakt een groep leden in de 
zomervakantie van 1913 een excursie naar Den Helder, waar zij door bemiddeling van 
Luitenant ter Zee P.J. Jager ook gastvrij worden onthaald door andere officieren van de 
Koninklijke Marine.  
  Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vereniging houdt Noto Soeroto op de 
algemene vergadering van 22 november 1913 een rede, getiteld 'De eendracht van Indië en 
Nederland', die overigens geen nieuwe ideeën brengt. Opnieuw noemt hij het gevaar van de 
Japanse expansie, de daaruit volgende noodzaak van een militaire opleiding van de Javaan, de 
noodzakelijke economische impuls voor Java en, het thema van zijn verhaal, de eendracht van 
Nederland en Indië in het streven de Javanen tot emancipatie te brengen, te beginnen bij de 
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intellectuele bovenlaag. De ontwikkelingsachterstand van Java kan slechts worden ingelopen 
met hulp van Nederland. Hij formuleert het aldus: 'De Javanen moeten nog uit hun midden 
voortbrengen de steunpilaren van het volk: hun geleerden, hun kunstenaars, hun juristen, hun 
financiers, hun officieren, hun artsen, hun kooplieden, allen door dezelfde geestdrift bezield om 
den Nederlander behulpzaam te zijn in zijn taak Indië tot emancipatie te voeren.'1 Uit het citaat 
blijkt hoe Noto Soeroto de Javanen de belangrijkste rol toedicht in het samenwerkingsproces 
met Nederland dat moet leiden naar de ontwikkeling van Indië in westerse zin. Het 
dubbelproces van de associatie had hij ook al eerder gepresenteerd in de tegenstelling 
'stoffelijk' (het westen) en 'geestelijk' (het oosten). Nu formuleert hij het op een meer 
uitgewerkte wijze: 
 

Al moge de Jong-Indiër ten gevolge van zijn moderne opvoeding en zijn eerste 
geestdrift voor het gestadig veld winnen in deze tijden van de Westersche 
levensbeschouwing, oogenschijnlijk vereuropeaniseerd zijn, in wezen blijft hij, 
ondanks zichzelven, nog altijd de Oosterling in denken en voelen, als een gevolg 
van eeuwen lang heerschende tradities, die ook eerst pas na eeuwen een algeheelen 
ommekeer zullen kunnen ondergaan. De Javaan met zijn rijk gemoedsleven, zijn 
intensieve innerlijkheid, zijn neiging tot mysticisme en stil genieten, zijn 
onverstoorbare kalmte en tevredenheid met het geringe, beschikt niet over de 
rustelooze activiteit en de voortvarendheid van den Westerling. De meditatieve 
geest en het Oostersch temperament zijn in schrille tegenstelling met de nuchtere 
practiciteit en de koude beredeneerde natuur, die den Westerling de 
opperheerschappij over het grootste deel der wereld hebben bezorgd. […] Wil de 
Nederlander dus den status quo van Indië handhaven, dan moet hij allereerst 
beginnen met die groote verschillen in het diepste wezen van Oost en West goed in 
het oog te houden, om met des te grooter waardeering en des te ruimeren blik naar 
den Javaan toe te treden. […] De Javaan moet ook weder op zijn beurt de minder 
mooie karaktereigenschappen als daar zijn: tweedracht, gemis aan zelfgevoel, 
kleingeestig provincialisme, het naar den mond praten van zijn meerderen, kortom: 
al die eigenschappen, waardoor hij den Nederlander niet tot zich trekt, aan 
zichzelven zien en afleggen. […] Zoo moeten de Nederlander en de Javaan, in 
ieder van wie slechts onvolkomen de ideëele menschelijkheid zich weerspiegelt, 
elkander aanvullen en een hoogere harmonie vormen.2  
 

Een mooiere beschrijving van het associatie-ideaal kan niet worden gegeven, hoewel Noto 
Soeroto wel iets afdingt op dit in deze tijd alom bejubelde abstracte doel. Hij beschouwt de 
psychologische verschillen tussen blank en bruin eigenlijk te diep en te groot om ooit een 
volkomen wederzijdse assimilatie te bewerkstelligen. Handhaving en waardering van de twee 
beschavingen zijn in zijn ogen op dit moment slechts reëel en nastrevenswaardig.3 Ondanks dit 
realistische voorbehoud klinkt er na afloop van de redevoering kritiek, zij het van één persoon, 
Douwes Dekker. Het was te verwachten. Hij zegt dat hij gedurende de voordracht van Noto 
Soeroto meermalen meende een Nederlander te hebben gehoord in plaats van een Javaan.4  
Tegen Noto Soeroto's pleidooi om samenwerking te entameren tussen Indische intellectuelen 
en Nederlanders stelt Douwes Dekker dat deze samenwerking uitgesloten is zolang er geen 
politieke vrijheid voor Indië is verkregen. Noto Soeroto's antwoord is kort en duidelijk: bij 

                                                 
1 Noto Soeroto: 'De eendracht van Indië en Nederland.' In: Voordrachten en mededeelingen V, 2e bundel, nr. 1, p. 
24. Indische Vereeniging: 's-Gravenhage 1913.   
2 Ibidem, p. 25-26.  
3 Ibidem, p. 24-25. 
4 Ibidem, p. 32.  
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politieke vrijheid zullen 'de overheden van het Indische volk' ernaar streven zelfstandig, op 
eigen verantwoordelijkheid de aangelegenheden van het land te besturen en het inroepen van 
Nederlandse voorlichting en hulp zou als eigen zwakheid beschouwd worden.1 Het zijn 
speldeprikken, maar het is het eerste kritische geluid op het beleid van de Indische 
Vereeniging.  
 Het werkprogram voor 1913–1914 laat weinig veranderingen zien ten opzichte van de 
voorgaande jaren, al spreekt Noto Soeroto van een overgangsstadium. Hiermee blijkt de weinig 
spectaculaire verandering te worden bedoeld van 'gezelligheidsvereeniging tot een bond van, 
zeker, in de eerste plaats studeerenden, maar daartevens ook een bond van toekomstige 
behartigers der belangen van het Indische vaderland'.2 En ook dat jaar blijft het 
vergaderingbezoek achter. Het ledental daalt tot 40. Noto Soeroto stelt zich met ingang van het 
verenigingsjaar 1914–1915 niet meer verkiesbaar als voorzitter.    
  
 
Militaire dienst 
 
Noto Soeroto aanvaardt de consequenties van zijn pleidooi om Javanen op te nemen in het 
KNIL. Hij verzoekt eind december 1910 toegelaten te worden tot 'een vrijwillige verbintenis 
bij het reservekader' van het leger, samen met zijn broers Noto Diningrat en Gondowinoto.3 
Het zou nog tot maart 1912 duren alvorens zijn daadwerkelijke militaire opleiding tot reserve-
officier (aspirant-kornet) begint. Zijn geringe lengte, het militaire stamboek vermeldt met grote 
precisie 1.577 meter, blijkt geen belemmering. Behalve een zwart vlekje op het voorhoofd 'als 
merkbaar teeken', geeft het stamboek geen verdere bijzonderheden. De rang van 'kornet' is de 
laagste officiersrang bij de cavalerie. Het is de equivalent van 'vaandrig' bij de andere 
legeronderdelen. Het regiment waarbij hij wordt ingedeeld is het 3e Regiment Huzaren, de 
zogenoemde 'Rode Huzaren'. Zij zijn herkenbaar aan het rode treswerk op de attila, het korte 
met tressen versierde huzarenbuis. Het 1e en het 3e Regiment onderscheiden zich door deze 
kleur van de Huzaren van het 2e en 4e Regiment dat blauwe tressen draagt.4 Voor zijn opleiding 
onderbreekt Noto Soeroto zijn studie.   
 Hij tekent op 24 februari 1912 voor acht jaar, gerekend vanaf zijn opkomst voor de eerste 
oefening op 1 maart 1912. Acht jaar is de gangbare diensttijd voor een cavalerist. De eerste 
twee jaren zijn bedoeld voor de eerste oefening. Gedurende de resterende zes jaren is de 
militair met groot verlof.5  Bij Noto Soeroto loopt het wat anders, waarschijnlijk vanwege het 
feit dat hij bij het reservekader dienstneemt.   
 Hij doorloopt zijn rangen snel. Op 21 juni is hij korporaal en ruim een maand later 
wachtmeester (sergeant). De rang van kornet wordt bereikt op 19 september 1912. Per 1 
november gaat hij met onbepaald verlof om in het voorjaar en in de zomer van 1913 voor 
respectievelijk twee maanden en één maand terug te keren voor oefeningen. Op 1 december 
1913 volgt dan per Koninklijk Besluit de benoeming tot Reserve Tweede Luitenant bij het 
korps. Uiteraard zijn er ook in 1914 oefeningen: van 1 mei tot half juni wordt hij opnieuw 
opgeroepen. Per 1 augustus wordt het menens. Nederland mobiliseert in verband met het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en alle verloven worden ingetrokken. Noto Soeroto 
ontvangt een oproep om naar de kazerne terug te keren.   
 

                                                 
1 Noto Soeroto: 'De eendracht van Indië en Nederland'. In: Voordrachten en mededeelingen V, 2e bundel, nr. 1, p. 
36. Indische Vereeniging: 's-Gravenhage 1913. 
2 Ibidem, p. 64.   
3 Marine en leger 1910. 
4 Schoemaker 2006. 
5 Forbes Wels 2006. 
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Slot 
 
Het begrip associatiepolitiek behoeft enige toelichting, omdat sommige schrijvers in plaats van 
'associatie' het begrip 'assimilatie' gebruiken. De begrippen zijn niet scherp afgebakend. Het 
betekenisverschil mag in algemene zin duidelijk zijn, het gebruik in de context van de ethische 
politiek en hun aanhangers leidt tot verwarring, omdat schrijvers beide aanduidingen in gelijke 
gevallen door elkaar gebruiken. Fasseur bijvoorbeeld, rekent in het Biografisch woordenboek 
Abendanon tot een aanhanger van het associatie-ideaal en Noto Soeroto tot de assimilé's, 
terwijl hun idealen niet principieel verschillen.1 De Jong en Van Miert zien in Abendanon een 
aanhanger van de assimilatiepolitiek, maar Van den Doel kwalificeert hem als een 
vertegenwoordiger van de associatiepolitiek.2 Van Deventer constateert expliciet dat Kartini 
het associatiedenkbeeld vertegenwoordigt.3  
 Sommige schrijvers hanteren eigen definities. Anderen geen. In deze biografie worden 
Abendanon, Van Deventer, Kartini en Noto Soeroto tot de vertegenwoordigers van het 
associatie-ideaal gerekend. Zij streven immers niet naar volledige opname van de Nederlandse 
cultuur en beschaving. Integendeel, het behoud en de erkenning van de Javaanse eigenheid 
achten zij van grote waarde en belang, teneinde de Javaan in staat te stellen Nederland en Indië 
dichter tot elkaar te brengen.  
 
In de periode 1909–1913 verdeelt Noto Soeroto zijn tijd tussen studeren, publiceren, 
redactiewerk en inspanningen voor de Indische Vereeniging. Vanaf 1912 komt zijn militaire 
dienst daarbij, maar vervalt de studie voorlopig. De combinatie van al deze activiteiten lijkt 
hem goed af te gaan, al moet hij een rusteloze indruk hebben gemaakt. Een zekere 
geldingsdrang is hem niet vreemd. Deze blijkt uit de publicatie van ruim dertig artikelen, het 
behalen van zijn kandidaatsexamen en het verwerven van het voorzitterschap van de Indische 
Vereeniging. En dit alles in vier jaar.  
 Zijn visie op Indië en op de relatie tussen Nederland en Indië kan in deze periode worden 
samengevat onder de noemers 'Javanistisch, orangistisch en associatief', waarbij hij vooral veel 
verwacht van de Javaanse elite. In de Indische Vereeniging, het platform van de Indische 
studenten in Nederland, blijkt hierover tot 1913 weinig discussie te bestaan. Als pleitbezorger 
van deze visie wordt Noto Soeroto vertrouwd en erkend. Zijn voortrekkersrol speelt hij met 
elan en overtuiging. Van de eerste kleine signalen van kritiek op de ethische politiek en het 
associatie-ideaal uit eigen kring heeft hij vooralsnog niets te vrezen.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fasseur 2003, p. 414. 
2 De Jong 1998, p. 373; Van Miert 1991, p. 145; Van den Doel 1996, p. 167. 
3 Van Deventer 1911, p. 497. 
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3 
 

'IK ZOU HET ALS EEN GROOT VOORRECHT BESCHOUWEN U TE KUNNEN 
DIENEN' (1913–1920) 

 
 
Soeparto  
 
Op 13 juli 1913 komt Soerjo Soeparto, telg uit het Mangkoenegarase Huis in Solo, aan in Den 
Haag. Deze gebeurtenis zal zowel voor Noto Soeroto als voor Soeparto belangrijke gevolgen 
hebben.  
 Soeparto wordt geboren op 12 november 1885 als de derde zoon van Mangkoenegoro V die 
regeerde van 1881 tot zijn dood in 1896. Zijn jeugd verloopt niet zonder tegenslagen.1 Al voor 
zijn geboorte wordt hij aan een kinderloze, jongere broer van zijn vader geschonken en 
wanneer hij elf jaar is, sterft zijn vader. De opvolger, Mangkoenegoro VI, de adoptievader van 
Soeparto, heeft als belangrijkste opdracht, aanvankelijk onder toezicht van het gouvernement, 
de financiën van het Mangkoenegarase rijk op orde te brengen na het spilzieke beleid van 
Soeparto's vader. Na een periode van uiterste spaarzaamheid, zelfs gierigheid, beschikt de 
Mangkoenegaran rond 1910 weer over voldoende financiële middelen, maar in de 
infrastructuur van het rijk is niet geïnvesteerd. De wegen zijn slecht, de kampongs zijn 
verwaarloosd en de hygiënische zorg geheel afwezig.2 De situatie leidt tot klachten van het 
gouvernement, hoewel dit in belangrijke mate voor de stringente bezuinigingen 
medeverantwoordelijk gesteld kan worden. Er wacht voor de opvolger van Mangkoenegoro VI 
te zijner tijd de zware, maar noodzakelijke opgave om het rijk naar een meer evenwichtige 
situatie te leiden, rekening houdend met de tegengestelde belangen van het gouvernement en 
het vorstendom zelf.        
 Op school betoont Soeparto zich een ijverige en leergierige leerling met een grote culturele 
belangstelling. Eerst bezoekt hij de Javaanse School en vanaf zijn zevende de Hollandse 
School, speciaal bestemd voor adellijke kinderen.3 Op zijn vijftiende jaar legt hij het 
zogenoemde klein-ambtenaarexamen af. Dit examen is bedoeld om het algemeen (westerse) 
ontwikkelingsniveau van inlandse ambtenaren te meten.4 Dolgraag had hij verder gestudeerd, 
maar een verdere opleiding wordt door zijn oom tegengehouden.5 Wanneer Soeparto zeventien 
jaar is, wordt zijn dochter Partini geboren. Het meisje blijft achter bij Soeparto's zus Soeparti 
als hij in 1904 besluit zijn verdere opleiding in eigen hand te nemen door een aanstelling als 
volontair-hulpschrijver bij de regent van Demak te aanvaarden.6 In 1905 wordt hij officieel 
aangesteld als beambte, dankzij zijn kennis van zowel Javaans als Maleis, Frans en 
Nederlands.7 Hij bouwt ervaring op in bestuurlijke vraagstukken. Na Demak komt Soeparto in 
1911 als translateur in dienst van de resident van Solo, G.F. van Wijk.8 Het verlangen naar 
Nederland te gaan om zich naast de Javaanse cultuur verder te verdiepen in de westerse, leeft 
bij Soeparto reeds geruime tijd. Van Wijk is van zijn wens op de hoogte. Als Van Deventer in 
1912 naar Java reist, leert hij Soeparto kennen.9 Van Wijk en Van Deventer bespreken 
Soeparto's mogelijkheden, wat er er uiteindelijk toe leidt dat mede door bemoeienis van 
                                                 
1 Djajadiningrat 2006a, p. 25; Larson 1987, p. 59. 
2 Ibidem, p. 39; ibidem, p. 61.  
3 Ibidem, p. 34. 
4 Ibidem, p. 40. 
5 Ibidem, p. 41. 
6 Ibidem, p. 49, 51. 
7 Ibidem, p. 54, 75. 
8 Ibidem, p. 76. 
9 Jaquet 2003; Djajadiningrat 2006a, p. 84. 
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Abendanon, het gouvernement aan Soeparto twee jaar verlof toekent om in Leiden Oosterse 
talen en filosofie te gaan studeren.1 Voordat hij vertrekt, legt hij een aantal visites af, onder 
anderen aan Noto Dirodjo, op dat moment de voorzitter van Boedi Oetomo, waarin ook 
Soeparto actief is. Noto Dirodjo vraagt Soeparto om Noto Soeroto vooral op het hart te 
drukken ernst met zijn studie te maken en snel naar Java terug te keren. Bovendien geeft hij 
Soeparto een brief voor Noto Soeroto mee.2  
 Op 14 juni 1913 vertrekt Soeparto met de Wilis vanuit Semarang naar Nederland.3 Een 
maand later arriveert hij in Marseille en reist via Parijs per trein naar Den Haag.4 Van Deventer 
Deventer en Noto Soeroto verwelkomen hem op het station.5 De huisvesting is geregeld. 
Soeparto betrekt een kamer in het pand waar Noto Soeroto woont: Weimarstraat 336, het 
kosthuis van ene mevrouw Boers.  
 Soeparto kent Noto Dirodjo beter dan Noto Soeroto. Met Noto Dirodjo heeft Soeparto een 
band die vergelijkbaar is met een vader-zoonrelatie. De toekomst van Java was in hun 
gesprekken een steeds terugkerend thema. In de brief die Noto Dirodjo voor zijn zoon aan 
Soeparto had meegegeven, staat dat Noto Soeroto de nieuwkomer de weg moet wijzen in 
Nederland en dat Soeparto het Javaans van zijn huisgenoot zal kunnen verbeteren. Zo zijn de 
twee op elkaar aangewezen.6 Al diezelfde week neemt Noto Soeroto zijn nieuwe vriend mee 
naar een vergadering van de Indische Vereeniging om hem kennis te laten maken met andere 
landgenoten en hem op de hoogte te brengen van wat er onder hen leeft.7 Vanaf het begin 
kunnen Soeparto en Noto Soeroto het goed met elkaar vinden. Hun visie op de verhouding 
tussen Nederland en Indië is gelijkluidend: associatie met de overheerser heeft de prioriteit. Zij 
delen hun Javanistische instelling en beiden hebben grote belangstelling voor poëzie.  
 Om zich voor te bereiden op zijn studie in Leiden voert Soeparto gesprekken met Van 
Deventer, die hier reeds overleg over had gevoerd met Snouck Hurgronje, op dat moment 
hoogleraar Arabisch in Leiden. Deze wil Soeparto graag inhoudelijk van advies dienen. 
Hetgeen geschiedt. Soeparto zal de colleges Sanskriet, Javaanse taal- en letterkunde en 
islamologie als toehoorder gaan volgen.8 In Leiden laat Noto Kworo hem de stad zien en neemt 
neemt hem mee naar de sociëteit.9 Soeparto heeft, voordat de colleges beginnen, de 
gelegenheid zich wat ruimer op Nederland te oriënteren door middel van visites bij kennissen, 
het gevolg geven aan introducties (Hendrik Colijn, Abendanon), het bijwonen van lezingen en 
bezoeken aan musea en muziekuitvoeringen.10  
   
Noto Soeroto heeft het altijd druk. Behalve zijn werk voor de Indische Vereeniging, de 
schrijverij voor de verschillende tijdschriften, zijn studie, de militaire dienst en het 
enthousiasme voor zijn in deze periode ontluikend dichterschap, dient hij veel landgenoten van 
advies op uiteenlopend terrein en discussieert hij uitgebreid met velen over politieke 
onderwerpen. Er kan worden aangenomen dat het in de Weimarstraat de zoete inval is van 
Indonesische studenten. En niet alleen van studenten. Noto Soeroto en Soeparto hebben, 
respectievelijk onder de namen John en George, drukke omgang met een vaste groep van 
Haagse meisjes. Uit de brieven en briefkaarten die de jongens van Marietje, Annie, Nelly, 
Corry, Mary en Truus ontvangen, blijkt hun populariteit. Ook Noto Sewojo, een broer van 
                                                 
  1 Djajadiningrat 2006a, p. 87. 
  2 Ibidem, p. 88. 
  3 Ibidem; Larson 1987, p. 59. 
  4 Djajadiningrat 2006a, p. 107, 109. 
  5 Ibidem, p. 115. 
  6 Ibidem, p. 119. 
  7 Ibidem, p. 122. 
  8 Ibidem, p. 129. 
  9 Ibidem, p. 124. 
10 Ibidem, p. 135. 
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Noto Soeroto en weinig succesvol in zijn studie te Delft, maakt deel uit van het groepje 
studenten dat met de meisjes omgaat. Het laat zich raden dat de 'jokkertjes' en 'stoutertjes', 
zoals Marietje en Corry zich noemen, de jongens gezellige uren hebben bezorgd. Alleen 
Jodjana, die later een succesvol danser zou worden, maar op dit moment aan de 
Handelshogeschool te Rotterdam studeert, wordt niet geapprecieerd wegens verwaandheid.1 
Noto Soeroto vat zijn taak om Soeparto in de Nederlandse maatschappij in te weiden dus ruim 
op. Overigens zonder bezwaren van Soeparto's kant.  
 Waarschijnlijk zullen de meisjes geen deelgenoot zijn geweest in de politieke en 
maatschappelijke interesses van Noto Soeroto en Soeparto en hun liefde voor de letterkunde. 
Beide vrienden delen hun belangstelling en bewondering voor de Indiase dichter, opvoeder en 
wijsgeer Rabindranath Tagore, die juist in 1913 de Nobelprijs voor de literatuur had ontvangen. 
Beiden lezen Tagore in de vertaling van Frederik van Eeden. Hoewel het Soeparto is die het 
initiatief neemt met Van Eeden kennis te maken door hem toestemming te vragen om een 
aantal 'Wij-zangen' in het Javaans te vertalen, is Noto Soeroto zo gegrepen door Van Eedens 
Tagore-vertalingen dat hij direct met het schrijven van poëzie begint. De invloed van Tagore is 
in zijn zogenoemde 'prozagedichten' onmiskenbaar. Al in 1914 plaatst het tijdschrift De 
tijdspiegel Noto Soeroto's gedichten die in 1915 zullen worden gebundeld in zijn debuutbundel 
Melatiknoppen. Soeparto vertaalt, voordat hij naar Leiden verhuist, een aantal gedichten uit 
Melatiknoppen in het Javaans. De dichterscarrière van Noto Soeroto komt uitgebreid aan de 
orde in hoofdstuk 8.  
 Net als Noto Soeroto meldt Soeparto zich aan als reservist bij de landmacht. Hij wordt 
ingedeeld bij de grenadiers en gelegerd in de Oranjekazerne aan de Mauritskade in Den Haag. 
Zijn belangrijkste motivatie om dienst te nemen, is gelegen in het feit dat hij zich net als Noto 
Soeroto als militair zou kunnen inzetten voor zijn belangrijkste doel: de opbouw van een 
Javaanse staat. Het liefst zou hij zijn oom opvolgen als vorst. Maar indien deze wens niet in 
vervulling zou kunnen gaan, kon hij zich in ieder geval met een militaire opleiding voor Java 
verdienstelijk maken.2 Voor de tot sergeant opgeleide Soeparto is het de gelegenheid om op 
oefening voor hem nog onbekende kanten van de Nederlandse samenleving te ontdekken.3   
 Ten gevolge van hun beider militaire dienst en de schaarse verlofdagen als gevolg van het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, zien de vrienden elkaar weinig. Hun contacten verlopen 
voornamelijk schriftelijk. Noto Soeroto ontvangt zijn militaire training in het Militair 
Legerkamp Harskamp, waar hij van zeven uur 's morgens tot vijf uur in de middag op de heide 
verblijft voor oefening. De training bevalt hem, schrijft hij aan Soeparto.4 Hierna wordt hij 
ingekwartierd in Eindhoven, maar het regiment wordt vanuit daar ook naar Teteringen en Leur 
gestuurd in verband met de vluchtelingenstroom uit België, dat in tegenstelling tot het neutrale 
Nederland, wel in de oorlog is betrokken.  
 Noto Soeroto's geldzorgen zijn groot. Hij laat Soeparto weten dat zijn geldgebrek 'een 
benauwde obsessie' is. Hij karakteriseert zijn situatie als hopeloos en zou er 's nachts niet van 
kunnen slapen.5 In mei 1915 vraagt hij Soeparto f 25,- te leen.6 Noto Soeroto's financiële 
afhankelijkheid van Soeparto zal in de loop der jaren groter en groter worden. Deze kleine 
lening vormt hiervan het begin.   
 Voor Soeparto komt er een onverwachte wending. Java roept. In maart 1915 ontvangt hij 
van de resident van Solo het bericht dat hij direct na zijn vaandrigexamen en zijn benoeming 
tot reserve tweede luitenant, moet terugkeren naar Indië om zich in dienst te stellen van het 

                                                 
1 Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Djajadiningrat 2006a, p. 149. 
3 Ibidem, p. 146. 
4 Briefkaart Noto Soeroto aan Soeparto, onbekend 1914. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
5 Brief Noto Soeroto aan Soeparto, 14 januari 1915. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
6 Ibidem, 1 mei 1915. 
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Mangkoenegarase rijk als assistent-controleur agrarische zaken.1 Op 15 mei 1915 vertrekt hij 
met de Kawi uit de Rotterdamse haven. Noto Soeroto brengt hem weg tot aan boord.2 Het 
vertrek van zijn vriend wakkert zijn heimwee aan. Hij verzucht: 'Ik voor mij zou geloof ik eer 
verheugd zijn dan verdrietig, wanneer de tijd voor mij aanbrak om huiswaarts te keeren, ik ben 
eigenlijk het leven hier en in mijn omstandigheden al lang beu.'3  
 In Indië aanvaardt Soeparto naast zijn baan het voorzitterschap van Boedi Oetomo. Een lang 
gekoesterde wens gaat in vervulling als hij op 3 maart 1916 zijn oom opvolgt als vorst van het 
Mangkoenegarase rijk. Tot zijn veertigste jaar voert hij in deze hoedanigheid, volgens traditie, 
de titel Prangwedono. 
 
  
Amirati 
 
Het is duidelijk dat Noto Soeroto, net als Soeparto, zijn weg wel weet te vinden naar het 
vrouwelijk schoon. Uit de correspondentie met Soeparto blijkt dat Noto Soeroto reeds in 
oktober 1914 een zekere 'Jo' had leren kennen met wie hij een meer dan oppervlakkige relatie 
heeft gehad, want acht maanden later schrijft hij Soeparto: 
 

Met Jo is het op dit oogenblik uit. Het ligt aan haar om nog vriendschappelijk 
verder met elkaar om te gaan. Maar ik ben er blij om, dat er nu al reeds een band 
minder is van de kluisters, die me zouden kunnen binden aan dit Noordelijk 
gewest, dat ik zoo gauw mogelijk zou willen verlaten om naar mijn zonnig Zuiden 
te gaan.4   
 

Inmiddels blijkt Jo hevige verkering te hebben met een zekere Yogi Kamimura, zoals Noto 
Soeroto aan Soeparto schrijft.5 Deze 'Jo' is ongetwijfeld Johanna Meijer, de dochter in het 
Eindhovense gezin waar hij gedurende zijn militaire dienst is ingekwartierd geweest. Noto 
Soeroto's vader weet blijkbaar niets van deze relatie, want eind 1914 stuurt hij zijn dan 26-
jarige zoon een brief met mededelingen en een aantal vragen. Hij schrijft:   
 

Lieve Soeroto, 
 
Een paar maanden geleden zond ik je een brief, waarin ik je schreef dat ik oh zoo  
verlangde je terug te zien en ook waarin ik je schreef dat ik reeds een 
levensgezellin voor je heb uitgekozen. 
Ik heb om antwoord verzocht, doch die brief heb ik jammer genoeg niet 
gecopieerd, zoodat ik nu niet met dezelfde woorden kan zeggen hoe ik je 
geschreven heb. Afijn, ik heb je toen om spoedig antwoord verzocht, doch tot nu 
toe niets ontvangen. Vermoedelijk is die brief onderweg kwijt geraakt. 
Maar nu ter zake. Dit schrijven is tweeledig: 
 
ten 1e om je op het hart te drukken zoo gauw mogelijk afgestudeerd te zijn, 
aangezien het voor mij nu onhoudbaar is om 5 jongens in Europa te onderhouden 
en dat gedurende een paar jaar.  

                                                 
1 Djajadiningrat 2006a, p. 159-160. 
2 Ibidem, p. 162. 
3 Brief Noto Soeroto aan Soeparto, 11 mei 1915. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 20 mei 1915. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
5 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 16 juni 1915. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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Ik zou gaarne zien dat je in de eerste maanden van 1915 afgestudeerd bent en ik 
hoef dan niet op alles, zelfs op het noodzakelijkst te bezuinigen. Schrijf mij dus 
wanneer of je definitief klaar bent. 
 
ten 2e Ik heb je geschreven dat ik voor je reeds een levensgezellin heb gekozen. 't 
Is nog uit de familie zelf, daarom is het Javaansch gezegde hier van toepassing  
ngloempoekaki daging a pisah = letterlijk vertaald: "verspreid vleesch 
verzamelen." 
Ik zal je ronduit zeggen wie zij is; het is onze eigen nicht R.A. Amirati. [De zuster 
van Soorjo di Logo, hoofd van het Pakoe Alamse huis, RBK.] Nu heeft Kandjeng 
Goesti en ook Bakjoe Goesti daarin de toestemming gegeven, maar nu vraag ik je 
dit in ernst. Heb je liefde voor haar? Zoo dat 't geval is, kan zij op je belofte van 
trouw, liefde en gehechtheid wel aan? Kan zij haar toekomst op je belofte van 
trouw, liefde en gehechtheid wel bouwen? Ik hoop hierop ten spoedigst antwoord 
te krijgen. 
 
Nog iets, lieve Soeroto. Ik zou voorloopig maar uitscheiden met al die schrijverij 
van brochures en stukken in de couranten en al de gedichten; ik zou liever de tijd 
besteden aan studies. Maak nu van de gelegenheid gebruik nu ik nog werken kan, 
want is 't te laat, dan loopt je carrière mis en dan wat moet er van jelui worden? En 
wiens schuld? M.i. je studeert wel een beetje te lang. 
Nu Soeroto, ik hoop o zoo vurig je terug te zien in onze kring. 
  
Beste groeten. 
Je liefhebbende Vader 
Notodirodjo1  
 

Op 25 juni 1915 ontvangt Noto Soeroto opnieuw een brief van zijn vader. Deze deelt hem mee 
dat van het huwelijk wordt afgezien. Noto Soeroto schrijft Soeparto de redenen: er kan geen 
staat op gemaakt worden wanneer hij naar huis zal komen en er is inmiddels een aanzoek 
gekomen van Soorjo Soerarso, nota bene de broer van Soeparto.2 Hij schrijft verder dat het 
hem past 'het hoofd te buigen en te denken, dat wat de Alwijze beschikt heeft ook wel goed zal 
wezen'. Hij is van mening dat Soerarso geen edeler en liever vrouw tot gemalin had kunnen 
krijgen als juist zijn nicht. Hij karakteriseert haar als 'een intellectueel hoog ontwikkeld meisje 
en van een edel en goed karakter'. Hij voegt eraan toe: 'Dat waren juist de eigenschappen, die 
mij geen oogenblik hebben doen aarzelen om "ja" te zeggen, toen mij gevraagd werd, of ik 
haar tot levensgezellin door het leven zou willen leiden. […] Voorlopig zal ik me geen a.s. 
echtgenoote kiezen en is het mijn ideaal om de eerste jaren al mijn liefde en werkkracht te 
wijden aan mijn ouders, zusters en broers.'3 De veronderstelde min of meer vaste relatie met Jo 
vindt dus in mei 1915 een einde. Het is onduidelijk of het initiatief tot beëindiging van de 
relatie van Jo of van Noto Soeroto is uitgegaan. Het is goed mogelijk dat Noto Soeroto zich al 
een toekomst met Amirati heeft voorgesteld. Op 20 mei geeft hij immers aan Soeparto te 
kennen dolgraag naar Indië terug te keren.  
 
 
 
 
                                                 
1 Brief van Noto Dirodjo aan Noto Soeroto, 1 november 1914. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 26 juni 1915. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
3 Ibidem. 
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Reiniera Roghair 
 
Kort na het stranden van de verkering met Jo midden 1915, leert Noto Soeroto de zestienjarige 
Reiniera (René) Wilhelmina Marianna Roghair kennen, de dochter van Wijtske Friso en 
Johannes Roghair, tot zijn overlijden in 1902 bode bij het ministerie van Justitie in Den Haag. 
Reiniera woont met haar moeder en twee oudere zusjes, Johanna en Celia, aan de 
Harstenhoekweg 61 in Den Haag. Zij raakt in verwachting van Noto Soeroto en vertrekt op 27 
maart 1916, een maand voor de geboorte van het kindje, naar kennissen van zijn vriend Louis 
Petit, in de Des Prèsstraat 1 in Amsterdam om te bevallen. Louis Petit, zoon van de conservator 
van de Leidse Universiteitsbibliotheek, had hij leren kennen als mederedacteur van het 
tijdschrift Nederlandsch-Indië, oud en nieuw, waar beiden vanaf het begin aan verbonden zijn. 
De tijdelijke verhuizing geschiedt in het grootste geheim om schande te voorkomen. Ook Noto 
Soeroto neemt zijn intrek in Amsterdam, waar op 27 april een dochterje wordt geboren. Zij 
krijgt de naam Cecile Noto. Beide ouders erkennen het kindje op 10 juli officieel als hun 
dochter. Pas in oktober keert Reiniera met Cecile terug bij haar moeder in Den Haag. Kort 
hierna verlaat Noto Soeroto zijn kamer in de Weimarstraat 336 om te verhuizen naar de 
Weimarstraat 296. In een brief aan de Prangwedono spreekt hij zich uit over zijn (aanstaande) 
vaderschap. Op zondagmiddag 19 maart 1916 schrijft hij:  
 

Ik moet […] bij R.R. papa worden. Zij is nu in Amsterdam bij kennissen van mijn 
vriend Petit om over een maand of wat te bevallen. 't Is een ontzettend dure 
geschiedenis voor mij, maar ik wil die last wel dragen; och licht dat ik ook eens de 
moeiten moet dragen na al wat ik van de liefde, zoet en bitter, genoten heb. Na de 
bevalling zorg ik alleen voor het kind, dat wordt dan niet zoo duur als nu, nu ik 
ook eerst voor de moeder moet zorgen.1  
 

In de marge van de brief vermeldt hij dubbel onderstreept: 'groot geheim, alleen U bekend'. De 
kosten voor het levensonderhoud van Reiniera en Cecile bedragen voorlopig f 30,- per maand 
die hij wil bekostigen uit het honorarium voor zijn redacteurschap van Nederlandsch-Indië,  
oud en nieuw. Het is de bedoeling, zo schrijft hij de vorst, dat Cecile een Nederlandse 
opvoeding krijgt en wanneer het kindje een paar jaar oud is als pleegkind bij het echtpaar Petit 
zal worden geplaatst, opdat Reiniera geheel vrij zal zijn.2 Vooralsnog is Astoeti, zoals Noto 
Soeroto haar noemt, bij haar gelukkige moeder en grootmoeder en groeit voorspoedig op. Noto 
Soeroto bekent aan de Prangwedono dat hij ook zeer gelukkig is met zijn dochtertje en nog 
veel voor haar zal kunnen betekenen in haar verdere leven.3 De werkelijkheid is anders. Op de 
ochtend van 25 januari 1920 komt Cecile op driejarige leeftijd te overlijden.  
 In september 1924, een maand na het overlijden van hun moeder, vertrekken de zusjes 
Reiniera en Celia Roghair naar Soerabaia. Hun oudere zus Johanna was al in 1916 na haar 
huwelijk naar Indië vertrokken. Het is mogelijk dat Reiniera en Celia zich bij haar voegen.  
 
 
De geëerde vorst   
 
Op 1 november 1915 verlaat Noto Soeroto de actieve dienst en hervat met enthousiasme zijn 
studie. Zijn streven is te worden benoemd bij de rechterlijke macht in Indië. Een verzoekschrift 
aan het ministerie van Koloniën om een toelage wordt beloond. Aan Soeparto laat hij weten dat 

                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 19 maart 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 12 mei 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 28 november 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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hij een enorme lust heeft om eens flink aan te pakken, 'om te toonen, dat ik niet alleen maar een 
droomer ben, maar als het moet ook een practische kerel kan wezen.'1 De toekomst ligt open.  
 De toelage bedraagt f 85,- per maand. Van dit bedrag moeten eerst allerlei schulden worden 
afgelost ten bedrage van f 35,- per maand. Aan zijn vader schrijft hij om geen geld meer te 
sturen vanwege diens financiële problemen. Ruim anderhalf jaar later, op 22 mei 1917, komt 
Noto Dirodjo te overlijden. Zijn dood moet Noto Soeroto hebben aangegrepen en aan het 
denken hebben gezet over de zorgen en de wijze raadgevingen van zijn plichtsgetrouwe en 
hardwerkende vader. Maar opnieuw komt hij in ernstige geldzorgen.     
  
Nadat Soeparto op 3 maart 1916 was aangetreden als Prangwedono van het Mangkoenegarase 
rijk, verandert de aanhef van Noto Soeroto's brieven aan zijn oude vriend van het familiaire 
'Mas Soeparto' in het beleefde, terughoudende, Javaanse 'Goesti' (Heer, maar ook met een 
goddelijke connotatie). Voor het begin van zijn felicitatiebrief kiest hij zelfs voor de 
afstandelijke derde persoon:  
 

Een oude vriend van R.M.A. Soorjo Soeparto betuigt U zijn innige en groote 
vreugde over het geluk, dat hem en ons allen Javanen is ten deel gevallen. Veel heil 
en geluk mogen U op Uwen weg vergezellen! Ik hoef U niet te zeggen, dat mijn 
gedachten en gevoelens steeds trouw aan Uw zijde hebben gestaan en ook steeds 
zullen blijven staan.2  

 
De Prangwedono wijst Noto Soeroto's gebruik van de aanhef 'Goesti' af. Maar Noto Soeroto 
schrijft hem:  
 

Hoe moet ik U dan noemen? Zeg het mij. Zoolang U mij nog niet te kennen hebt 
gegeven op welke wijze ik U moet aanspreken, blijf ik U Goesti noemen, hoewel, 
zooals U wel gemerkt zult hebben, de intieme vriendentoon in mijn brieven is 
blijven klinken.3  
 

Met graagte gaat Noto Soeroto in op het voorstel van de Prangwedono hem financieel bij te 
staan, want de nood is weer zeer groot. Zijn smeekbede liegt er niet om: 
 

Ik ga nu mijn rechtsstudie goed entameeren, maar U, Goesti, verzoek ik met al den 
drang van mijn hart, om mij daarin behulpzaam te zijn, door mij het leven, het 
materieele leven wat te vergemakkelijken. Ik bid het U, steun mij in den 
materieelen levensstrijd, opdat ik àl mijn geest in gedachte kan houden bij de 
studie. Ik beloof U, dat ik daarbij de Javaansche taal liefdevol zal bestudeeren, 
opdat ik spoedig in mijn vaderland mij geheel kan wijden aan de dienst van ons 
volk, zoo mogelijk – gezegend zij de mogelijkheid! – in Ùwe nabijheid en onder 
Ùwe auspiciën.4  
 

De vorst voldoet aan zijn wensen en Noto Soeroto werkt mee door per 1 november opnieuw 
een goedkoper woonadres te vinden. Hij vertrekt naar de Van Merlenstraat 40.  
 Naast de ontvangst van persoonlijke financiële steun, beheert Noto Soeroto sedert februari 
1917 via de Javasche Bank en de bank van Scheurleer in Den Haag een lopend krediet van f 
2500,-, bestemd voor kleine aanschaffingen van de Prangwedono en kosten van vracht, lossing 
                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Soeparto, 14 november 1915. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Brief Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 17 februari 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
3 Brief Noto Soeroto aan Prangwedono VII, d.d. onbekend 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 28 mei 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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en assurantie. Het betreft vooral zaken betrekking hebbend op de verfraaiing, restauratie en 
omvorming van de woning van de Prangwedono, de Prangwedanan, in klassiek Javaanse stijl, 
een project van jaren. Voor de verbouwingen en de inrichting wordt de Amsterdamse architect 
Ed. Cuijpers in de arm genomen, waarbij Noto Soeroto een bemiddelende rol speelt. Zijn 
vriend Louis Petit, eigenaar van de im- en exporthandel Hagense, gevestigd aan de Bierkade 4 
te Den Haag, levert verschillende kleine artikelen als portretlijsten en albums, maar ook 
sokken, dassen en pochets, die de vorst bij voorkeur in Nederland aanschaft.  
 
 
Jo Meijer 
 
Op 20 juli 1917 bericht Noto Soeroto de Prangwedono dat hij reeds drie maanden omgang 
heeft met 'een allerliefste jongedame, die in zang studeert'. Hij informeert hem hoe hij met haar 
in contact is gekomen: 
 

ik ben bij haar familie ingekwartierd geweest. Toen ik U in Mei 1915 aan boord 
was gaan brengen lag mijn regiment immers in Eindhoven. Nu, toen was mijn 
kwartier bij haar familie. Zij is naderhand naar Den Haag vertrokken voor haar 
studie en zoo is de kennismaking hernieuwd.1   

 
Het is dus opnieuw aan met de dan twintigjarige Jo Meijer, voluit Johanna Adriana Catharina 
Wilhelmina.2 Het gezin waaruit zij afkomstig is, woont aan de Willemstraat 28 in Eindhoven 
en bestaat uit vijf personen. Vader, Jacob Adrianus Meijer, handelaar in tabak, moeder Janna 
Margaretha Korsman, twee zonen en een dochter.3 Al snel raakt Jo in verwachting en op 1 juni 
1918 gaat het stel in ondertrouw in Leiden. Het huwelijk wordt kort erna, op 12 juni, in 
Eindhoven gesloten. Noto Soeroto kiest als getuigen zijn neef Raden Mas Soewardi 
Soerjaningrat en de jongere, 29-jarige broer van de Prangwedono, zijn huisgenoot Raden Mas 
Ario Soerjo Soebandrio, die bij het echtpaar zal komen inwonen op het adres Fahrenheitstraat 
435. Een maand later schrijft Noto Soeroto aan de vorst: 
 

Ik heb een lieve, goede vrouw, die mij ten volle begrijpt en alles doet om mij het 
leven aangenaam te maken, die al mijn illusies deelt en alles zal doen wat 
bevordelijk is voor de uitgroeiing van mijn persoonlijkheid. Zij is degene, die mij 
tot het heele boek "Fluisteringen van den Avondwind" [zijn derde dichtbundel die 
in 1918 verschijnt, RBK] heeft geïnspireerd. Veel heeft zij al door mij van U 
gehoord en ik kan U zeggen, dat zij al veel sympathie en eerbied jegens U koestert, 
ofschoon zij U nog niet persoonlijk kent. Haar illusie is ook om met mij, zooveel 
als het in haar vermogen ligt, zich Uwer genegenheid waardig te maken, dankbaar 
als zij is voor de vriendschap, die uw broeder, Mas Soerjo Soebandrio, ons beiden 
toedraagt.4  
 

                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 20 juli 1917. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 *15-09-1897 Rotterdam. 
3 Vader Jacob Adrianus Meijer: *20-10-1869 Rotterdam - †1941 Brussel; moeder Janna Margaretha Korsman: 
*24-11-1871 Middelburg - †26-11-1930 Den Haag; zoon Jacobus Adrianus Johannes: *12-09-1892 Rotterdam - 
†27-03-1943 Batavia; zoon François Adriaan Albert *01-02-1902 Eindhoven - †14-11-1983 Leiden. Rond 1927 
woont vader Jacob Meijer in Brussel samen met Anna Vekeman. Uit deze relatie wordt op 30-12-1927 aldaar 
geboren: Francine Jackeline Isabella Vekeman (Meijer). Gegevens afkomstig van Johan Tjardus Meijer, zoon van 
François Meijer, Den Haag. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 26 juli 1918. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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Ruim drie maanden later later zou Soebandrio overlijden. Op 13 november 1918 wordt zijn 
lichaam bijgezet in de grafkelder van de familie Van Deventer. Soewardi en Noto Soeroto 
dragen een schaal met bloemen, een wierookvaatje en de koran. Behalve Noto Soeroto, die de 
aanwezigen namens de familie bedankt, spreken onder anderen: Abendanon, Herman 
Middendorp, neerlandicus en leermeester Nederlands en Frans van Soebandrio en de voorzitter 
van de Indische Vereeniging, Mangkoenkoesomo.1 Vier maanden na het huwelijk van Noto 
Soeroto en Jo Meijer, op 11 oktober 1918,  komt Rawindro (Rawi) ter wereld op hun nieuwe 
adres aan het Valkenbosplein 5 in Den Haag. Noto Soeroto heeft een gezin. Zijn rechtenstudie 
is nog niet voltooid en regelmatige inkomsten zijn er niet. Incidenteel vangt hij enige provisie 
als agent van de Nationale Levensverzekeringsbank te Rotterdam.  
 Opvallend is een artikel over Noto Soeroto in het zeer op zijn hand zijnde blad 
Wederopbouw geschreven door R.M.S. Soeriokoesoemo onder de titel 'Het huwelijk van R.M. 
Noto Soeroto'. Soeriokoesoemo betoogt:  
 

Een man als Noto Soeroto, die door zijn persoonlijke eigenschappen en 
capaciteiten veler aandacht op zich weet te vestigen, moet nu maar niet gaan 
hopen, dat deze door hem gedane, zeer gewichtige stap onopgemerkt zou blijven. 
Als voorman gaf hij geen goed voorbeeld. Gezien de tijdsomstandigheden en de 
ontwikkelingstrap van ons nationaliteitsbegrip brengt het verwarring en is het 
onvergeeflijk en te veroordeelen; de daad op zichzelf getuigt van moed. Zoo stel ik 
mij tenminste de persoonlijkheid van de heer Noto Soeroto voor. […] Om zelfs 
den minsten schijn van zwakheid te vermijden, gebeurde het, dat bij de 
huwelijksplechtigheid zijn bruid was gekleed in de Javaansche nationale 
kleederdracht. Is dat geschied op zijn uitdrukkelijk verlangen, dan zou ik die 
houding niet moedig kunnen vinden. Is het gegaan uit vrije beweging van de kant 
van het meisje zelf, dan zou die daad niet genoeg gewaardeerd kunnen worden.2  
 

Noto Soeroto reageert niet op de woorden van Soeriokoesoemo. Van wiens kant de wens of eis 
is uitgegaan dat Jo Meijer als bruid in Javaanse dracht was gekleed, is niet te achterhalen, maar 
laat zich raden, bezien in het licht van een eerdere, uitvoerige discussie over het gemengde 
huwelijk in de Indische Vereeniging.  
 Tijdens een speciale vergadering van de Indische Vereeniging op 30 juni 1915 was een 
standpunt van de Studiecommissie van de Vereeniging Oost en West aan de orde gekomen. De 
Vereeniging Oost en West hield zich reeds vanaf 1899 bezig met de belangenbehartiging van 
verlofgangers en oud-Indischgasten (zie hoofdstuk 7). De taak van de Studiecommissie is het 
uitoefenen van toezicht op opvoeding en studie van jongelui, afkomstig uit de kolonie. In 
september 1914 had zij aan de ouders en verzorgers van Indonesische studenten het volgende 
laten weten: 
 

Elke jongeman, die zich na voltooiing zijner studie in den echt verbinden kan met 
een vrouw van zijn eigen volk, doet zijn vorming in grootere mate ten goede 
komen aan dat volk, dan dat hij door het huwelijk met een Europeesche vrouw 
zich meer of min van zijn volk vervreemdt.3  
 

                                                 
1 Noto Soeroto: 'Begrafenis van R.M.H. Soerjo Soebandrio'. In: Nederlandsch Indië, oud en nieuw  3 (1918), p. 
269-270. 
2 Soeriokoesoemo 1918, p. 152. 
3 Notulen vergadering Indische Vereeniging, 30 juni 1915, Voordrachten en mededeelingen, 3e bundel, nr. 2, p. 
56. Indische Vereeniging: 's-Gravenhage 1915. 
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Ratulangi, op dat moment voorzitter van de Indische Vereeniging, schrijft aan Abendanon, 
voorzitter van de commissie, een brief met bezwaren tegen deze opvatting. De kern van zijn 
betoog is dat een huwelijk tussen een Indonesiër en een Europese vrouw niet bezwaarlijk is 
zolang beiden zich dienstbaar maken aan de 'opheffing van het inlandsche volk'. Abendanon 
leest Ratulangi's brief ter vergadering voor en antwoordt dat de commissie geen enkel 
vooroordeel koestert tegen het gemengde huwelijk, maar slechts van mening is dat in een 
huwelijk tussen een in Europa opgeleide Indonesische jongeman en een Indonesische vrouw,  
hun vorming direct al door twee personen wordt gedeeld en er daardoor meer kans van slagen 
is in het streven naar de ontwikkeling van het eigen volk. Bovendien, zo voegt hij eraan toe, zal 
een met een Europese vrouw gehuwde terugkerende jongeman de vrouwen uit het eigen volk 
de indruk geven dat hij hen niet goed genoeg acht om zijn levensgezellin te worden. Hij vat het 
standpunt van de Studiecommissie (S.C.) voor alle duidelijkheid nog eens samen in de 
woorden:  
 

Het doel der S.C. is niet, kan niet zijn om de Europeesche meisjes te onttrekken 
aan een huwelijk met zonen van Insulinde, maar om deze laatsten beschikbaar te 
houden voor de dochters van het eigen land, die recht hebben op hunne 
medewerking bij het vooruitgaan op den nieuwen weg. […] Het is niet de 
bedoeling der S.C. tot U te zeggen: indien ge met een Europeesche vrouw trouwt, 
zijt ge een verloren man, maar wel dit: dan zijt ge een verloren man voor een 
vrouw van het eigen volk, en zult ge tegenover dit Uw volk komen te staan op een 
standpunt, dat nooit zoo sterk kan zijn, als wanneer ge huwt met een vrouw van het 
eigen volk.1     

 
In de gedachtenwisseling die op Abendanons toelichting volgt, passeren verschillende 
standpunten de revue. Aperte tegenstanders van het gemengde huwelijk brengen argumenten 
naar voren als het wantrouwen dat Europese vrouwen bij het lagere volk zullen ontmoeten, dat 
de Europese vrouw door de familie steeds als een vreemde zal worden gezien, dat het verschil 
in gemoedsleven en godsdienst tussen de huwelijkspartners te groot zou zijn en dat het 
Indische (lees: Indonesische) bloed zuiver gehouden dient te worden. Voorstanders zeggen dat 
de Europese vrouw ruimere en vrijere begrippen in het land kan invoeren of betuigen min of 
meer instemming met het standpunt van de Studiecommissie. De discussie maakt in ieder geval 
duidelijk dat het gemengde huwelijk onder de Indonesische studenten in Nederland rond 1915 
niet zo'n vanzelfsprekende zaak is. Er kan worden aangenomen dat drie jaar later, wanneer 
Noto Soeroto in het huwelijk treedt, de verschillende gedachten hierover nog zullen bestaan. 
Overigens is Noto Soeroto tijdens deze vergadering waarschijnlijk niet aanwezig geweest. In 
de notulen wordt hij althans niet genoemd.   
 Ook van Europese kant klinkt er kritiek. Pastoor G. Jonckbloet S.J., die als literair criticus in 
Studiën Noto Soeroto's poëzie had besproken en voor wie hij een warme genegenheid koestert, 
laat hem op 3 november 1918, ruim drie weken na de geboorte van Rawi, het volgende weten:         

 
Als katholiek, en meer nog als priester, moét ik in geweten de daad afkeuren, welke 
Gij steldet. Door in het huwelijk te treden met een Europeesch meisje hebt Gij 
minstens eenigermate de verplichtingen der Europeesche maatschappij op U 
genomen. Gij behoordet die verplichtingen te vervullen.2  
 

                                                 
1  Notulen vergadering Indische Vereeniging, 30 juni 1915, Voordrachten en mededeelingen, 3e bundel, nr. 2, p. 
62. Indische Vereeniging: 's-Gravenhage 1915. 
2 Brief G. Jonckbloet aan Noto Soeroto, 3 november 1918. Archief Ned. Jezuïeten, collectie nalatenschappen, Z. 
399 (G. Jonckbloet), nr. 31. Nijmegen. Zie ook hoofdstuk 8. 
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Jonckbloet doelt hier op het feit dat Rawi reeds voor het huwelijk van Noto Soeroto en Jo 
Meijer is verwekt. Hij zegt verder:  
 

Zeer gaarne wil en zal ik Jo's en uw goede vriend blijven, doch mijne christelijke 
overtuigingen blijven ongerept: nooit of nimmer zal ik het recht der vrije liefde 
erkennen.1  
 

De pastoor wijst Noto Soeroto in dit verband ook op gedicht nummer 70 uit de bundel 
Fluisteringen van de avondwind: 
 
Ik heb niets van u gevraagd, Liefste. 
Mijn sidderende handen weigerden u aan te raken. 
Mijn oogen hebben nimmer de volle schoonheid van uw gelaat aanschouwd. 
Ik ken alleen de schittering der juweelringen om uw slanke enkels; 
o Liefste, nimmer heb ik iets van u gevraagd. 
 
Hij vraagt zich af hoe het verwekken van een kind zich verhoudt tot dit gedicht. Noto Soeroto 
reageert direct. Op de 'verplichtingen' die de 'Europeesche maatschappij' hem door het huwelijk 
met een Europese vrouw zou opleggen, schrijft hij Jonckbloet geen Europeaan te zijn. En 
wanneer Jo een Javaansche van geboorte zou zijn geweest, zou het huwelijk in deze situatie 
zelfs als gebruikelijk worden ervaren.2 En heel verrassend schrijft hij Jonckbloet dat Déwathia, 
zoals hij Jo noemt, reeds voor zijn huwelijk 'tot in haar ziel een Javaansche was geworden' en 
dat zij al zijn denkbeelden tot de hare heeft gemaakt.3 Hij neemt scherp stelling tegen de 
vermaning van Jonckbloet: 
 

Déwathia was de eerste, die het recht zoude hebben kunnen uitoefenen van mij te 
eischen, dat ik de verplichtingen der Europeesche maatschappij op me zou nemen, 
en in de tweede plaats hare familie, maar voor een derde is er geen plaats.4 
 

Met betrekking tot gedicht nummer 70 in Fluisteringen antwoordt Noto Soeroto dat hij met 
'Liefste' een onpersoonlijk wezen heeft aangesproken, in vergelijking waarmee Déwathia 
slechts een flauwe afschaduwing is. De vriendschap lijdt niet onder hun verschil in opvattingen. 
Integendeel, Jonckbloet blijft een graag geziene gast en Noto Soeroto bezoekt alleen of met zijn 
gezin de pastoor frequent.   
 
 
Javaanse kunstavonden 
 
In De kroniek van april 1916 doet de journalist-sinoloog Henri Borel op lyrische wijze verslag 
van twee Indische avonden in een tot de nok gevulde Haagsche Schouwburg op 15 en 17 
maart. De Indische Vereeniging presenteert deze avonden samen met de Indologenvereeniging 
en de afdeling Den Haag van de Vereeniging Oost en West ten bate van een watersnood op 
Java. Het zijn voorstellingen van Javaanse dans, zang en gamelanmuziek in traditioneel 

                                                 
1 Brief G. Jonckbloet aan Noto Soeroto, 3 nov. 1918. Archief Ned. Jezuïeten, collectie nalatenschappen, Z. 399 
(G. Jonckbloet), nr. 31. Nijmegen.  
2 Brief Noto Soeroto aan G. Jonckbloet, 1 nov. 1918. Archief Nederlandse Jezuïeten, collectie nalatenschappen, 
Z. 399 (G. Jonckbloet), nr. 31. Nijmegen. 
3 Brief Noto Soeroto aan G. Jonckbloet, 5 nov. 1918. Archief Nederlandse Jezuïeten, collectie nalatenschappen, Z. 
399 (G. Jonckbloet), nr. 31. Nijmegen. 
4 Ibidem. 
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Javaanse kleding tegen prachtige decors. Onder de medewerkende studenten zijn Soorjopoetro, 
oom van Noto Soeroto, Noto Soeroto zelf, zijn broer Noto Sewojo, Soewardi, Loekman 
Djajadiningrat en Jodjana. Noto Soeroto danst o.a. een zwaardendans en bespeelt de gamelan. 
Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en hun gevolg wonen de eerste voorstelling tot de pauze 
bij. Het batig slot bedraagt ruim f 4600,-.1 Ook in Hindia poetra besteedt Borel aandacht aan de 
avonden en plaatst ze in het grote verband van de 'associatie' en doet een oproep aan de 
Javanen om op deze wijze meer van zich te laten horen.2  
 Een aantal jaren eerder waren in de Indische Vereeniging al stemmen opgegaan om 
aandacht te besteden aan Javaanse muziek. Door studie en scholing zou deze uit het slop 
gehaald kunnen worden. Om dit doel te bereiken wordt een (onvolledig) gamelanorkest 
geformeerd, dat in december 1913 en in maart 1914 succesvolle uitvoeringen geeft onder 
leiding van Soerjowinoto.3 Het jaarverslag van de Indische Vereeniging over de jaren 1912–
1913 meldt dat door tussenkomst van Abendanon voor dit doel een gamelan in bruikleen is 
gekregen van de Haagse bankier, musicoloog en verzamelaar van muziekinstrumenten, Daniël 
François Scheurleer, woonachtig aan de Laan van Meerdervoort 53F.4 Het succes van de 
benefietavonden van maart 1916 geeft het fenomeen Javaanse kunstavond een belangrijke 
impuls. De Pakoe Alamse familieleden Noto Soeroto, Soewardi en Soorjopoetro zijn de 
voortrekkers. Samen met Soorjopoetro schrijft Noto Soeroto een serie van vijf mooi 
geïllustreerde artikelen in de eerste jaargang van Nederlandsch-Indië, oud en nieuw onder de 
titel 'Causerieën over Javaansche muziek'. Elk artikel wordt door Soorjopoetro besloten met 
een in Europees notenschrift overgezet Javaans lied. Louis Petit organiseert onder de vlag van 
Nederlandsch Indië, oud en nieuw een reeks Javaanse kunstavonden. Er wordt opgetreden in 
o.a. Leeuwarden (24 november 1917), Haarlem (22 februari 1918) en Deventer (21 maart 
1918). Het moet een hele onderneming zijn geweest om het omvangrijke gamelan-
instrumentarium en de decors op de plaats van bestemming te krijgen, hoewel soms ook werd 
gedanst met pianobegeleiding. Ook de zwangere Jo Meijer is soms als pianiste van de partij. 
Bij de grootste viering van het tienjarig bestaan van Boedi Oetomo op 20 mei 1918 te Den 
Haag verzorgt het gezelschap ook een optreden.  
 Sedert 1918 bestaat Mudato (Muziek, dans, toneel). Het is een initiatief van Scheurleer die 
tevens president is. Het doel is de wetenschap ten aanzien van de grondelementen van muziek, 
dans en toneelkunst van Oost- en West-Indië te dienen.5 Noto Soeroto is direct enthousiast. Hij 
neemt, net als Soewardi, zitting in het bestuur. Als vice-president treedt Abendanon op. 
Soorjopoetro wordt secretaris. Het eerste optreden is op 9 juni 1918, drie dagen voor Noto 
Soeroto's huwelijkvoltrekking. In 1919 volgt nog een aantal optredens. Mudato verzorgt ook 
een tijdschrift van dezelfde naam. Soorjopoetro schrijft de meeste artikelen. Uiteraard draagt 
ook Noto Soeroto zijn steentje bij. Tussen april 1919 en februari 1922 verschijnt het blad 
slechts vier maal.  
 Op het gebied van de beoefening van de Indonesische muziek en dans is nog een andere 
organisatie in het begin van 1919 actief. Het is de Indonesische Kunstkring Langen-Driyo, die 
op 17 januari in de Haagse Dierentuin, op 21 januari in de Doelenzaal te Rotterdam en op 31 
januari en 5 februari in de Princesseschouwburg in Den Haag uitvoeringen verzorgt van 
gamelan, dans en wajang. Het optreden van 31 januari vindt plaats ter ere van het tweede 
congres van het Indonesisch Verbond van Studeerenden. Blijkbaar is de belangstelling groot, 

                                                 
1 'De Indische avonden' 1916; Borel 1916b. 
2 Borel 1916a, p. 49.   
3 Poeze 1986, p. 107, 109. 
4 De omvangrijke en kostbare muziekbibliotheek en de verzameling muziekinstrumenten vormde de basis van de 
muziekafdeling van het Gemeentemuseum te Den Haag. Zijn verzameling liedboeken bevindt zich in de 
Koninklijke Bibliotheek. 
5 'Mudato', 1919. 
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want de programma's zijn gelijkluidend. De pers is lovend.1 Het is opmerkelijk dat Mudato en 
Langen-Driyo naast elkaar bestaan. In het bestuur treffen we zelfs Soorjopoetro als voorzitter 
aan. Gondowinoto, broer van Noto Soeroto, is de penningmeester. En het is onmiskenbaar dat 
op een in het programmaboekje afgedrukte foto Noto Soeroto als gamelanspeler te ontdekken 
is.2 Het verschil tussen Mudato en Langen-Driyo moet worden gezocht in een andere 
doelstelling. Gezien de muziekwetenschappelijke achtergrond van Scheurleer is Mudato meer 
gericht op studie dan op uitvoering. 
 
 
Afhankelijk en onderdanig 
 
De roekeloze affaire met Reiniera Roghair heeft Noto Soeroto's financiële situatie niet 
makkelijker gemaakt en de geboorte van Rawi brengt extra kosten met zich mee. Omdat er 
nog steeds schulden zijn, ontvangt het gezin financiële ondersteuning van de ouders van Jo.3 
Het geld van de regeringsbeurs wordt besteed aan de noodzakelijke uitgaven voor het gezin.  
 Omdat de kamers aan het Valkenbosplein 5 te duur zijn, verhuist het gezin in de zomer van 
1919 naar de Thomsonlaan 109. Noto Soeroto schrijft de Prangwedono dat hij nog steeds hard 
studeert. Om in de broodnodige inkomsten te voorzien, aanvaardt Jo een agentuur van de 
linnenfabrikant E.J.F. van Dissel te Eindhoven. Deze fabriceert lakens, slopen, hand-, thee- en 
glasdoeken. Zij stelt de Mangkoenegoro op de hoogte van de kwaliteit van de produkten en 
hoopt op bestellingen uit de Mangkoenegaran.4 Per 1 oktober 1919 loopt Noto Soeroto's 
rijksstudietoelage van f 85,- af. De inkomsten van zijn levensverzekeringsagentschap vallen 
tegen, de linnenagentuur van Jo levert nog niet veel op en de geldelijke steun van Jo's ouders 
kan de ellende niet keren. In opperste wanhoop richt hij zich tot de Prangwedono om hulp. Hij 
schetst zijn penibele situatie: hoe hij met schrijven in zijn onderhoud moet voorzien, dat van 
studeren eigenlijk niets terecht komt en dat er nog steeds schulden zijn.  
 

Doch thans is voor mij een critiek moment aangebroken en ben ik der wanhoop 
nabij. Deze maand October is mijn rijkssubsidie opgehouden en ik weet niet, hoe 
ik verder moet leven. Wàt moet ik doen om, zonder mijn hoofd te breken met 
levensvragen, mijn studie te kunnen beëindigen? Goesti, zoudt U nu niet mijn 
redder wilen wezen? Zoudt U mij niet in staat willen stellen te toonen, dat ik niet 
te stom ben om Mr. in de rechten te worden? Het zal mij niets liever zijn dan in 
mijn levensomstandigheden U te kunnen beschouwen als de persoon, wien ik 
levensgeluk en maatschappelijke positie te danken zal hebben. Alles wat U 
verlangt, voor zoover het in mijn macht en vermogen ligt, zal ik inwilligen. Ik zou 
het als een groot voorrecht beschouwen U te kunnen dienen. Daarom doe ik U  
hierbij het eerbiedig verzoek, of U mij voor een jaar een maandelijksche subsidie 
wilt verleenen van f 250,- en of U mij van het gouvernement a.h.w. wilt loskoopen 
door mijn schuld van f 4000,- (d.i. de subsidie gedurende de afgeloopen 4 jaren) 
aan de Regeering terug te geven. Het bedrag van mijn eventueele salarieering en 
voor welke betrekking U mij in de M.N. wilt gebruiken laat ik geheel aan U over, 
terwijl de voorschotten van U genoten eventueel telkens van mijn tractement 
kunnen aangezuiverd worden.5  
 

                                                 
1 'Javaansche kunstavond' 1919. 
2 Indonesische Kunstkring Langen-Driyo. Geïllustreerd programma en tekstboekje. 31 januari en 5 februari 1919. 
3 Brief Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 8 oktober 1919. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
4 Brief Jo Meijer aan Prangwedono VII, 23 september 1919. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
5 Brief Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 8 oktober 1919. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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Zijn toekomstbeeld is hiermee duidelijk geformuleerd. Snel afstuderen. Niet in dienst treden 
van de Indische rechterlijke macht, maar zich in Solo ter beschikking stellen van de 
Prangwedono. Hij wenst zichzelf en zijn gezin geheel en al uit te leveren aan zijn oude vriend. 
De blauwdruk van zijn plannen zendt hij, vergezeld van zijn smeekbede om geld, naar de vorst: 
 

Goesti, het geeft niets, of ik bij U niet zoo'n groot tractement zal krijgen als bij het 
Gouvernement. Mijn hoofddoel in het leven is niet een enorm groot salaris te 
krijgen, maar een prettigen werkkring in een milieu, dat mij sympathiek is en waar 
ik mij kan wijden aan het streven naar de cultuuridealen, die nog levend zijn in de 
besten van mijn volk. Als ik een tractement krijg genoeg om ervan te leven voor 
mijn klein gezin en om voor de opvoeding van mijn jongen te zorgen en daarbij 
het vooruitzicht op een pensioentje voor den ouden dag, dan ben ik al tevreden. Ik 
hoop dan buiten mijn eigenlijken werkkring genoeg vrijen tijd te hebben om een 
en ander te doen voor bijverdiensten. […] Ik zou het heerlijk vinden: vrij van het 
gouvernement, niets te maken te hebben met Europeesche chefs, op Java en nog 
wel in de Vorstenlanden te blijven, in dienst bij een Javaanschen vorst, die reeds 
zoovele van mijn gedachten en innerlijken wensen tot werkelijkheid heeft 
gebracht! Ik durf haast niet verder te denken, zoo mooi is het!1  
 

Slechts voor de gevraagde maandelijkse toelage schiet de vorst te hulp. Nog geen jaar later 
verhuist het gezin naar de Valkenboskade 626. Het is het vierde adres na het huwelijk. Maar er 
zijn grotere veranderingen. Noto Soeroto neemt een initiatief om structureel in zijn onderhoud 
te kunnen voorzien. Samen met Louis Petit richt hij in mei 1920 de Boekhandel en 
Uitgeversmaatschappij Hadi-Poestaka (Schone Geschriften) op.   
 
 
De Indische Vereeniging 
 
Na tien afleveringen was de vereniging met de Voordrachten en mededeelingen gestopt en 
verder gegaan met een splinternieuw maandblad onder redactie van Soewardi. De naam van 
het blad is Hindia poetra (zonen van Indië) en vervangt de functie van de Voordrachten en 
mededeelingen per 1 maart 1916. Maar Hindia poetra is meer. Het redactionele 'ter inleiding' 
bij het eerste nummer noemt de elementen waaruit het blad zal zijn samengesteld. Het gaat om 
'bijdragen van algemeen Indischen aard', referenties 'uit de Inlandsche Pers', mededelingen 
'van het bestuur der Indische Vereeniging', 'varia' (spreuken, gedichten, religieuze dagen enz.), 
berichten 'uit andere Aziatische landen en van elders', boekbesprekingen en een feuilleton.2 
Hindia poetra wil een volwaardig periodiek zijn. Wat het niet wil zijn, meldt het ook. Met 
nadruk wordt aangekondigd dat 'Hindia Poetra geen politiek strijdorgaan zal wezen', maar een 
algemeen Indisch karakter wenst te hebben. Hindia poetra laat zich kennen als een blad met 
een brede maatschappelijke en culturele inhoud. Aan de eerste jaargang draagt Noto Soeroto 
onder andere bij met poëzie en een artikel over Tagore's wereld- en levensbeschouwing. Het 
blad gaat na de eerste jaargang ter ziele. De voordurende stijging van de papierprijzen en 
drukkosten gaan de draagkracht te boven. Het moet teleurstellend zijn geweest voor de in 1915 
tot voorzitter gekozen Loekman Djajadiningrat, een broer van Hoesein. De Indische 
Vereeniging zelf mist elan en draait slechts op een klein aantal enthousiastelingen. Bij de 
aanvaarding van zijn voorzitterschap had Loekman  al opgemerkt dat hij 'er niet trotsch op kan 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 8 oktober 1919. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 'Ter inleiding'. In: Hindia poetra 1 (1916), nr.1, p. 2. 
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zijn aan het hoofd te staan van een Vereeniging van onverschillige, voor alle smeekbeden en 
verwijten stokdove leden'.1   
 Hindia poetra herleeft op 29 augustus 1918 met een congresnummer ter gelegenheid van de 
oprichting van het Indonesisch Verbond van Studeerenden. Het verbond wordt opgericht op 23 
november 1918 met het doel verenigingen of afdelingen van verenigingen van Indonesiërs, 
Indo-Chinezen of Nederlanders die zich voorbereiden op een werkkring in Indië, samen te 
brengen. Er treden veertien verenigingen toe, waaronder de Indische Vereeniging (36 leden), 
de Indologenvereeniging (94 leden), de Vereeniging van Indische Cadetten (69 leden) en een 
afdeling van de Nederlandsche Bond van Zendeling-Kweekelingen (27 leden). Het 
gezamenlijk aantal leden van de participerende organisaties bedraagt bijna 700.2 Een 
belangrijke verbreding komt hiermee tot stand. Ondanks de gematigde doelen als het kweken 
van belangstelling voor Nederlands onbaatzuchtige Indonesische taak, spreekt Soewardi zich 
als hoofdredacteur van Hindia poetra toch in politieke zin uit met de woorden: 
 

Streefde ons blad in zijn vorig leven in het algemeen het heil van Indonesië en zijn 
bevolking na, thans beoogt het niets anders. Zijn lezers van heden, dat zijn de 
leden van het Verbond in de allereerste plaats, zijn allen bestemd, om te gelegener 
tijd mede te werken aan den opbouw van den komenden Indonesischen staat, 
welke thans nog een koloniale bezitting is van Nederland. En al is het te gewaagd 
thans reeds te veronderstellen, dat de Verbondsleden eens de Indonesische 
nationaliteit gaarne zullen aannemen en hen mitsdien toekomstige Indonesiërs te 
noemen, toch ligt het geheel in de lijn hunner gedachten, dat zij allen eenmaal 
burgers van den Indonesischen staat zullen worden. Niet in cultuur-historischen, 
maar in politieken zin zullen ze dat moeten zijn. Een andere mogelijkheid zal 
hierin kunnen bestaan, dat velen van hen hun tegenwoordige nationaliteit 
wenschen te behouden en zich gaarne de vrienden en bondgenooten weten van het 
Indonesische volk in zijn lateren vorm.3  
 

Het eerste congres onder leiding van de voorzitter J.A. Jonkman, rector van het studentencorps 
van de Utrechtse Universiteit, vindt in Wageningen plaats van 29 tot 31 augustus 1918. Er 
zouden nog vijf congressen volgen tot in 1923 het verbond zijn kracht heeft verloren. De 
Indische Vereeniging, die haar naam reeds in 1922 had veranderd in Indonesische Vereeniging 
(Perhimpoenan Indonesia), treedt in juni 1923 uit het verbond. De associatie-idee raakt op de 
achtergrond door het groeiend politiek bewustzijn onder de in Nederland verblijvende 
Indonesische studenten, in belangrijke mate gevoed door de opkomst van het nationalisme in 
Indonesië en gestimuleerd door het democratisch klimaat in Nederland.  
 Maar ook Noto Soeroto is enigszins opgeschoven, zij het voorzichtig en onder voorwaarden. 
De aanleiding is de 'Verklaring der Indische Vereeniging' die in 1918, ter gelegenheid van de 
viering van het tienjarig bestaan wordt gepresenteerd. Zij houdt een belangrijke koerswijziging 
in: 
 

Voor de ongestoorde en rustige ontwikkeling van Indië tot een zelfstandigen Staat 
is noodzakelijk: 
1. Instelling eener volksvertegenwoordiging met wetgevende bevoegdheid en   
 opheffing der wetgevende bevoegdheid van den Raad van Indië; 

                                                 
1 Djajadiningrat 1916, p. 24. 
2 Hindia poetra, Congresnummer 29 augustus 1918. 
3 Suryaningrat 1918, p. 2. 
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2. Hervorming van de positie der directeuren van algemeen bestuur in dien zin, 
 dat zij verantwoordelijk worden aan […] bedoelde volksvertegenwoordiging.1 
 

Uit de verklaring wordt duidelijk dat de leden van de Indische Vereeniging de zelfstandigheid 
van Indië nastreven, geen genoegen meer nemen met de ondemocratische gang van zaken en 
zich derhalve keren tegen de beperkte bevoegdheden van de in 1918 opgerichte Volksraad met 
slechts een adviserende functie.  
 Noto Soeroto wordt tijdens de jubileumbijeenkomst in de gelegenheid gesteld een 
historische terugblik op de vereniging te verzorgen. Ook bespiegelt hij de actuele stand van 
zaken, waarin hij een toename van politieke betrokkenheid signaleert. Vroeger verzette hij zich 
hiertegen, maar door de veranderde tijden past hij zijn mening aan. Wanneer de vereniging 
buiten de politiek staat, zo betoogt hij, zal de relatie met Indië verloren gaan en zullen de leden 
zich vreemden voelen in hun eigen milieu. Slechts wanneer de Indische Vereeniging zich 
gesteund weet door een meerderheid in Indië, kan zij zich uitspreken.2 Ook Soewardi en 
anderen bepleiten politieke bemoeienis. De vergadering stemt, tot spijt van Abendanon, van 
harte in met de combinatie van studeren en politiek stelling nemen.3 En zo zou het gaan. Er is 
een ontwikkeling in gang gezet waarvan Noto Soeroto de gevolgen aan den lijve zal 
ondervinden.   
    
  
Inmiddels in Indië 
 
In Indië waren verenigingen van staatkundige aard tot 1915 verboden. Het politieke beleid 
wordt in Den Haag en in Batavia bepaald door personen die hiertoe in staat worden geacht.4 In 
navolging van Europa ontstaan in het begin van de twintigste eeuw wel sociaal-emancipatoire 
organisaties. Dit streven naar mondigheid, gelijkberechtiging en ontwikkeling heeft al direct 
een nationalistische connotatie. Er ontwikkelt zich in die jaren een bont palet van partijen, 
verenigingen, vakbonden en andere belangenorganisaties, variërend van groot naar klein, van 
gematigd tot militant, van seculier tot religieus, van raciaal-etnisch tot algemeen, van regionaal 
tot landelijk, socialistisch en communistisch, en van speciaal gericht op de jeugd of niet.  
 Pas nadat Noto Soeroto in 1906 naar Nederland is vertrokken, ontstaat in Indië een 
georganiseerde vorm van nationalisme. Aanvankelijk is deze coöperatief van aard, maar al snel 
is in bepaalde kringen sprake van radicalisering. Een aantal belangrijke bewegingen  passeert 
hier de revue.   
 Het eerste initiatief is de reeds aan de orde gekomen vereniging Boedi Oetomo (1908), de 
'moedervereniging der Javanen'. De vereniging wenst de ontwikkeling van Java ter hand te 
nemen met westerse middelen en houdt daarom lang vast aan de 'ethische' uitgangspunten en 
de associatie-idee.5 Zowel Noto Dirodjo als Soeparto zijn voorzitter geweest. Noto Dirodjo van 
1911 tot 1914 en Soeparto van 1915 tot 1916.6 Boedi Oetomo zal eind jaren twintig opschuiven 
in een meer radicale richting door het streven naar een onafhankelijk Indonesië in de statuten 
op te nemen.7  
 Kort na de oprichting van Boedi Oetomo volgt de Sarekat Islam (Islamitisch Verbond, 
1911), net als Boedi Oetomo een seculiere vereniging, hoewel de naam anders doet vermoeden. 

                                                 
1 Koloniaal weekblad, 28 november 1919. 
2 Poeze 1986, p. 135. 
3 Ibidem, p. 136. 
4 Drooglever 2006, p. 119. 
5 Petrus Blumberger 1987, p. 283; Van den Doel 1996, p. 208. 
6 Petrus Blumberger 1987, p. 21, 24; Goenawan Mangoenkoesoemo 1918, p. 23. 
7 Giebels 1999, p. 171. 
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Deze betekent vooral niet-Nederlands en niet-Chinees.1 Zij is nationalistisch in die zin dat de 
leden wordt voorgehouden dat de islamitische godsdienst het symbool van de volkseenheid 
dient te zijn.2 Met de Sarekat Islam is de massale nationalistische volksbeweging in Indië een 
feit. In 1916 telt de vereniging al 80 afdelingen met in totaal 360.000 leden. En niet alleen op 
Java. In 1919 zijn dit er twee miljoen.3 Men stelt zich ten doel handelsgeest, landbouw, 
nijverheid, gezondheid, opvoeding, onderwijs, onderling hulpbetoon en islamitisch leven van 
de inlanders te bevorderen.4 De invloed van communisten in de Sarekat Islam is tot in het begin 
begin van de jaren twintig nadrukkelijk aanwezig.5 Om deze reden wordt in 1923 de vereniging 
vereniging omgevormd tot een partij: Partai Sarekat Islam (PSI).6 Al direct beduidend radicaal 
zijn de initiatieven van E.F.E. Douwes Dekker en Henk Sneevliet. Douwes Dekker richt in 
1912 de Indische Partij (IP) op en weet in datzelfde jaar al 5000 Indo-Europeanen te 
mobiliseren.7 Sneevliet komt in 1914 met de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 
(ISDV).8 De IP, die streeft naar een vrij en zelfstandig Indië voor de Indiërs, kan worden 
getypeerd als revolutionair-nationalistisch.9 Naast Douwes Dekker zijn de reeds aan de orde 
gekomen Tjipto Mangkoenkoesoemo en Soewardi Soerjadiningrat actief in de IP. De partij 
wordt in 1913 verboden en het drietal kan kiezen uit verbanning naar een ver oord of 
vertrekken naar Nederland. Zij zetten, zoals bekend, hun strijd voort in Nederland.10 De ISDV, 
eveneens revolutionair, neemt nadat de IP wordt verboden en de leiders naar Nederland zijn 
vertrokken, het rode vaandel over. De Indo-Europeanen verenigen zich in 1919 in het Indo-
Europeesch Verbond (IEV) dat zich in eerste instantie beperkt tot de maatschappelijke opbouw 
van de Indo-wereld.11  
 
 
Slot 
 
In de notulen van de Indische Vereeniging worden tot en met 1915 de termen 'inlander' en 
'inlands' gehanteerd, maar ook de aanduidingen 'Indiër' en 'Indisch'. Als in 1918 het 
Indonesisch Verbond van Studeerenden wordt opgericht, het blijkt reeds uit de naam, vindt het 
gebruik van 'Indonesië', 'Indonesiër' en 'Indonesisch' ingang. Noto Soeroto stelt de 
veranderende terminologie expliciet aan de orde.12 Hij bakent het gebruik van de aanduidingen 
scherp af:  
 

Wat mij persoonlijk betreft mag men mij gerust "inlander" blijven noemen. Wil 
men echter eenige waarde hechten aan mijn woorden en denkbeelden als zoon van 
een volk, dat in het Nederlandsch staatsverband niet tot het heerschende deel 
behoort, dan moet ik mij weten te vereenzelvigen met mijn rasgenooten en de 
toehoorder moet zich weten te wennen aan een nieuwe terminologie. 
Zoo ben ik als lid van een nationale eenheid een Javaan, als specimen van een ras 
een Indonesiër en als subject van een staat een Nederlandsch onderdaan.  

                                                 
  1 Van den Doel 1996, p. 208. 
  2 Ibidem, p. 59. 
  3 Petrus Blumberger 1987, p. 59, 63, 69. 
  4 Ibidem, p. 58, 62. 
  5 Ibidem, p. 72. 
  6 Ibidem, p. 78. 
  7 Drooglever 2006, p. 119. 
  8 Baars 1991, p. xiii. 
  9 Van den Doel 1996, p. 209; Petrus Blumberger 1987, p. 23, 24. 
10 Poeze 1986, p. 91. 
11 Drooglever 2006, p. 121. 
12 Oedaya 3 (1925), nr. 25, p. 2. 
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Waarom ik mij dan geen "Indiër" noem? Omdat de bewoner van Voor-Indië, de 
Britsch-Indiër, den naam "Indiër" of "Indian" voor zich opeischt en met recht.  
 

Natuurlijk zegt Noto Soeroto ook dat de termen 'Indonesië' en zijn afleidingen niet bij al zijn 
landgenoten als een rasaanduiding functioneren, maar vooral ook als een politiek statement 
worden gehanteerd om de gewenste zelfstandigheid kracht bij te zetten. Niet voor niets 
verandert de Indische Vereeniging in 1922 haar naam in Indonesische Vereeniging. Maar ook 
Noto Soeroto zal kiezen voor het gebruik van 'Indonesië' in plaats van voor Indië.   
 
Voor Noto Soeroto vormen de jaren 1913–1920 een zeer turbulente periode. Als voorzitter van 
de Indische Vereeniging ziet hij zich tot en met 1914 gesteld voor de taak de vereniging levend 
te houden. Door zelf met regelmaat het woord te voeren, een excursie te organiseren en 
gastsprekers uit te nodigen, lukt het hem het ledental constant te houden. Min of meer 
synchroon aan zijn activiteiten als voorzitter, dienen zich met enige regelmaat de 
verplichtingen aan die voortvloeien uit zijn vrijwillige militaire dienst. De kennismaking met 
Soeparto en de intensieve vriendschap die vanwege hun gezamenlijke interesses hieruit 
voortkomt, beleeft hij intensief. De vrienden houden zich volop bezig met ideeën over de 
opbouw van Java en met hun gedeelde belangstelling voor poëzie, vooral die van Tagore. In 
diezelfde tijd ontluikt Noto Soeroto's dichterschap, dat tot 1920 zou leiden tot de publicatie van 
vijf bundels. Op veel van de Javaanse kunstavonden is hij van de partij, omdat hij alles 
aangrijpt om de cultuur van Java te promoten.  
 Gedurende de gehele periode spelen geldzorgen hem parten. Van het plaatsen van artikelen 
en gedichten in verschillende tijdschriften en een klein soldij kan hij uiteraard niet leven. De 
huur van kamers, de omgang met de Haagse meisjes, de affaire met Reiniera Roghair, zijn 
huwelijk met Jo Meijer en de geboorte van Rawi kosten zoveel geld dat de schulden zich 
opstapelen. In dit verband is het opmerkelijk dat hij uit orangisme en, het mag niet worden 
uitgesloten, een mengeling van trots en prestigedrang, van elke dichtbundel een zelf 
bekostigde prachtuitgave in leer en met goud op snee aflevert bij paleis Noordeinde.1  
 Heimwee naar Java en gelijkluidende opvattingen over de toekomst van Java binden hem 
allengs aan de inmiddels tot Prangwedono benoemde Soeparto. Maar geldleningen en -
schenkingen verplichten hem eveneens aan de vorst. Zijn onderpand is de toekomst van 
hemzelf en zijn gezin die hij geheel in dienst wil stellen van zijn weldoener. 
 Voor wat betreft het opkomend nationalisme in Indië dat ook in Nederland zijn echo's doet 
horen, ligt hij niet wakker, overtuigd als hij is van zijn associatie-ideaal. De oprichting van 
boekhandel en uitgeverij Hadi Poestaka betekent een omwenteling. De drang naar Indië terug 
te keren, is voorlopig van de baan en er lijkt een manier gevonden te zijn om het benodigde 
geld zelf te verdienen.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Mondelinge mededeling van Dewi Noto Soeroto aan René Karels. Bij navraag bij het Koninklijk Huisarchief 
over de aanwezigheid van deze bundels werd meegedeeld dat al het literaire werk in de jaren zestig en zeventig 
uit de bibliotheek is verwijderd en verkocht. Er is niet precies bijgehouden om welke boeken het gaat en waar ze 
zijn gebleven. Het is dus mogelijk dat daar de dichtbundels van Noto Soeroto bij waren. 
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4  
 
'NA LANG OVERDENKEN IS HIJ TOEN EEN UITGEVERIJ EN EEN BOEKHANDEL 

BEGONNEN' (1920–1925) 
 
 
Hadi Poestaka 
 
De oprichting in 1920 van Boekhandel en Uitgeversmaatschappij Hadi Poestaka met Louis 
Petit als medefirmant, betekent dat Noto Soeroto de keuze heeft gemaakt om verder als 
zakenman door het leven te gaan. Er moest dan ook wat gebeuren om het gezin, op 12 juli 
1922 uitgebreid door de geboorte van een dochtertje, genaamd Dewatya, te kunnen 
onderhouden. Het jaar ervoor had hij al het besluit genomen, na tien jaar student te zijn 
geweest, de rechtenstudie vaarwel te zeggen. De motivatie ontbrak hem volledig. Voorlopig is 
het vertrek naar Indië dus van de baan. Dit uitstel kan niet worden losgezien van een 
onverkwikkelijke affaire waarin Noto Soeroto door eigen schuld betrokken raakt.   
 In 1919 komt de kroonprins van Djokjakarta naar Nederland. Het is de dan 40-jarige vierde 
zoon en opvolger van sultan Hamengkoe Boewono VII. Noto Soeroto treedt op als zijn tolk en 
adviseur. Het doel van zijn komst is meerledig: het bezoek aan het Tweede Koloniaal 
Onderwijscongres eind oktober 1919 te Den Haag; het zich oriënteren op de westerse 
samenleving en haar technische ontwikkeling, en de begeleiding van zijn zoon en neef, die 
hier hun schoolopleiding zullen voortzetten. Het in hem gestelde vertrouwen brengt Noto 
Soeroto er eerst toe het voor elkaar te krijgen dat de boekhandel-uitgeverij het predikaat 
'hofleverancier' verkrijgt. De firma mag zich 'Leverancier van Z.H. de Kroonprins van 
Djokjakarta' noemen en diens wapen voeren op het briefpapier, de briefkaarten en de 
enveloppen. Ook de Prangwedono ontvangt van beide firmanten een gelijkluidend verzoek. 
Het Javaanse karakter van de zaak moet duidelijk worden gepresenteerd.1 Daarnaast weten 
Noto Soeroto en Petit de Djokjase kroonprins ertoe te bewegen een lening te verstrekken voor 
het doen van investeringen. Diezelfde dag verzoekt de prins Noto Soeroto een aantal gouden 
oorringen ter bewerking of ter verkoop bij een juwelier te brengen. Zijn tas, waarin zich ook 
de ringen bevinden, wordt hem diezelfde avond ontstolen, wanneer hij in het gezelschap 
verkeert van een vreemde vrouw. De gebeurtenis bezorgt hem problemen op verschillende 
gebieden. Ten eerste is er de schaamte voor de prins, wiens vertrouwen hij geniet. Hoewel er 
aangifte wordt gedaan en de recherche een onderzoek instelt, wordt de zaak niet opgelost. 
Vergoeding van de materiële schade kan hij niet bieden en vergoeding van de emotionele 
schade is sowieso onmogelijk. Hoe zal men in Djokja reageren, wanneer deze kwestie aldaar 
bekend wordt? Ten tweede, hij kan er niet onderuit zijn vrouw Jo in te lichten, waarbij zijn 
ontrouw aan het licht komt.2 Op 11 februari 1921 wordt de prins als sultan Hamengkoe 
Boewono VIII geïnstalleerd.3 De affaire zal Noto Soeroto's naam in Indië en vooral in Djokja 
veel schade doen en hij beseft dat terdege.  
 
Met een paar honderd gulden kapitaal is de onderneming gestart. Noto Soeroto doet in het 
begin alles zelf, zoals pakjes maken en deze ter verzending naar het postkantoor brengen. Hij 
houdt vanaf het voorjaar van 1920 kantoor aan huis op zijn nieuwe adres: Valkenboskade 626.  
Met ingang van half juli 1922 verhuist het gezin naar de Valkenboskade 658 en opereert de 
firma vanuit de Nobelstraat 20. Louis Petit werkt vanuit de Saxenburgerstraat 34 in 
                                                 
1 Brief Noto Soeroto en Louis Petit aan Prangwedono VII, 29 mei 1920. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Poeze 1986, p. 170; Brief Jo Meijer aan Prangwedono VII, 7 december 1922. Archief Mangkunegaran 
Surakarta. 
3 Van Bruggen 1998, p. 9. 
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Amsterdam. Om bekendheid te geven aan zijn initiatief publiceren de firmanten een bescheiden 
prospectus, waarin zij meedelen dat de Indonesische Boekhandel en Uitgeverij Hadi Poestaka 
is opgericht door de eerste ondertekenaar, te weten Noto Soeroto. Voor wat de toekomst 
betreft, beogen zij de zaak naderhand in Indonesië te doen zetelen, terwijl de vestiging in 
Amsterdam dan een filiaal zal worden van de hoofdvestiging in Indonesië. Natuurlijk gaat het 
om het financieel welslagen van de onderneming, maar de firmanten weten toch een ideëel, 
nationalistisch gekleurd doel te formuleren. Zij schrijven: 
 

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

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

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

  
                                                 
1 Prospectus Hadi Poestaka, 1920. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Brief van Jo Meijer aan Prangwedono VII, 7 december 1922. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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In 1923 trekt Louis Petit zich om onduidelijke redenen terug uit de uitgeverij. Hadi Poestaka is 
dan uitsluitend gevestigd in Den Haag. Eerst in de Prinsestraat 47, erna aan de Laan van 
Meerdervoort 332 en heet dan voluit 'Naamlooze Vennootschap: Uitgevers-Maatschappij en 
Algemeene Boekhandel "Adi Poestaka" (Schoone Geschriften), te 's-Gravenhage'. 'Hadi' wordt 
veranderd in het naar Noto Soeroto's mening juistere 'Adi'. Op 11 mei 1923 verwerft de 
vennootschap koninklijke goedkeuring van de statuten.1 Het 'maatschappelijk kapitaal' van de 
onderneming bedraagt f 25.000,-, verdeeld in 25 aandelen van f 1000,-, waarvan er negen zijn 
geplaatst en 'volgestort': Noto Soeroto voor f 8000,- en François Adriaan Albert Meijer, broer 
van Jo en op dat moment 'technisch student', voor f 1000,-. De resterende niet geplaatste 
aandelen moeten binnen tien jaar zijn geplaatst.2 Naar alle waarschijnlijkheid heeft Noto 
Soeroto voor de geïnvesteerde f 8000,- een bankgarantie weten te verkrijgen.   
 De zaak vraagt veel tijd en energie. Het aantal bijdragen van Noto Soeroto's hand aan 
tijdschriften en kranten loopt in deze periode dan ook terug.  
 Het fonds van Adi Poestaka is voornamelijk cultureel van aard. Eén van de uitgaven waar 
hij erg trots op is, is De Leerschool van den papegaai en toespraken in Shanti Niketan. Het 
betreft een fabel en toespraken van Rabindranath Tagore, die met diens toestemming door Noto 
Soeroto zijn bewerkt. Het grootformaat boek is rijk geïllustreerd met tekeningen van 
Abindranath Tagore, een neef van de schrijver. De kaft is versierd met een gouden opdruk van 
een papegaai. De prijs is hoog: f 5,40,-. Het lijkt of de uitgave meer ter ere van Tagore is 
gedaan dan om het commerciële belang. Het boek zal niet veel zijn verkocht. Noto Soeroto 
geeft ook eigen dichtwerk uit: in 1920 presenteert hij zijn vijfde dichtbundel, Lotos en 
morgendauw, in 1925 de zesde, Nieuwe fluisteringen en tot slot, in 1931, zijn meest 
succesvolle bundel, Wayang-liederen. Het fonds van Adi Poestaka behelst werken van 
uiteenlopende aard: inaugurele redes, dissertaties, overdrukken van artikelen uit tijdschriften en 
andere studies. In de serie 'Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiërs' verschijnen de 
monografieën van onder anderen Noto Dirodjo en van de grondlegger van Boedi Oetomo, de 
arts Wahidin Soediro Hoesoedo. Het genereren van culturele aandacht voor zijn moederland is 
de gemeenschappelijke noemer waaronder de uitgaven kunnen worden samengebracht. Een 
aantal voorbeelden zijn: 
-De verzoeking van Boeddha, een gedicht in proza door de Haagse musicus Rient van Santen 
(1920); 
-Een Javaansch vorstenhuwelijk door S.K. Koperberg (1921); 
-De Mohammedaanse vrome stichtingen in Indië, de dissertatie van Kusumah Atmaja (1922);    
-De Javaansche danskunst door de schilder-tekenaar Theodoor Bernard van Lelyveld (1922), 
in 1931 door Van Holkema en Warendorf belangrijk uitgebreid opnieuw uitgegeven en van een 
inleiding voorzien door de Leidse hoogleraar-archeoloog Nicolaas Johannes Krom;  
-Voorstellingen van vaartuigen op de reliëfs van den Borobodoer door de eerste restaurateur 
van deze hindoe-Javaanse tempel Theodoor van Erp (1923);  
-Moedra's op Bali door P. de Kat Angelino (1923);  
-Cultuurtypen en cultuurphasen, de inaugurele rede van de Leidse hoogleraar Jan Petrus 
Benjamin de Josselin de Jong (1923) en  
-Over ethnologische ekonomie door Georg François Elbert Gonggrijp (1927), een overdruk uit 
het Koloniaal tijdschrift.  
 Het spreekt voor zich dat, naast de uitgeverij, ook de boekhandel zich richt op werken de 
Indonesische archipel betreffende.  
 
 
                                                 
1 Commissie voor het verzamelen van bouwstoffen voor de geschiedenis van de boekhandel te 's-Gravenhage, 
1967; Bijvoegsel tot de Nederlandsche staatscourant, maandag 11 juni 1923, nr. 111. 
2 Bijvoegsel tot de Nederlandsche staatscourant, maandag 11 juni 1923, nr. 111. 
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Kopenhagen 
 
Van begin juli tot half september 1922 wordt in Kopenhagen de Nederlandsche Tentoonstelling 
georganiseerd. Het doel van de expositie is de economische banden tussen Nederland en 
Denemarken te verstevigen, waarbij naast presentaties op het gebied van akkerbouw, veeteelt, 
tuinbouw, industrie en scheepvaart ook de cultuur vanaf de zestiende eeuw tot heden een ruime 
plaats is toebedacht. De tentoonstelling wordt omkleed met lezingen, muziek en optredens van 
o.a. de zanger-cabaretier Jean-Louis Pisuisse. In de koloniale afdeling presenteert Nederland 
tropische producten die ook naar Denemarken worden geëxporteerd. De afdeling bestaat uit 
een compleet dorp waarin huizen uit verschillende Indische culturen zijn nagebouwd. Dans, 
gamelan en het onvermijdelijke eten moeten de bezoeker in tropische sfeer brengen. De 
Indonesische afvaardiging bestaat uit bedienden en in de tweede helft van juli acht 
Indonesische studenten, naar alle waarschijnlijkheid leden van de Indonesische Vereeniging, 
die gamelan komen spelen. Ook Noto Soeroto is van de partij. In september bezoeken koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik de expositie. Het totale bezoekersaantal bedraagt 500.000.1  
 
 
Oedaya 
 
In mei 1923 worden de activiteiten van de uitgeverij uitgebreid, wanneer Noto Soeroto besluit 
een eigen tijdschrift te beginnen onder de naam Oedaya. Geïllustreerd maandblad voor 
Indonesië. Hiertoe richt hij een nieuwe firma op onder de naam 'Naamlooze Vennootschap tot 
exploitatie van het tijdschrift "Oedaya" (Opgang), te 's-Gravenhage'. Bij koninklijk besluit 
worden de statuten op 4 september 1923 goedgekeurd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 
35.000,-, in 35 aandelen van f 1000,-. Bij de oprichting zijn er hiervan negentien geplaatst en 
volgestort: Noto Soeroto voor f 18.000,- en Jean Louis Charles van Beetem, gepensioneerd 
officier van het Nederlands leger, voor f 1000,-. Net als het geval is bij de aandelenuitgifte ten 
behoeve van de uitgeverij dienen de niet geplaatste aandelen binnen tien jaar te worden 
geplaatst. Ook voor de NV Oedaya is naar alle waarschijnlijkheid een bankgarantie afgegeven, 
zodat in 1923 Noto Soeroto een krediet van totaal f 23.000,- is verleend.    
 De titel Oedaya verwijst in overdrachtelijke zin naar de opkomst van de zon voor Java. Noto 
Soeroto formuleert het doel aldus: 
 

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

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

Het blad bevat artikelen in het Nederlands en in het Maleis en is voorzien van veel foto's. Als 
vanzelfsprekend siert een foto van de Prangwedono het titelblad van het eerste nummer. 
Gedurende de eerste jaargang bedraagt de omvang per aflevering acht bladzijden die zijn 
gevuld met artikelen van uiteenlopende aard. Zo wordt er melding van gemaakt dat Noto 
Soeroto's broers Noto Kworo, Noto Diningrat en Gondowinoto als eerste Javanen in 1918 
respectievelijk zijn afgestudeerd als arts, ingenieur en jurist. Verder bevat het maandblad onder 
andere bijdragen over het vijftienjarig bestaan van Boedi Oetomo, Isaäc Israëls' reis naar Indië, 
de luchtvaart, de draadloze verbinding met Indië, de waardering van de wajangkunst in Europa, 
de ziekenverpleging en poliklinieken in Indië, Kartini, Tagore, moderne Indische schilderkunst, 
koningin Wilhelmina, de Indonesische Vereeniging, inlandse adel en Europese personen die 
veel voor Indië betekenen of betekend hebben, zoals de apotheker-filantroop H. F. Tillema en 
de spoorwegingenieur en ontdekker van de Boroboedoer J.W. IJzerman. Door acquisitie van 
adverteerders worden de onkosten bestreden. Natuurlijk ontbreekt reclame voor Adi Poestaka 
niet.  
 De eerste jaargang (mei 1923–mei 1924) telt elf nummers, omdat in juni/juli 1923 één  
aflevering verschijnt in verband met de onzekerheid over voldoende abonnees. Blijkbaar is het 
aantal abonnementen voldoende, want vanaf het derde nummer in 1923 verschijnt Oedaya 
maandelijks. Jaargang 3 telt negentien nummers, omdat Noto Soeroto vanaf jaargang 4 
synchronisatie wenst tussen jaargang en kalenderjaar. Vanaf januari 1927 vallen jaargang en 
kalenderjaar dus samen. In totaal zullen er 103 afleveringen verschijnen, verdeeld over acht 
jaargangen. Het laatste nummer is een driedubbele aflevering  (oktober-november-december 
1931). Dan valt het doek.  
 De formule van Oedaya blijft gedurende de tweede en derde jaargang nagenoeg dezelfde, al 
wordt het aantal pagina's uitgebreid tot twaalf. Er worden meer medewerkers aangetrokken, 
onder wie de economiestudent en latere 'non-coöperatist' Mohammad Hatta, de journalist Nico 
Oosterbeek en de neerlandicus Herman Middendorp. Nieuw is ook de rubriek 'Van Kunst en 
Kunstenaars', waarin Haagse kunstenaars uit de kring van Noto Soeroto als de architect-etser-
houtsnijder-tekenaar-dichter Hein von Essen, de schilder Willem van Konijnenburg en de 
beeldhouwer Jan Altorf worden besproken. Ook het kunstenaarschap van Noto Soeroto zelf 
krijgt aandacht in Oedaya door de voorpublicatie van de gedichten uit de bundel Nieuwe 
fluisteringen die in 1925 zal verschijnen. Eind 1924 verhuist het kantoor van de redactie en de 
administratie naar de Laan van Meerdervoort 60. 
 In de commentaren van verschillende Nederlandse kranten valt Oedaya goed. De schrijver-
journalist Johan Fabricius bijvoorbeeld, bespreekt de eerste jaargang en ziet Oedaya als een 
vrucht van Noto Soeroto's denken sedert de opkomst van de inlandse beweging en prijst zijn 
streven naar harmonie tussen Indië en Nederland.2  
    Impliciet en expliciet draagt Oedaya de boodschap van de associatie van oost en west uit, 
waarmee het blad tegen wil en dank een politiek standpunt inneemt. De hoofdredacteur had 
weliswaar geschreven dat Oedaya 'onder geen invloed van welke politieke partij ook' staat, 
maar ten opzichte van het inmiddels tot wasdom gekomen nationalisme neemt het blad wel 
degelijk een politiek standpunt in. In een bijdrage, getiteld 'Een persoonlijke herinnering aan 
wijlen generaal J.B. van Heutsz' in de 2e jaargang, nr. 15, gaat Noto Soeroto in de ogen van een 
groot aantal nationalistisch ingestelde Indonesiërs te ver. Hij schrijft: 
 
                                                 
1 Oedaya 2 (1924), nr. 18, p. 161. 
2 Fabricius 1924. 
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Dat was inderdaad een groot Nederlander, die den 11en Juli j.l. op 73-jarigen 
leeftijd te Montreux is overleden! Hier de beteekenis te schetsen van Generaal Van 
Heutsz als krijgsman en als bestuurder zou, bij de uitvoerige levensberichten, 
welke over hem in de dagbladen reeds verschenen zijn, slechts zijn water naar de 
zee dragen. Maar wij voelen ons verplicht in deze enkele regels getuigenis af te 
leggen van onze persoonlijke bewondering voor dezen Nederlander, die reeds een 
open oog had voor de belangen van den inlander en als het er op aan kwam naast 
hem stond en tegenover zijn blanke landgenooten. […] 
Diplomaat was Generaal Van Heutsz allerminst. Zouden wij hem voor Indonesiërs 
moeten karakteriseren, we zouden hem een Bima-figuur willen noemen: een 
geweldenaar, met een eerlijkheid en ridderlijkheid, een eenvoud en trouw van het 
zuiverste water. […] 
Mochten er Indonesiërs zijn, die in hun super-nationalistische gevoelens de 
verdiensten van dezen veroveraar, met ijzeren vuisten maar met een groot hart, 
niet willen erkennen en niet dankbaar kunnen zijn voor de kameraadschap van 
dezen soldaat, hun zij onder het oog gebracht, dat Generaal J.B. van Heutsz, in zijn 
zucht naar orde en veiligheid in de landen, welke nu eenmaal onder het 
Nederlandsche gezag gesteld zijn, per slot de verschillende volksstammen nader 
tot elkander heeft gebracht en de kiem heeft gelegd voor de toekomstige 
consolidatie van Indonesië.1    
 

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

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

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

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

                                                 
1 Van Beetem 1926, p. 1. 
2 Ibidem, p. 7. 
3 'Voor den politierechter' 1927. 
4 'Rechtbank te 's-Gravenhage' 1927. 
5 Ibidem. 
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Parijs  
 
In december 1923 besteedt het 'Centre d' Études Franco-Hollandaises' van de Parijse Sorbonne 
door middel van lezingen aandacht aan de Nederlandse cultuur. De aspecten die zullen worden 
belicht betreffen de geschiedenis van de Nederlandse cultuur, de schilder-, beeldhouw-, 
bouwkunst en de literatuur. Onder de sprekers zijn de architect H.P. Berlage en de literator 
Johan de Meester. Drie lezingen zijn gewijd aan Nederlands-Indië. Op 3 en 4 december spreekt 
de kenner van de hindoe-Javaanse kunst, prof. N.J. Krom en op 7 december voert Noto Soeroto 
in Javaanse kleding het woord in de als een amfitheater gebouwde zaal.1 Na een inleiding van 
Raymond Koechlin, de president van de Société des Amis du Louvre, begint Noto Soeroto zijn 
lezing voor de overvolle zaal met de mededeling 'dat alleen de begeerte om van zijn liefde tot 
volk en land te getuigen, hem allen schroom om in het Fransch op te treden, deed overwinnen'.2 
Vervolgens memoreert hij de oprichting in 1919 van het Java-Instituut, de Vorstenlandse 
cultuurinstelling onder ere-voorzitterschap van Prangwedono VII, waarin Nederlanders en 
Javanen samenwerken tot bevordering van de Javaanse cultuur in al zijn facetten. De 
kunstaspecten die hij de revue laat passeren zijn: de wajang, de gamelan, de zang en de dans. 
Ter illustratie vindt een wajangvoorstelling plaats, waarbij de van oorsprong Solonese danser 
Hardjodirenggo als dalang optreedt en tevens een dansdemonstratie geeft met pianobegeleiding 
door het ontbreken van een gamalan. Ervaring heeft Hardjodirenggo genoeg. Als gesjeesd 
economiestudent in Amsterdam voorziet hij vooral in zijn onderhoud door optredens op de al 
eerder aan de orde gekomen kunstavonden.3 Noto Soeroto geeft zelf een illustratie van de 
Javaanse zang.4 Zowel door de aanwezigen als door de Franse organisatie worden de optredens 
als een groot succes beschouwd.   
 
 
De Indonesische Vereeniging, het royement 

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

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

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

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

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

    
Hij had het kunnen verwachten. De tegenstelling tussen zijn persisterende opvattingen en de 
verlegde koers van de vereniging kon ook niet groter zijn. Direct de maand erop schrijft hij in 
Oedaya onder de titel 'De hoofdredacteur van "Oedaya" geroyeerd als lid van de "Indonesische 
Vereeniging" wegens anti-Indonesische gezindheid' een uitgebreid, ironisch commentaar op 
zijn royement. Uit zijn reactie blijkt dat hij een uitnodiging had ontvangen om op 14 december 
aanwezig te zijn. Er zou gesproken worden over iets wat hem persoonlijk zou betreffen. Er 
volgde nog een oproep, waarin als eerste punt van de agenda de royering van een lid stond 
vermeld, zonder dat de naam van de betrokkene werd genoemd. Na een verzoek om nadere 
inlichtingen werd hem meegedeeld dat hij de geroyeerde zou zijn. De reden: publicaties in 
strijd met de beginselen van de vereniging. Overleg vooraf was niet mogelijk.2  
 De gang van zaken tijdens de vergadering is hilarisch te noemen. Noto Soeroto dient 
namelijk ook zelf een verzoek in tot royement bij acclamatie van het lid Noto Soeroto, 
'aangezien aan het bestuur is gebleken, dat bedoeld lid, blijkens schrijven van het bestuur 
(zonder datum), zoodanig naar buiten optreedt, dat zulks in strijd is met de beginselen onzer 
vereeniging'.3 Met moeite krijgt hij voor elkaar dat zijn brief als ingekomen stuk wordt 
                                                 
1 Merdeka 2 (1924), p. 3. 
2 Oedaya 2 (1925), nr. 20, p. 186. 
3 Oedaya 2 (1925), nr. 20, p. 186. 
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voorgelezen voordat de vergadering begint. Het bestuur is door de gang van zaken enigszins in 
verlegenheid gebracht, maar uiteindelijk wordt het verzoek behandeld. Men keurt o.a. de 
waarderende woorden in Oedaya aan het adres van de overleden Van Heutsz af met het 
argument dat diens vuist gebeukt heeft op de ruggen van zijn vader en broers. Verder is er 
afkeuring vanwege de juichtoon die Noto Soeroto in de Haagsche courant had laten horen ter 
gelegenheid van de aankomst van de Nederlandse vliegers in Batavia op 25 november 1924, 
want uit dergelijke vliegtuigen zouden later bommen worden geworpen, met bruine gewonden 
en verminkten als gevolg. Tot zijn niet geringe verrassing wordt hem gevraagd of hij het zou 
wagen in Oedaya een portret van Diponegoro af te drukken en hem daarbij alle glorie als een 
heldenfiguur te doen toekomen.1  
 De motie wordt met overweldigende meerderheid aangenomen. Na vijftien jaar komt zo een 
eind aan zijn lidmaatschap van de vereniging die hij mede had helpen oprichten en waarvan hij 
van 1911 tot en met 1914 voorzitter was geweest. De Indonesische Vereeniging had een 
aanleiding gevonden om de reeds lang verstoorde verhouding te verbreken. Misschien speelt de 
oprichting door Noto Soeroto en een aantal geestverwanten van de vereniging Indonesië in den 
Vreemde in 1924 ook nog een rol.2 Van de vereniging die wat doelstellingen betreft een kopie 
wil zijn van de 'oude' Indische Vereeniging, is weinig meer vernomen.  
 Noto Soeroto verzucht na zijn royement: 
 

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

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

                                                 
1 Van 1825 tot 1830 leidde Diponegoro een felle opstand van de bevolking van Midden-Java tegen het 
Nederlandse koloniale gezag, de Java-oorlog. Het koloniale leger had grote moeite om de door Diponegoro 
geleide guerrilla te onderdrukken. Nadat grote delen van Midden-Java verwoest waren, werd Diponegoro in het 
nauw gedreven en gevangen genomen. 
2 Oedaya 7 (1930), nr. 82, p. 117. 
3 Ibidem, p. 187. 
4 'De Indonesische Vereeniging' 1925. 
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Slot 
 
De vurige hoop om Prangwedono VII, op 3 september 1924 verheven tot Mangkoenegoro VII, 
te willen dienen, is voorlopig op de achtergrond geraakt door het nieuwe initiatief een 
boekhandel, uitgeverij en een tijdschrift te beginnen. Teruggaan naar Indië zit er, ondanks 
mooie toekomstdromen over een vestiging in Indië, voorlopig dan ook niet in, mede door het 
feit dat Noto Soeroto nu de verantwoordelijkheid voor een gezin heeft. Had hij naar aanleiding 
van het uitgaan van de verkering met Jo in het voorjaar van 1915 niet verheugd aan Soeparto 
geschreven 'dat er nu al reeds een band minder is van de kluisters, die me zouden kunnen 
binden aan dit Noordelijk gewest, dat ik zoo gauw mogelijk zou willen verlaten om naar mijn 
zonnig Zuiden te gaan?'1 De 'kluisters' zijn door de noodzaak tot opbouw van de firma en de 
twee kinderen in aantal toegenomen en het 'zoekraken' van de oorringen van de kroonprins van 
Djokja zullen hem hebben doen beseffen dat men hem in Djokja niet als de verloren zoon zal 
inhalen.  
 Ook de oprichting van Hadi Poestaka past in Noto Soeroto's associatie-ideaal. Zowel de 
uitgeverij als de boekhandel richten zich op publicaties die de kennis van Indonesië kunnen 
vergroten of de relatie tussen Nederland en Indonesië benaderen vanuit het 
associatieperspectief. Ook Oedaya past naadloos in deze filosofie. Noto Soeroto meent door 
beide initiatieven de ideale combinatie te hebben gevonden tussen overtuiging en 
levensonderhoud. Gezien zijn chronische financiële problemen, voorafgaande aan de 
oprichting van beide NV's, lijkt een investering van f 26.000,- een riskante onderneming.  
 De beschuldigingen van Van Beetem raken ook aan het financiële beleid van Noto Soeroto. 
Aangezien de officier van justitie uitsluitend Van Beetems beledigingen in zijn aanklacht 
aanvoert, wordt niet duidelijk of er enige grond van waarheid schuilt in diens aantijgingen.  
 Tussen 1920 en 1925 vallen de eerste buitenlandse reizen van Noto Soeroto. Zij staan in het 
teken van de promotie van de Javaanse cultuur. In Kopenhagen heeft hij nog niet de 
gelegenheid zijn gedachten door middel van een lezing voor het voetlicht te brengen, maar aan 
de Sorbonne in Parijs krijgt hij deze kans wel. Het is zijn eerste individuele optreden in het 
buitenland.  
 Het royement is onafwendbaar. Vooral Noto Soeroto's lovende artikel in Oedaya over Van 
Heutsz wordt door het bestuur van de Indonesische Vereeniging als een provocatie gezien. De 
kloof tussen Noto Soeroto's denkbeelden en die van de Indonesische Vereeniging is hierna diep 
en onoverbrugbaar. Oedaya krijgt er na zijn royement een dimensie bij. Naast artikelen van 
culturele en maatschappelijke aard plaatst Noto Soeroto nu ook persoonlijk ondertekende eigen 
bijdragen om zijn politieke overtuiging uit te dragen.     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



 100

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. 



 102

                 6 
 

EEN MONDAINE STAD ACHTER DE DUINEN (1) 
 
 
Den Haag, een karakteristiek 

 
De ontmoetingen tussen Noto Soeroto en zijn vrienden en kennissen vinden plaats tegen het 
decor van de residentie. De stad groeit na de Eerste Wereldoorlog sterk qua inwonertal en heeft 
een  rijk en divers cultureel aanbod.1  
 Het vooroorlogse Den Haag wordt door de historicus Maarten van Doorn met een aantal 
paradoxen gekenschetst. Hij stelt vast dat Den Haag in die tijd voor velen een stad was met een 
bijna onnederlandse sfeer, gedistingeerd en uitgelaten, sjiek met sleetse plekken en doorsnee, 
rustig en uitgelaten, met stille armoede en stille rijkdom, kortom een vat vol tegenstrijdigheden.2  
Het culturele klimaat typeert hij samenvattend als volgt: 'aangenaam,  […] sloot goed aan bij de 
tijdgeest: progressief, avant-gardistisch, duidelijk intellectualistisch getint met die sjieke, 
nonchalante toets, die zo typisch Haags is.'3 Renders noemt het Den Haag van die jaren 'een 
kosmopolitische stad'.4 De schrijver-journalist-poppenspeler Rico Bulthuis waant zich in het 
vooroorlogs Den Haag in een 'literair paradijs'.5 Een andere contemporaine kwalificatie van Den 
Haag komt van de sinoloog-journalist Henri Borel. In 1928 constateert hij: 'Het aristocratische, 
patricische Den Haag uit den tijd van Eline Vere is zoo goed als verdwenen, en tòch… heeft Den 
Haag nog altijd iets, dat "je ne sais quoi" is, en dat het gedistingueerd doet schijnen bij 
Amsterdam en Rotterdam.'6  
 Uit Van Doorns kwalificaties volgt dat het typisch Haagse in het interbellum zich niet scherp 
laat definiëren. Het paradoxale karakter lijkt juist kenmerkend te zijn. Voor wat betreft het 
culturele leven kan deze lijn worden doorgetrokken. Ook hier gaan traditie en avantgarde, 
distinctie en betrokkenheid, terughoudendheid en progressie in de diverse culturele disciplines 
steeds hand in hand. Misschien is dit wel het mechanisme dat het onnederlandse, mondaine  
karakter bevordert. Maar ook de omstandigheid dat Den Haag de hofstad is, de zetel van het 
nationaal bestuur en internationaal georiënteerd door de aanwezigheid van de ambassades en hun 
Corps Diplomatique, versterkt dit kenmerk. Uit cijfers blijkt dat de stad ook het minst autochtoon 
is van de drie grote steden, en ook welvarender.7 Het logisch gevolg is de vestiging van luxe 
winkels die het koopkrachtige publiek kunnen bedienen en de aanwezigheid van gerenommeerde 
hotels als De Twee Steden aan het Buitenhof, Hotel Du Passage en Hotel Des Indes aan het 
Lange Voorhout, ten einde hoge bezoekers, deelnemers aan internationale congressen, en soms 
zelfs vorsten en filmsterren passend onderdak te bieden. Al deze elementen geven Den Haag het 
bedoelde onnederlandse predikaat, dat wordt versterkt door het onmiskenbare Haags-Indische 
karakter van de stad.   
 Het culturele gehalte van een stad laat zich in belangrijke mate bepalen door het verenigings- 
en sociëteitsleven, door het verschijnen van kranten en tijdschriften, door muziekuitvoeringen, 
dans-, theater- en filmvoorstellingen en door de werkzaamheid van beeldend kunstenaars, 
schrijvers en wetenschappers. Voor Den Haag is dit aanbod in de betrokken periode opmerkelijk 
                                                 
1 In het eerste jaar na de Eerste Wereldoorlog telt de stad 350.000 inwoners. Tien jaar later, in 1928, bedraagt dit 
aantal 425.000. Wanneer Noto Soeroto in februari 1932 vertrekt, is het inwonersaantal van de stad opgelopen tot 
460.000. 
2 Van Doorn 2002, p. 11. 
3 Ibidem 2002, p. 245. 
4 Renders 2004, p. 150. 
5 Bulthuis 1983. 
6 Borel 1928. 
7 Van Doorn 2002, p. 104, 105. 
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groot. De hier gepresenteerde voorbeelden van culturele werkzaamheid dienen in de eerste plaats 
om het culturele karakter te schetsen van de stad, waarin Noto Soeroto zo'n kwart eeuw heeft 
gewoond en gewerkt. In de tweede plaats functioneert een aantal van deze voorbeelden als 
kapstok voor Noto Soeroto's activiteiten.    
 
 
Verenigings- en sociëteitsleven 
 
Het Buitenhof, maar ook de straten in de omgeving, herbergen een groot aantal druk bezochte 
horecagelegenheden met terras, zoals het zeer Haagse Regina, Old Dutch en Riche.1 Het laatste 
etablissement ligt aan het Buitenhof naast de ingang van de Passage. Het vormt het trefpunt van 
Haagse journalisten en kunstenaars. De eersten hebben hun eigen hoekje, 'de bedstee'. De 
anderen klitten in de 'kunsthoek'.2 Hier vormt zich onder de kunstenaars de bitterclub van Riche, 
waar flink wordt gedebatteerd.3 Het begint al in de ochtend: ' "Riche", bekend om zijn koffie, 
zijn portier en plezierige obers. Daar vindt u 's morgens (om elf uur, half twaalf, u kunt er zeker 
van zijn!) enkele journalisten en ander gebroed […].'4 Onder dit 'ander gebroed', zoals de 
schrijver-journalist-criticus Ben van Eysselsteijn de vaste bezoekers hier licht badinerend 
kwalificeert, bevinden zich kunstcritici, dichters en beeldend kunstenaars als Dop Bles, de 
houtsnijder Fokko Mees en de bouwkundig ingenieur-dichter-graficus Hein von Essen. Ook 
Noto Soeroto en de danser-tekenaar-houtsnijder Jodjana behoren in Riche tot 'belangrijken'.5 Hoe 
Hoe de kwalificatie 'belangrijk' in dit verband moet worden geïnterpreteerd is niet duidelijk. Is 
het de frequentie of dominante aanwezigheid? Dominantie moet wat betreft Noto Soeroto 
worden uitgesloten. Hij is voor de bezoekers meer de aantrekkelijke gesprekspartner, de persoon 
met wie men door zijn exotische uitstraling en adellijke afkomst bevriend wil zijn. In het 
bijzonder geldt dit voor Ben van Eysselsteijn en Hein von Essen, Noto Soeroto's belangrijkste 
Haagse vrienden. En hij laat het zich graag welgevallen. Veel bezoekers van Riche zijn eveneens 
lid van de Haagsche Kunstkring (HKK). 
 Deze kring, in 1891 opgericht door de schilder-tekenaar-graficus Jean Theodoor Toorop en de 
schilder-graficus Theophile de Bock, is een brede en actieve kunstenaarssociëteit en onderscheidt 
zich van het met de Haagsche School verbonden Schilderkundig Genootschap 'Pulchri Studio' 
door zijn vooruitstrevend beleid. Al een jaar na de oprichting organiseert de HKK de eerste 
overzichtstentoonstelling in Nederland met het complete oeuvre van Vincent van Gogh, die bij 
het grote publiek dan nog onbekend is.6 De HKK wil uitdagen en trefpunt zijn, en is dat ook voor 
voor de beoefenaren van allerlei kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, kunstindustrie, fraaie 
letteren en toonkunst. Men ontmoet elkaar in sociëteitsverband en er worden kunstkringavonden 
gehouden, waarop men discusieert, voordraagt of exposeert.7 Volgens Ben van Eysselsteijn is de 
de HKK het officiële centrum van het intellectuele en culturele leven.8 De HKK beleeft in 1923 
de première van de belangwekkende en tumultueuze Dada-tournee van Theo van Doesburg, 
diens vrouw Nelly van Moorsel, Vilmos Huszár en Kurt Schwitters.9 Na deze première gaat de 
show naar Diligentia aan het statige Lange Voorhout. De NRC en Het vaderland doen uitvoerig 
verslag van deze lawaaiige, provocatieve voorstelling met poëzie, geblaf, gekwaak, verhalen, 
lichteffecten, pianospel en de op een doek geprojecteerde dans van Huszárs 'Mechanisch 
                                                 
1 Van Doorn 2002, p. 226.  
2 Groenevelt 1931, p. 147. 
3 Ketelaar 1979, p. 9. 
4 Van Eysselsteijn 1931b, p. 77, 78. 
5 Ketelaar 1979, p. 9. 
6 www.haagsekunstkring.nl 
7 Van Doorn 2002, p. 247. 
8 Van Eysselsteijn 1931b, p. 69. 
9 Van Doorn 2002, p. 223. 
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Dansende Figuur'. Of deze experimentele demonstratie tegen de verstarring van alle 
kunstconventies, wat Dada zegt te zijn, in Diligentia wordt begrepen, blijkt niet uit de verslagen. 
Wel, dat de zaal zich van begin tot het eind bij de gebeurtenissen op het toneel laat betrekken.1  
 Noto Soeroto is van 1921 tot 1923 lid van de HKK. Zijn naam prijkt op de ledenlijst van de 
Litteraire Afdeling in die jaren, waarop 22 namen staan, o.a. die van Henri Borel, de afwisselend 
in Den Haag en Vlaanderen wonende schrijver Cyriel Buysse, de acteur-regisseur-
toneelgroepleider Cor van der Lugt Melsert, de literair-historicus Jan Kalff, de dichter-schrijver 
Herman Middendorp, de schrijfster Annie Salomons en Albert Vogel, de voordrachtskunstenaar. 
Op de ledenlijsten uit andere jaren en van andere disciplines staan de namen van de schilders 
Han van Meegeren en Willem van Konijnenburg, die ook lid van Pulchri is, de architect H.P. 
Berlage, de dichters Martinus Nijhoff en Jacques Bloem, de acteur Louis Bouwmeester en zelfs 
de Franse beeldhouwer Auguste Rodin.2  
 Op een Javaanse 'kunstkringavond' op 25 januari 1921 treden Jodjana en andere Indonesiërs 
op met Javaanse dansen, begeleid door een gamelanorkest. Het is tevens het afscheid van 
Jodjana, die zijn lidmaatschap opzegt wegens vertrek naar Parijs. Reeds eerder moet de Javaanse 
cultuur het thema zijn geweest van een HKK-avond. Han van Meegeren tekent Jodjana op 25 
februari 1920 ter gelegenheid van een Javaanse avond. De indrukwekkende afbeelding gaat 
vergezeld van zestien handtekeningen, waaronder de (Javaanse) autografie van Noto Soeroto, die 
hiermee zijn aanwezigheid op dat moment aldaar bevestigt.3  
 Waar de HKK de ontmoeting tussen de kunsten bevordert, streeft de in 1928 opgerichte 
Culturele Club, Sociëteit voor Culturele Samenwerking, ernaar 'de beoefenaren van kunsten en 
wetenschappen samen te brengen'.4 Men komt bij elkaar in gebouw Excelsior aan de Zeestraat 
57. De Club verenigt 'het intelligente en geëngageerde' in Den Haag. Onder de leden treffen we 
architecten, toonkunstenaars, ingenieurs, advokaten, hoogleraren, letterkundigen, artsen, 
schilders, boekhandelaren, uitgevers, industriëlen en hoge ambtenaren aan.5 Klinkende namen 
kent de ledenlijst in overvloed. Bijvoorbeeld: wederom H.P. Berlage, de arts-psychiater Henricus 
Rümke en Menno ter Braak. De Club wil niet een gewone herensociëteit zijn. Men wil naast min 
of meer passieve gezelligheid (bridge en borrel) vooral ook activiteiten op het gebied van kunst 
en wetenschap. De instrumenten zijn het beschikbaar stellen van boeken en tijdschriften, het 
organiseren van praatavonden, lezingen, voordrachten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen en 
concerten. En dit alles 'critisch ten opzichte onzer ongebondenheid, waakzaam speurend naar wat 
ons waardevol voorkomt en merkwaardig in den breeden en heftigen stroom van het leven van 
heden'.6 Noto Soeroto is geen lid geweest van De Club. Een aantal van zijn vrienden wel, onder 
wie Dop Bles en de schilder Christiaan de Moor. Helaas is een belangrijk deel van het archief in 
de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat Noto 
Soeroto gesproken heeft op één van de zogenoemde praatavonden.7     
 Minder prestigieus, enigszins vrijgevochten en veelal jongere kunstenaars herbergend, is De 
Wigwam of de Dinsdagmiddagsoos, een initiatief van Hein von Essen, en voortgekomen uit de 
genoemde artistieke bitterclub van Riche.8 Aanvankelijk komt men bijeen in Café Du Corbeau, 
een vermaard artiestencafé aan het Bleyenburg 1, hoek Casuaristraat, later in een bovenzaal van 

                                                 
1 H.B. 1923. Zie ook: 'Dada' 1923. 
2 Gemeentearchief Den Haag, B. nr. 253. 
3 Gemeentearchief Den Haag, B. nr. 0253-01. Inv. nr. 264, p. 39. 
4 Ketelaar 1979, p. 15. 
5 Ibidem, p. 53-60. 
6 Ibidem, p. 15. 
7 Gedurende de jaren 1967–1974 staat op de ledenlijst de naam van Noud van Roessel Douwes, sedert 1938 eigenaar 
eigenaar van boekhandel Synthese aan het Lange Voorhout 96. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Noto 
Soeroto door het huwelijk met diens dochter Dewi. 
8 Groenevelt 1931, p. 146; Walch 1934, p. 199. 
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restaurant Cambrinus aan de Herengracht 48.1 Tijdens de zomermaanden kiest men vanwege de 
koelte voor Riche.2 Er is geen archief overgeleverd, maar uit verschillende publicaties is toch het 
het een en ander bekend. Zo zijn veel leden tevens lid van de HKK, onder wie Noto Soeroto.3 Er 
is aanvankelijk een bestuur en de contributie bedraagt een gulden per maand. Later acht men een 
bestuur overbodig en is er dus ook niemand meer om de contributie te innen.4 In Oedaya geeft 
Willem Klaar, de latere secretaris-penningmeester van het Nederlandsch-Indonesisch Verbond, 
een impressie van deze club.5 Een afdruk van het vignet van De Wigwam, een houtsnede van Jan 
Jan Franken Pzn., illustreert het artikel. Dezelfde afbeelding siert eveneens de achterzijde van de 
lidmaatschapskaarten. Klaar typeert De Wigwam als een 'merkwaardig gezelschap', bestaande uit 
Haagse kunstenaars en journalisten die zich afficheren als kunstbeschermers. 'Zij wisselen er van 
gedachten, spreken er over hun werk, over den tijd, over al de dingen, die een bewust denkend en 
voelend mensch niet met rust laten.' Een aantal van hen noemt hij bij naam, zoals de 
toneelspeelster en voordrachtskunstenares Charlotte Defresne-Köhler, die er De zachtmoedigen 
van Dostojewski voordraagt, de toneelspeler Louis van Gasteren, die een pleidooi houdt voor het 
Nederlands drama, en de dramaturg-regisseur-decorontwerper, romancier en tekenaar Eduard 
Veterman, die de Wayang-liederen van Noto Soeroto voorleest. Over Noto Soeroto meldt Klaar 
dat deze een vurige rede houdt over het door hem gewenste engagement van de kunstenaar met 
betrekking tot de grote wereldproblemen.   
 Op een overgeleverde groepsfoto, waarop zo'n 40 leden van De Wigwam zijn geportretteerd, 
staat Noto Soeroto in het gezelschap van Ben van Eysselsteijn, de actrice Eline Pisuisse, dochter 
van de cabaretier Jean-Louis Pisuisse, Hein von Essen en zijn vrouw, de danseres Dini von 
Essen-Bergsma, de actrice Lily Bouwmeester, de schrijfster Willy Corsari, de schilder Jan 
Franken Pzn, de dichter-criticus Ernst Groenevelt, Christiaan de Moor, Eduard Veterman en de 
hoofdredacteur van de Haagsche courant, P.H. de Wit en diens vrouw. In De tooneelspiegel  
beschrijft een onbekende hand de aanwezigheid van o.a. de actrice Mary Dresselhuys en de 
beeldhouwer Joop van Lunteren.6 Rico Bulthuis herinnert zich nog de namen van de dichteres 
Clara Eggink, de acteur-journalist Johan Broedelet7, de schrijvers Aar van de Werfhorst, Nescio 
en de danseres Han Rijnbeck. Ook signaleert hij soms Bendoro Raden Ajeng Mirjam, een tante 
van Noto Soeroto. Aan haar zal Johan Fabricius in 1958 zijn roman over de Vorstenlanden, 
getiteld  Schimmenspel, opdragen.  
 De Wigwam blijkt zelfs over internationale contacten te beschikken. In 1930 bezoeken de 
Duitse acteur Emil Jannings, die naast Marlene Dietrich in Der blaue Engel schittert en de 
bekende acteur-regisseur Ernst Stahl-Nachbaur De Wigwam gedurende hun verblijf in Holland. 
De Duitse en zelfs Amerikaanse pers is aanwezig.8 Verder wordt melding gemaakt van het 
bezoek van de acteur Adolphe Engers van het Berlijnse Lustspielhaus.9  
 Van Eysselsteijn noemt de karakterverschillen tussen de Culturele Club en de Wigwam. Hij 
geeft een impressie weer van de sfeer in de respectievelijke sociëteiten en noemt een aantal leden 
dat nog niet is genoemd.   

 
Naast den officieelen Kunstkring en het nog officieeler Pulchri zijn er twee minder 
officieele en daarom nog levendiger kringen in Den Haag te vinden. Dat zijn: de 
Cultureele Club en de Wigwam. De eerste is erg cultureel, de laatste in het geheel 

                                                 
1 Walch 1934, p. 200. 
2 Groenevelt 1931, p. 147. 
3 Walch 1934, p. 200. 
4 Ibidem. 
5 Klaar 1930. 
6 'Een vredespijp in de Wig-Wam' 1930, p. 110. 
7 Johan Broedelet is de vader van Wilhelmina (Joeki) Broedelet, de moeder van Remco Campert. 
8 'Een vredespijp in de Wig-Wam' 1930, p. 109. 
9 Klaar 1930, p. 167. 



 106

niet. De Wigwam is een gelegenheid, waar men nooit over kunst hoort spreken 
noch over kritieken, een reden waarom er dan ook uitsluitend kunstenaars en 
journalisten bijeen zijn …  
Ondanks den cultureelen naam heeft ook de Cultureele Club veel aantrekkelijks. 
[…] Hier ziet u den grijzen Dr. Berlage, den man van den nieuwen stijl, waarin 
men thans bouwt van Amsterdam tot Wladiwostock. Daar is de houtsnijder Fokko 
Mees, de criticus Dop Bles, de beeldhouwer Altorf, die gezellig drinkt, gezellig 
lacht en … gezellig zwijgt als er te cultureel gedaan wordt. Daar is Cornelis van 
der Sluys en Vilmos Huszar, menschen van gestyleerde meubelen, baardjes en 
schilderijen. Het bestuur van deze Club put zich uit in het geven van werkelijk 
interessante Clubavonden in het Gebouw Excelsior in de Zeestraat. 
In de Wigwam – een vrijgevochten groepje, dat nu eens hier, dan weer daar 
verblijf houdt, op het oogenblik op een zaaltje boven Cambrinus aan de 
Heerengracht – gaat het gemoedelijk toe. Soms komen alle Kunstkringleden, die 
niet in eigen gewelven toeven willen, stilletjes even over … Men ziet er den 
schilder Christiaan de Moor in diepzinnig gesprek met zijn collega's, den 
sympathieken Sierk Schröder en den bedachtzamen fantast Hein von Essen; 
Eduard Veterman met de schoenen van Couperus en den wandelstok van Wilde is 
in speelsch, hoewel niet altijd even vriendelijk debat met Ernst Groenevelt, die het 
principieel met iedereen oneens pleegt te zijn en daarom een goed criticus is, al 
heeft hij niet altijd gelijk. De journalist Piet de Wit en zijn collega Jan Bosch 
luisteren naar Jan Franken Pzn., die er niet zoo hongerig uitziet als diens 
houtsneden zouden doen vermoeden. 
Joop van Lunteren glimlacht en bouwt luchtkasteelen en bruggen. Hij is de eenige 
kunstenaar, die er in slaagt binnenkort heel Den Haag over de brug te laten 
komen.1  
Onder de squaws in de Wigwam noemen wij Willy Corsari en Lucie van Ees.  
Het Tooneel-element is dikwijls sterk vertegenwoordigd. Twee Haagsche 
huppelaarsters komen er ook van tijd tot tijd: Darja Collin [van 1930-1935 gehuwd 
met Slauerhoff, RBK], blond, lief en trouweloos vergeetachtig, en Dini von Essen-
Bergsma, blond, lief en betrouwbaar precies. Darja Collin's vergeetachtigheid is: 
een charme; Dini von Essen's preciesheid: een deugd. 
Daar in het hoekje, warm bij de kachel, zwijgend en vergenoegd, zit de Javaansche 
dichter Noto Soeroto en omhelst stilletjes de vriendin van Hafiz en Li Tai Po,  
waarbij Jan Campert hem bedachtzaam en met aandacht assisteert…2  

 
Uit bovenstaand citaat kan de indruk ontstaan dat in De Wigwam uitsluitend het gezellige en 
vrijblijvende samenzijn doel van de bijeenkomsten is. Ongetwijfeld zal dit de aantrekkelijkheid 
hebben bevorderd, hoewel het duidelijk is dat een regisserende hand af en toe de aandacht weet 
te vestigen op een centraal thema. De docent Franse taal- en letterkunde en publicist Tiemen 
Gerritsen houdt een serie van vijf lezingen en men voert een satirisch spel op, getiteld HKK 
(Heeren, Kunstenaars, Kritiek).3 In 1930, de datum is niet te achterhalen, staat het werk van 
Noto Soeroto centraal. Ben van Eysselsteijn houdt een inleiding:   

 
Als wij, in den kring onzer vrienden dezen Javaanschen kunstenaar ontmoeten, als 
hij – één der onzen en aan ons dagelijksch en haastig leven gemeenzaam geworden 

                                                 
1 Joop van Lunteren maakte o.a. beeldhouwwerken als versiering van bruggen, zoals de beeldengroep 'Prins Maurits 
met gevolg' op de Herenbrug van de Herengracht naar de Bezuidenhoutseweg, hoek Prinsessegracht. 
2 Van Eysselsteijn 1931b, p. 74-77. 
3 Walch 1934, p. 199. 
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– ontdaan van zijn Oostersch aureool dat ons aller snobisme zoo aangenaam 
aandoet, rustig, bescheiden en eenvoudig zijn weg gaat – dan zijn zij, die hem op 
zijn schouders kloppen en met een familiair-joviale hartelijkheid aanspreken, maar 
wel eens al te veel geneigd in deze pretentieloozen en vriendelijken Javaan den 
kameraad van het eigen-niveau te zien en zij vergeten te snel dat wij hier te doen 
hebben met een opmerkelijke, voorname en zeer bijzondere kunstenaarsziel.1  

 
Van Eysselsteijn citeert in deze inleiding Veterman in diens beschouwing over de danser en 
beeldend kunstenaar Jodjana. Van Eysselsteijn ziet parallellen tussen Jodjana en Noto Soeroto  
en stelt vervolgens vast, dat Jodjana, evenals Noto Soeroto 'één der onzen' geworden is. Van 
Eysselsteijn merkt ook een verschil op, dat niet onbelangrijk is in dit verband. Hij constateert dat 
Noto Soeroto, in tegenstelling tot Jodjana, een zeer uitgebreide kring van kennissen onder de 
Haagse kunstenaars bezit en zich 'iederen dag in dien uitgebreiden kring beweegt'.2 Op de 
middag van 8 november 1930 spreekt Noto Soeroto in een openbare bijeenkomst de leden van 
De Wigwam toe met een rede getiteld, Het Idealisme in het Nederlandsch-Indonesisch 
Verbond.3 Hij draagt de inhoud op aan zijn goede vriend Hein von Essen.  
 Overigens, de bovenzaal van Cambrinus is volgens Ernst Groenevelt niet de eerste en enige  
lokatie waar De Wigwam bijeenkomt. Ook Riche aan het Buitenhof, dat wil zeggen 'de bedstee', 
is in de zomermaanden wel het verzamelpunt van de 'vredespijprokers'.4  
 Niet zozeer een sociëteit, maar wel een artistiek trefpunt, is sedert 1919 het huis van de 
componist-pianist Bernhard van den Sigtenhorst Meyer en de dichter-zanger Rient van Santen 
aan de Prins Mauritslaan 73 waar Noto Soeroto een welkome gast is. Een aantal gedichten uit 
o.a. Fluisteringen van den avondwind waren in 1917 al door Van den Sigtenhorst-Meyer 
getoonzet.5  
 Rico Bulthuis weet zich een kleine, bijzondere plaats nog goed te herinneren, nl. Paviljoen Het 
Wachtje, een etablissement bij de Bosbrug in de vorm van een Grieks tempeltje met vier dorische 
zuilen aan de voorzijde. Oorspronkelijk is het een grenadierswacht, tussen 1825 en 1827 
gebouwd door de toenmalige stadsarchitect Zeger Reijers. Het Wachtje raakt zwaar beschadigd 
tijdens het bombardement op het Bezuidenhout in maart 1945 en wordt na de oorlog gesloopt.  
 

De mooiste en liefste herberg in heel Den Haag, in heel de wereld was 'Paviljoen 
Het Wachtje' aan de rand van het Malieveld, met aan de andere kant de wegen naar 
schouwburgen en met uitzicht op het Bezuidenhout. […]. 
'Het Wachtje' was niet groot. Een tempeltje achter vier zuilen met aan staven 
hangende bloemschalen achter glazen schotten. Binnen was rechts een bar en links 
een aquarium met tropische vissen. Tot in de uitbouw aan de achterwand, hingen 
onder, boven en naast elkaar portretten van artisten. In lijstjes. Nieuwe en 
vergeelde foto's, vaak met opdrachten aan Elslander, de baas. Soms zaten de 
artisten onder hun portretten: Richard Tauber, Alexander Moissi, de dikke Szöke 
Szakall, Lou Bandy, de danser-choreograaf Iraïl Gadeskov, Jushnij van 'De 
Blauwe Vogel', Raden Mas Jodjana, Eduard Verkade, Rie Cramer en Buziau. Je 
zag er schrijvers en journalisten. Menno ter Braak, Simon Carmiggelt.   
Ook toneelspelers: Paul Steenbergen, Alexander Pola, Caro van Eyck.6  

 

                                                 
1 Van Eysselsteijn 1930b, p. 128. 
2 Ibidem. 
3 Zie Oedaya 7 (1930), nr. 90, p. 144-146. 
4 Groenevelt 1931, p. 147. 
5 'Biografie van Meijer, Bernard' In: Biografisch woordenboek van Nederland, Internet-editie. 
6 Bulthuis 1975, p. 132. 
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De namen die Bulthuis in zijn impressie noemt, geven aan dat ook buitenlandse artiesten in Den 
Haag de weg weten te vinden naar de ontmoetingsplaatsen van kunstenaars.    
 Tot slot moet aan een opmerkelijke gemeenschap in Kijkduin aandacht worden besteed.  
Kijkduin ligt zuidelijk van de stad aan zee. De wijk behoort tot Loosduinen, tot 1923 een 
zelfstandige gemeente. De enige rechtstreekse verbinding met Den Haag loopt door de duinen en 
niet eens over een pad. Op de fiets kost het vijf kwartier om via deze route het centrum van Den 
Haag te bereiken. De andere, langere weg loopt over Loosduinen. Begin jaren twintig bouwen de 
bekende architecten Duiker en Bijvoet een villaparkje in de Kijkduinse duinen. Het zijn lage 
landhuizen met grote tuinen. Er vormt zich door het relatieve isolement een buurtje met een 
bijzonder en uniek karakter. De meeste straten krijgen de naam van een Nederlandse badplaats: 
Scheveningselaan, Zandvoortselaan, Noordwijkselaan, Domburglaan, etc. Onder de bewoners 
heerst een dorpse sfeer met, paradoxaal genoeg, een mondain karakter. Dit is toe te schrijven aan 
het grote aantal kunstenaars dat er zijn domicilie kiest: de schilders Peter van der Braken, Piet 
Bulthuis, de broer van Rico, en Jan Cossaar. Verder de ontwerper Chris Lebeau, de claveciniste 
Lida Claus, Jacques Bloem en Clara Eggink, Jan Campert en Joeki Broedelet.1  
 Er is een amusementsvereniging, De Brulboei, die bal-masqués, toneel- en zangavonden 
organiseert in het Badhotel. Voor feesten en artistieke bijeenkomsten ontmoet men elkaar 
veelvuldig thuis met genodigden en logés, veelal betreft het leden van de HKK of  De Wigwam. 
De zeer jonge Rico Bulthuis heeft hier ook Noto Soeroto ontmoet, die hij zich herinnert als een 
rustige, wat teruggetrokken, kleine man. Ben van Eysselsteijn, Jodjana, Hein von Essen, de 
journalist-kroniekschrijver mr. E. Elias en Eduard Veterman worden er ook gesignaleerd.  
 
 
Kranten en tijdschriften 
 
In de eerste helft van de twintigste eeuw verschijnt er in Den Haag een uitzonderlijk aantal 
kranten en tijdschriften.2 Naast de grote landelijke dagbladen als de liberale NRC en het 
eveneens liberale Het vaderland, beide met een Haags redactiekantoor, kan de lezer zijn keuze 
maken uit de eveneens liberale De nieuwe courant, de christelijk-historische De Nederlander, het 
socialistische Het Haagsche volk en het rooms-katholieke Het centrum. Voor diegenen, die prijs 
stellen op veel plaatselijk nieuws zijn er tal van mogelijkheden, zoals Land en volk. Nieuw 
dagblad voor Nederland met een rijk geïllustreerd zondagsblad. Andere dagbladen met veel 
Haags nieuws zijn de onafhankelijke De nieuwsgier, De aankondiger, De avondpost en de 
Haagsche courant. Voor de respectievelijke denominaties verschijnen de anti-revolutionaire 
Nieuwe Haagsche courant en de rooms-katholieke De residentiebode.3 Voor het jaar 1925 komt 
het totaal van de in Den Haag uitkomende kranten op 11. De concurrentie moet groot geweest 
zijn. Eind 1928 neemt het Sijthoffconcern De nieuwsgier over en verandert de naam in De 
nieuwsbron (1929-1944). In hetzelfde jaar fuseren De avondpost en de Haagsche courant.  
 Uit de kring van vrienden en bekenden van Noto Soeroto zijn er velen als journalist of 
recensent voor Haagse kranten of bladen werkzaam, onder wie Ben van Eysselsteijn (De 
avondpost, Haagsche courant), Jan Campert (De nieuwsgier, De nieuwsbron), Nico Oosterbeek 
(De nieuwe courant),  Piet de Wit (hoofdredacteur Haagsche courant), Ernst Groenevelt (De 
avondpost) en Anton Zelling (De hofstad).  
 Op het gebied van kunst en cultuur is Het vaderland toonaangevend. Achtereenvolgens onder 
leiding van de kunstredacteuren W.G. van Nouhuys, Jan Walch, Henri Borel en Menno ter Braak 
verwerft de krant een niet weg te denken positie in het Haags cultureel leven. Onder de 
genoemde redacteuren werkt als tweede man steeds de gewaardeerde G.H. Gravesande 
                                                 
1 Claus 1987 p. 8; Rijndorp 1980, p. 11. 
2 Renders 2004, p. 266. 
3 Ibidem, p. 166. 
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Pannekoek, die in 1928 een interview met Noto Soeroto publiceert in het maandblad Den gulden 
winckel.1  
 Ben van Eysselsteijn wordt in 1925 kunstredacteur van De avondpost.2 In de jaren 1927 en 
1928 werkt hij voor De nieuwsgier, daarna opnieuw bij De avondpost. 3 Na de fusie tussen De 
avondpost en de Haagsche courant wordt hij kunstredacteur van de Haagsche courant. Deze 
functie zal hij, met een onderbreking tussen 1942 en 1945 tot zijn pensionering blijven 
uitoefenen.4 In 1925 interviewt hij Noto Soeroto voor De avondpost. Hij publiceert het interview 
in vier delen in november 1925.5 Het is deze kennismaking, die de basis legt voor hun 
vriendschap.   
 Jan Campert is sedert de oprichting in 1927 verbonden aan De nieuwsgier, later De 
nieuwsbron.6 Voor het eerstgenoemde blad bespreekt hij in augustus 1928 Noto Soeroto's 
Fluisteringen van den avondwind en voor het tweede in augustus 1931 de Wayang-liederen.7 
Ben van Eysselsteijn en Jan Campert gaan waarschijnlijk meer met elkaar om dan Noto Soeroto 
en Jan Campert, hoewel de laatsten door het verband van De Wigwam elkaar goed moeten 
hebben gekend.8 Zij maken ook samen deel uit van de redactie van De tooneelspiegel: 
maandschrift gewijd aan tooneel, muziek en dans, een tijdschrift dat in 1929 wordt opgericht.   
 Den Haag kan ook bogen op het verschijnen van een belangrijk aantal periodieken. Natuurlijk 
landelijke, zoals de opiniebladen De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Elsevier's 
geïllustreerd maandschrift, het op het opvallende roze papier gedrukte weekblad De Haagsche 
post. Een Hollandsch weekblad en het gezinsblad De Spiegel. Weekillustratie voor het christelijk 
gezin. Kenmerkend echter, zijn typisch Haagse bladen als De hofstad, De Haagsche 
vrouwenkroniek, De Haagsche dameskroniek, De kroniek, 's-Gravenhage in beeld en De 
tooneelspiegel. Deze laatste categorie krijgt hieronder wat meer profiel.  
 De hofstad. Artistiek weekblad voor Nederland (1899–1927) wordt in Den Haag gemaakt. Het 
is gevuld met literaire kritieken, boekennieuws, een artistieke weekagenda, gedichten, 
kunstberichten en een feuilleton. Onder de vaste medewerkers treffen we o.a. aan Eduard 
Veterman, de schrijfster M.C. Kooy-van Zeggelen en opnieuw Johan Broedelet. Hoofdredacteur 
Anton Zelling bespreekt in september 1914 lovend Noto Soeroto's Melatiknoppen, die in dat jaar 
worden voorgepubliceerd in De tijdspiegel. Wanneer de gelijknamige bundel in 1915 verschijnt, 
blijkt Noto Soeroto hem te hebben overgehaald de inleiding te verzorgen.  
 De Haagse vrouwenkroniek (1913–1935) voert aanvankelijk de ondertitel Weekblad voor de 
ontwikkelde vrouw. De doelgroep wordt bereikt met artikelen en recensies over toneel, concerten 
en tentoonstellingen, maar vooral door beschouwingen over de positie van de vrouw en 
interviews met vrouwen, die een belangrijke bijdrage leveren of geleverd hebben aan de 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid van vrouwen, zoals de actrices Fie Carelsen, Annie van Ees 
en de danseres Dini von Essen-Bergsma. Allen Haags. Met ingang van de tweede jaargang wordt 
de hoofdredactie gevoerd door Jacqueline Reyneke van Stuwe, als romanschrijfster bekend onder 
de naam Eline van Stuwe en tevens hoofdredactrice van De Hollandsche lelie. Van januari 1921 
tot januari 1924 zijn er twee hoofdredactrices: Jacqueline Reyneke van Stuwe en haar zuster 
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe. Als adres van de dames vermeldt de kop van het blad: 
Regentesselaan 176, waar Willem Kloos, zijn vrouw en diens zuster wonen en waar Noto 
Soeroto hen in de zomer van 1921 met een beleefdheidsbezoek vereert. De journaliste-
declamatrice Beata van Helsdingen-Schoevers, idolaat van Noto Soeroto, is als medewerkster 
                                                 
1 's Gravesande 1928. 
2 Nijkeuter 1996, p. 14. 
3 Ibidem, p. 15. 
4 Ibidem, p. 17. 
5 Van Eysselsteijn 1925. 
6 Renders 2004, p. 165. 
7 Campert 1928; Campert 1931. 
8 Renders 2004, p. 170. 
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verbonden aan De Haagsche vrouwenkroniek.1 Zij levert haar bijdragen, 'Brieven uit Indië' onder 
de naam Anna Beata de Meyran. Bij haar onverwacht overlijden in augustus 1920 schrijft 
Jacqueline Reyneke van Stuwe een uitgebreid in memoriam.2  
 De Haagsche dameskroniek (1915–1941) heeft een minder emancipatoir karakter dan De 
Haagsche vrouwenkroniek. Het weekblad heeft meer volume en een groter bereik, doordat de 
inhoud meer geschakeerd is. Het is gevuld met een feuilleton, artikelen over opvoeding, mode, 
toneel, wonen, dans, film en recepten. Om de lezeressen aan zich te binden worden voor de 
abonnees theemiddagen georganiseerd, waarop o.a. kamermuziek en liederen ten gehore worden 
gebracht.  
 De kroniek (sedert 1915) heeft aanvankelijk de ondertitel Maandblad voor Noord en Zuid 
Nederland. In 1917 verandert de toevoeging in de titel in Maandblad voor Nederland en België. 
Er is een redactie in Den Haag en Brussel. De inhoud bestaat aanvankelijk hoofdzakelijk uit 
nieuws en reportages op het gebied van de kunsten: toneel, muziek en schilderkunst. Het besteedt 
aandacht aan mode en plaatst verhalen. Halverwege de jaren twintig verandert het blad van 
karakter. Het societyleven krijgt een belangrijk accent in de reportages en nieuwsberichten. Dit 
blijkt uit de ondertitel: Hof – Diplomatie – Society – Kunst – Letteren. Als medewerkers worden 
genoemd: de (portret)schilder-schrijver-kunstcriticus Jan Veth, de journalist-prozaschrijver 
Johan de Meester, die tevens redacteur is van de NRC, Henri Borel en Cyriel Buysse. In april 
1916 doet Henri Borel verslag van de op 15 maart 1916 in een uitverkochte Haagsche 
Schouwburg gehouden kunstavond door Indonesische studenten ten bate van de slachtoffers van 
de watersnood in Indië. Op deze avond manifesteren o.a. Noto Soeroto en Jodjana zich als 
gamelanspeler en danser.3  
 's-Gravenhage in beeld (1924–1935) is een populair familieblad, dat als een aparte editie van 
Groot Rotterdam wekelijks verschijnt. Het presenteert rubrieken voor oud en jong, man en 
vrouw. Mode, sport, toneel, een feuilleton, een puzzel, moppen, een vrouwen- en een 
kinderpagina, maar ook buitenlands nieuws vullen de bladzijden. Luchtig en voor elk wat wils is 
de formule. De fotoreportages zijn kenmerkend. Per aflevering zijn het er tientallen. De 
onderwerpen zijn veelal Haags, hoewel er ook fotoreportages van gemeenten in de onmiddellijke 
omgeving van Den Haag worden geplaatst. Wekelijks publiceert de redactie een vaste 
fotorubriek met Haagse evenementen, stemmingsbeelden en stadsnieuws. In 1935 fuseert 's-
Gravenhage in beeld met Panorama en wordt de oorspronkelijke naam als ondertitel bij 
Panorama vermeld. Het typisch Haagse karakter neemt dan af.    
 De tooneelspiegel (1924–1935) is zeer Haags. De uitgever is Haags, de redactie is Haags en 
het blad is gevuld met advertenties van Haagse ondernemingen en instanties. Het blad publiceert 
achtergronden van gespeelde en te spelen stukken, profielen van acteurs en actrices, 
beschouwingen over de historie van het toneel en aankondigingen en kritieken van 
toneelstukken, films, dansuitvoeringen en concerten. De hoofdredactie wordt aanvankelijk 
gevoerd door de actrice Tonny Stevens en de acteur Jan van Ees. Later treedt Tonny Stevens uit 
de redactie en bestaat deze uit Jan Campert, Jan van Ees en Ben van Eysselsteijn. Onder de 
medewerkers vallen de bekende namen op:  Johan Broedelet, Willy Corsari, Cor van der Lugt 
Melsert, Eduard Veterman, Ernst Groenevelt, Hein von Essen en Noto Soeroto. Al in het eerste 
nummer blijkt het blad oog te hebben voor de podiumkunst van Indië door de plaatsing van een 
artikel van prins Soerjodiningrat van Djokjakarta over de wajang wong, het Javaanse danstoneel. 
Noto Soeroto stelt uit zijn archief foto's beschikbaar om het artikel te illustreren.4 Zelf schrijft hij 
hij voor het vierde nummer een studie over het wajangspel. In mei 1931 publiceert De 
tooneelspiegel zijn gedicht 'Kelana' (De verdwaasde) een voorpublicatie uit de Wayang-liederen. 
                                                 
1 En aan De Hollandsche lelie. Zie Van de Loo 2004, p. 140. 
2 Reyneke van Stuwe 1920.  Zie ook: Van de Loo 2004, p. 140. 
3 Borel 1916b.   
4 Soerjodiningrat 1929. 
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Het gedicht is opgedragen aan Jodjana en gaat vergezeld van een paginagrote foto van de dichter. 
Wanneer Noto Soeroto in februari 1932 naar Indonesië vertrekt, handhaaft de redactie hem als 
medewerker. Als ware hij een correspondent wordt achter zijn naam 'Java' geplaatst. Er zijn 
echter geen verdere bijdragen van hem aan De tooneelspiegel bekend.  
 Naast de grotere bladen wordt er in Den Haag druk gewerkt aan kleine tijdschriften als het 
journalistiek-literaire Astra, Nederlands eerste geïllustreerde maandschrift, dat in 1922 voor het 
eerst verschijnt. Het op boekformaat uitgegeven tijdschrift is vooral gevuld met fictie, daarnaast 
met  reportages over film en fotografie. De thuisbasis van Astra is weliswaar Amsterdam, maar 
het medewerkersbestand uit Den Haag, onder wie Henri Borel, Ernst Groenevelt, Johan 
Broedelet en Noto Soeroto, is aanzienlijk.1  
 Opvallend in de jaren twintig, voor een geheel andere doelgroep, zijn de minder serieuze 
zogenoemde 'mondaine' blaadjes als Pan. 'n mondain weekblad, later Pan. Mondain 
humoristisch weekblad (1923).  In 1924 volgt Lili. Mondain weekblad voor iedereen. Het jaar 
erop komen Het mondaine weekblad en Het mondaine blad. De groote wereld op de markt. Van 
1927 tot 1931 verschijnt dan Mondain Den Haag. Het is niet geheel duidelijk of het 
achtereenvolgende uitgaven zijn van dezelfde makers. De inhoud doet wel vermoeden dat 
dezelfde mensen voor deze verschillende elkaar opvolgende blaadjes actief zijn. In ieder geval 
werken Johan Broedelet en Jan Campert mee.2 De inhoud bestaat uit afbeeldingen van schaars 
geklede dames, soms zelfs in speciale bijlagen met foto's of tekeningen van de illustrator Hans 
Borrebach, contactadvertenties en erotische verhalen. Den Haag blijkt voor dit type blaadjes een 
aardige afzetmarkt. 
 
 
Muziek, theater en film 
  
In het centrum speelt in bijna elk café-restaurant wel een strijkje of treden zangers, zangeressen 
of humoristen op. Er zijn talloze dansgelegenheden. En aan theaters, elk met een eigen sfeer, is 
geen gebrek. Uitvoerig uitgaan past in de roes van de 'roaring twenties'.  
 De liefhebbers van operette bezoeken de tegenover het Malieveld gesitueerde Princesse 
Schouwburg (1915–1945) op de hoek van de Prinsessegracht en het Korte Voorhout, waar o.a. 
Richard Tauber en Robert Stolz optreden, maar waar ook het beroemde Russisch cabaret De 
Blauwe Vogel zijn voorstellingen geeft onder leiding van Jasha Jushnij.3  
 Aan het Korte Voorhout ligt het dierbaarste Haagse theater, de Koninklijke Schouwburg, 
geopend in 1904. Verschillende toneelgezelschappen maken van de prachtige zaal gebruik, zoals 
Het Hofstadtooneel (1917–1924), later Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel (1924–
1937) onder leiding van Cor van der Lugt Melsert en Eduard Veterman.4 Van 1913 tot 1917 
bespeelt Eduard Verkade met zijn Die Haghespelers het Theater Verkade aan de Herengracht 
13.5 In de intieme, met smaak ingerichte zaal vergaapt de Haagse chic zich aan de 
welgemanierdheid en modieuze kleding van de acteurs en actrices in zogenoemde 'society-
stukken', zoals de kaskraker Nina van de Britse Arthur Wing Pinero met Enny Vrede, echtgenote 
van Verkade, als ster van het societytoneel in de hoofdrol. Het Haagse publiek spiegelt zich aan 
de verfijnde manieren, verzorgde taal en gedistingeerde kleding (rok en smoking) van de 
spelers.6 Maar Verkade brengt ook Shakespeare, Herman Heijermans en 'Indische' stukken als 
Totok en Indo en Eenzaam van Jan Fabricius. Het gegeven dat Den Haag de stad is van 

                                                 
1 'Tijdschriften', 1923. 
2 Renders 2004, p. 159. 
3 Van Doorn 2002, p. 223. 
4 Regenhardt 1990. 
5 Verkade-Cartier van Dissel 1978, p. 241, 242; De Haan 1963, p. 127-136; Korenhof  2004, p. 149. 
6 Korenhof  2004, p. 149, 152. 
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verlofgangers en oud-Indischgasten speelt hierbij een rol.1 In Eenzaam speelt Cor van der Lugt 
Melsert de rol van de controleur Willem Bijlevoorde. Over deze opvoering merkt Verkade's 
tweede echtgenote, Eline Verkade-Cartier, op: 
 

Onvergetelijk blijft de scène, waar de eenzame, jonge controleur op een buitenpost 
alleen aan zijn tafel zit, terwijl een bediende een kopje thee binnenbrengt en bij zijn 
vertrek en passant met zijn tenen het kastje dichtmaakt. Daarop volgen dan wel tien 
minuten stil spel van Van der Lugt. Onderwijl klonk in de verte de melancholieke, 
eentonige gamelanmuziek door enige Indische studenten gespeeld, die bij de 
voorstelling welwillend meewerkten. Ondanks de mobilisatie liep het bij deze 
voorstelling storm en vele tijdens hun verlof gestrande Indischgasten kwamen 
meerdere malen kijken om hun heimwee naar Indië te koesteren.2  
 

Het is de moeite waard te trachten de identiteit van de studenten-gamelanspelers te achterhalen. 
De eerste Haagse opvoering van Eenzaam vindt plaats op 1 december 1914.3 Het is niet 
onwaarschijnlijk te veronderstellen dat regisseur Eduard Verkade de Indische Vereeniging te 
hulp heeft geroepen om de sfeer van zijn voorstelling te versterken. Hij moet de vereniging 
hebben gekend. Bijna de helft van de ongeveer 70 leden en donateurs is immers afkomstig uit 
Den Haag en Amsterdam, Verkades eerdere werkstad. Binnen de vereniging was juist tegen het 
einde van 1913 een discussie op gang gekomen om de Javaanse muziekbeoefening uit het slop te 
halen door studie en scholing. Om dit doel te bereiken wordt o.a. een (onvolledig) gamelanorkest 
van acht studenten geformeerd dat in december 1913 en in maart 1914 succesvolle uitvoeringen 
geeft onder leiding van Soerjowinoto.  
 Op 15 en 17 maart 1916 worden in de Koninklijke Schouwburg de reeds genoemde Indische 
avonden met dans en gamelan georganiseerd ten bate van de slachtoffers van een overstroming 
in Indonesië. Als gamelanspelers treden hier onder anderen op: Soewardi, Soerjowinoto, Jodjana, 
Loekman Djajadiningrat, Soorjopoetro en Noto Soeroto. Het is waarschijnlijk dat ook zij 
behoren tot de belangeloos meewerkende studenten aan de voorstelling van Eenzaam in 
december 1914.4  
 Alle bekenden uit de Nederlandse toneelwereld hebben in Den Haag op de planken gestaan. 
Een greep uit een aantal grote namen: Eduard Verkade en Cor van der Lugt Melsert zelf, Annie 
van Ees, gehuwd met Van der Lugt Melsert, haar broer Jan van Ees, Willem Roijaards, Fie 
Carelsen, Paul Steenbergen, Louis Bouwmeester, Cees Laseur en Johan de Meester. Het Haagse 
publiek krijgt een keur van toneelstukken gepresenteerd, blijspel en drama, zowel van 
buitenlandse schrijvers als Nederlandse. Die Haghespelers brengen tussen 1913 en 1917 in 
Theater Verkade per seizoen gemiddeld elf stukken en tussen 1921 en 1924 gemiddeld negen 
stukken in Den Haag op de planken.5 Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstadtooneel heeft tussen 
1924 en 1934 per seizoen gemiddeld zo'n twintig stukken op zijn repertoire, die in de 
Koninklijke Schouwburg worden gespeeld.6  
 Met betrekking tot het toneel in Den Haag wordt wel gesproken van de 'Haagse stijl'. Deze 
typering heeft geen eenduidige betekenis. Is het de onnadrukkelijke, ingetogen speelstijl, die het 
Haagse toneel van de jaren tien van de 20e eeuw tot ver na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt? 
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2 Ibidem p. 261, 263. 
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Is het de uitstraling van stad en schouwburg, die elkaar versterken?1 Hoe dan ook, de aanduiding 
geeft aan dat er zich op het gebied van het toneel in Den Haag iets onderscheidends voltrekt. 
    
Respectievelijk aan het Spui en in de Venestraat liggen de bioscopen Asta en City. Het zijn de 
premièretheaters. Zij bloeien in de periode van de stomme film, d.w.z. tot rond 1927. Een groot 
huisorkest ondersteunt er de zwijgende beelden en voorafgaand aan de vertoning geniet men van 
variété.2 Ook in het Centraal-Theater aan de Lange Poten worden films vertoond. Het theater 
wordt tevens gebruikt voor toneelvoorstellingen. 
 
Het winkel- en uitgaanscentrum van de Wagenstraat is minder chic. In de straat zelf staat Scala, 
achter de Bijenkorf. Dit warenhuis opent zijn poorten in 1926 en de eerste roltrappen van 
Nederland zijn een ware attractie, evenals het dakterras. De directie speelt goed in op de behoefte 
van de talrijke verlofgangers uit Indië door een grote afdeling tropenuitrustingen in te richten. 
 Scala trekt veel publiek met de revues van Henri ter Hall en later Louis Bouwmeester jr. 
Toonaangevende artiesten in deze succesvolle revues zijn Buziau, de cabaretier-revueartiest 
Louis Davids, diens zuster de variétéartieste Henriëtte (Heintje) Davids en de komieken Willy 
Walden en Piet Muyselaar als Snip en Snap. In de omgeving zijn veel cabarets te vinden, zoals 
Cabaret Mascotte in de Wagenstraat 68, dat is gemodelleerd naar Berlijnse snit.3 Verderop, in 
Flora, kan men worstelwedstrijden zien, maar ook operettes. Als Scala en Flora tegelijk uitgaan, 
deint een bonte menigte door de Wagenstraat.4 In het Trianon-Theater in de Prinsestraat speelt de 
de revue van twee Haagse broers, Lou Bandy en Willy Derby.  
 In de zomermaanden ligt het brandpunt van het uitgaansleven op en rond het Scheveningse 
Gevers Deijnootplein. Hier zijn de grote hotels als het Kurhaus, het Palacehotel, Rauch, Savoy en 
het Grand Hotel. Voor het Kurhaus strekt het Wandelhoofd Wilhelmina zich uit met het 
Pierpaviljoen, 400 meter in zee, waar artiesten de bezoekers laten genieten van o.a. muziek en 
zang. Verder liggen rond het plein de Kurzaal, het Palais de Danse, het Kurhauscabaret en het 
Circusgebouw. Het Residentieorkest speelt zomers in de Kurzaal en verzorgt wel zes concerten 
per week, soms met wereldberoemde gastdirigenten als Willem Mengelberg en Eduard van 
Beinum. Als solisten treden er op: de pianist Wladimir Horowitz, de violist Yehudi Menuhin en 
de Nederlandse sopraan Jo Vincent. In het populaire genre kunnen Richard Tauber, de Franse 
chansonnier Charles Trenet, de Amerikaanse The Mills Brothers worden genoemd. In het 
Kurhauscabaret treden cabaretiers als Jean Louis Pisuisse, Koos Speenhoff en Louis Davids op.5 
Wat zuidelijker, in Seinpost, worden films vertoond met bal na. De badplaats bruist zomers van 
leven, niet in de laatste plaats door de vele restaurants, terrassen en badbedrijven. Scheveningen 
verwerft eind jaren twintig, begin jaren dertig, onder de Europese badplaatsen een toppositie. En, 
de grootste afnemers van de concertabonnementen zijn niet de badgasten, maar de Hagenaars.6  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Korenhof 2004, p. 146. 
2 Dalen Gilhuys 1987, p. 33. 
3 Van Doorn 2002, p. 225. 
4 Dalen Gilhuys 1987, p. 36. 
5 Van Doorn 2002, p. 221, 222. 
6 Ibidem. 
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Slot 
 
Aan Noto Soeroto lijkt het uitgaansleven van theater, bioscoop en dansgelegenheden niet 
besteed. Gezien zijn culturele interesse en het grote, brede aanbod van mogelijkheden, kan wel 
worden verondersteld dat hij voorstellingen en optredens heeft bezocht, maar persoonlijke 
getuigenissen of die van anderen op dit gebied zijn schaars. Toch zal hij zich hebben 
thuisgevoeld in deze karakteristieke, veelzijdige en wereldse stad. De beschikbare informatie laat 
geen andere conclusie toe dan dat zijn participatie in het culturele leven hoofdzakelijk beperkt 
blijft tot ontmoetingen met intimi in kleine kring. Het gaat dan hoofdzakelijk om de leden van 
een aantal kunstenaarssociëteiten als De Wigwam en de Haagse Kunstkring, de club van Riche 
en de redacties van tijdschriften waarin hij zitting heeft. Individuele contacten of ontmoetingen 
in een beperkte groep lijken zijn voorkeur te hebben. Desalniettemin kent hij zeer veel Haagse 
beeldend kunstenaars, toneelschrijvers, acteurs, journalisten en auteurs. 
 Noto Soeroto onderhoudt ook hartelijke betrekkingen met Hagenaars als de architect-schilder 
Piet Moojen, de schilder Isaäc Israëls, de beeldhouwer Johan Coenraad Altorf, de architect-
rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff, de econoom en algemeen secretaris van de Nederlandsche 
Kamer van Koophandel voor Duitschland, Theo Metz, de schilder Hugo Vogel, de etno-
musicoloog Jaap Kunst, de graficus-schilder-etnoloog Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp en de 
schilder Jan Hoowij.  
 De namenlijst van vrienden en kennissen in de Haagse periode van Noto Soeroto is 
indrukwekkend. De vraag is of dit gegeven uitsluitend toe te schrijven is aan zijn culturele 
preoccupatie en zijn sympatiek, verdraagzaam, rustig en communicatief karakter of dat er nog 
andere factoren in het spel zijn. Die zijn er. Zo maakt het karakter van de stad zijn manifestatie 
en acceptatie eenvoudiger. Het schept de gunstige condities, waaronder hij zijn politieke en 
maatschappelijke ideeën kan proclameren en zijn voor de bewoners herkenbare Indonesisch-
culturele identiteit kan uitdragen. Zijn politiek programma is niet bedreigend in een 
gemeenschap waarop een scherp koloniaal stempel drukt. Zijn adellijke, aristocratische afkomst 
en zijn exotische verschijning maken hem bovendien interessant in de hofstad. Een andere factor 
van belang is het gegeven dat velen van zijn vrienden en kennissen Nederlands-Indië uit eigen 
ervaring kennen. Ook dat schept een band. Een aantal voorbeelden. Jan Toorop is geboren op 
Midden-Java en brengt hier een belangrijk deel van zijn jeugd door.1 Ook Noto Soeroto's goede 
vriend Hein von Essen is er geboren en werkt er jarenlang als architect, o.a. van de School tot 
Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) te Weltevreden.2 Fokko Mees is in Batavia 
geboren.3 Henri Borel verblijft geruime tijd in de Oost (1894–1899; 1901–1904; 1905–1913) als 
tolk en adviseur Chinese zaken. Van Lelyveld is geboren in Semarang, schildert van 1912–1916 
op Java en schrijft een boek over de Javaanse danskunst.4 Piet Moojen werkt als architect en 
schilder zo'n twintig jaar (1904–1923) op Sumatra, Java en Bali, is medeoprichter van het Java-
Instituut en voorzitter van de in 1916 opgerichte Bond van Kunstkringen op Java.5 Isaäc Israëls 
schildert op Java en Bali in 1921 en 1922.6 Jaap Kunst bestudeert ter plaatse de Indonesische 
muziek en publiceert over zijn bevindingen belangwekkende artikelen tussen 1921 en 1927.7 
Theo Metz publiceert o.a. over Javaanse kunst, Duitse handelsbetrekkingen met Indonesië en 
                                                 
1 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie. 
2 Oosterbeek 1924. 
3 Hein von Essen 1926b. 
4 Noto Soeroto: 'De schilder Th. van Lelyveld'. In: Nederlandsch Indië, oud en nieuw 1 (1916–1917), p. 431-438; 
Noto Soeroto: 'De Javaansche danskunst door Th. B. van Lelyveld'. In: Oedaya 2 (1924), nr. 15, p. 132. 
5 Noto Soeroto: De kunstschilder P.A.J. Moojen en zijn Indisch werk. Amsterdam 1925; Noto Soeroto (inleiding): 
Schilderijen en teekeningen van P.A.J. Moojen. Den Haag 1923; Noto Soeroto: 'De schilder P.A.J. Moojen en zijn 
Indisch werk', in: Eigen haard. Wekelijksch tijdschrift voor het gezin 51 (1925), nr. 4, p. 53-61; 'Personalia' 1924. 
6 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie; Glerum 2005, p. 36. 
7 'Mr. Jaap Kunst'. 1928. 
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verblijft er enkele maanden om kennis te maken met de economie en het koloniaal bestuur.1 
Wijnand Nieuwenkamp bereist de archipel, verzamelt er kunst en maakt er schilderijen. Van 
Eysselsteijn was voor zijn kennismaking met Noto Soeroto al geïnteresseerd in de oosterse 
culturen.2  
 De Haagse kunstenaarswereld in de jaren twintig en dertig heeft karaktertrekken van een 
krachtige coterie. Vooral bepaalde leden van De Wigwam en de HKK, met nogal wat 
dubbellidmaatschappen, kennen elkaar, elkaars disciplines, elkaars sterke en zwakke punten. 
Men speelt elkaar de bal toe en soms is de grens tussen zakelijke belangen en privébelangen niet 
geheel duidelijk. De voorbeelden zijn legio en Noto Soeroto doet er volop aan mee. Oedaya, in 
het bijzonder de rubriek 'Van kunst en kunstenaars' blijkt een platform te zijn om elkaar de 
nodige publiciteit te geven. Zo presenteert Nico Oosterbeek in deze rubriek Hein von Essen en 
Jodjana.3 Hein von Essen op zijn beurt schrijft over Willem van Konijnenburg, Henri Borel, 
Fokko Mees, Piet Moojen, Jan Toorop, Willem Kloos en J. Franken Pzn.4 De Dierenliedjes 
(1927) van Hein von Essen worden uitgegeven met een portret van de dichter door Willem van 
Konijnenburg en het is Noto Soeroto die het bundeltje uitgeeft. Albert Plasschaert schrijft een 
inleiding in de uitgave van het grafisch werk (1923) van Hein von Essen.5 Diens dichtbundel De 
zeven zangen van Abraxas (1930) wordt ook uitgegeven door Noto Soeroto en in Oedaya 
besproken door Nico Oosterbeek.6 Hein von Essen bespreekt op zijn beurt Noto Soeroto's 
Wayang-liederen.7 Ben van Eysselsteijn beschouwt Dini von Essen-Bergsma in de rubriek 'Van 
kunst en kunstenaars'.8 In totaal levert Ben van Eysselsteijn acht artikelen aan Oedaya. Hugo 
Vogel bespreekt o.a. Jan Toorop.9 Theo Metz doet verslag van het bezoek aan Frankfurt van een 
delegatie van het Nederlandsch-Indisch Verbond van Jongeren-Organisaties in de winter van 
1927–1928 in het kader van de kennisvergroting over Indië in Duitsland, waarbij ook Jaap Kunst 
aanwezig is.10 Metz zelf komt als onderwerp van analyse ook aan de beurt.11 Opvallend is de 
vaak weinig kritische houding ten opzichte van elkaar, een primair kenmerk van een coterie. 
Natuurlijk speelt de bescherming van belangen mee. De hoofdredacteur van Oedaya ziet zijn 
pagina's gevuld en zijn scribenten ontvangen een vergoeding voor de bevordering van elkaars 
naamsbekendheid.  
 Ook stellen de kunstenaars hun kennis en kunde in dienst van elkaar. Jan Altorf maakt 
bronzen bustes van Jodjana, Jan Toorop en Noto Soeroto.12 Han van Meegeren schildert Ben van 
Eysselsteijn en tekent vele anderen.13 Veterman, als begaafd karikaturist, tekent o.a Ben van 
Eysselsteijn, Hein von Essen, Ernst Groenevelt, Jan Campert, Joop van Lunteren en Willem van 
Konijnenburg.14 Gijs Friedhoff ontwerpt het kopvignet en embleem voor Oedaya en het 
omslagontwerp voor Noto Soeroto's dichtbundel Nieuwe fluisteringen (1925).15 Het vignet voor 
De Wigwam wordt door Jan Franken Pzn ontworpen en Nico Oosterbeek schrijft een gedicht van 

                                                 
  1  Klaar 1931. 
  2  Nijkeuter 1996, p. 15. 
  3  Oosterbeek 1924; Oosterbeek 1925. 
  4 Von Essen 1928a; Von Essen 1926a; Von Essen 1926b; Von Essen 1927; Von Essen 1928b; Von Essen 1929;                      
Von Essen 1930. 
  5 Oosterbeek 1924, p. 150. 
  6 Oosterbeek 1931. 
  7 Von Essen 1931. 
  8 Van Eysselsteijn 1929b. 
  9 Veterman 1930. 
10  Metz 1928. 
11  Klaar 1931. 
12  Oosterbeek 1926. 
13  Nijkeuter 1996, p. 2. 
14 Verbeek 1932; Martin 1931. 
15  'Ir. G. Friedhoff' 1928. 
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tien strofen ter gelegenheid van het eerste lustrum van Oedaya in 1928.1 Jodjana krijgt les in 
beeldhouwen van Altorf, in hout-, leer-, en ivoorbewerking van Chris Lebeau en in tekenen en 
schilderen van Isaäc Israëls en hij poseert een aantal malen voor Israëls.2 Von Essen verzorgt het 
het omslag van Van Eysselsteijns toneelstuk De Duivel op aarde (1931) en de illustraties bij 
diens verhalenbundel Zeven fantomen (1934).3 Voor de tentoonstelling van de schilderijen van 
Piet Moojen in de Haagse Koninklijke Kunstzaal Kleykamp in 1924 schrijft Noto Soeroto de 
inleiding van de catalogus en wanneer in hetzelfde jaar het grafisch werk van Wijnand 
Nieuwenkamp in Kleykamp wordt gepresenteerd, zit Noto Soeroto in het comité van uitvoering.4  
uitvoering.4  
 Het voert te ver om in te gaan op vertrouwelijker banden. Enkele voorbeelden illustreren 
voldoende. Jodjana leert zijn vrouw kennen bij de HKK en bij hun huwelijk in 1923 is Altorf één 
van de getuigen.5 Wanneer Israëls in 1921 naar Indië vertrekt, krijgt hij introducties voor Djokja 
mee van Jodjana en voor Solo van Noto Soeroto.6 Sedert 1925 zijn ook Ben van Eysselsteijn en 
Noto Soeroto hartsvrienden, maar er bestaat ook een innige relatie tussen Ben van Eysselsteijn 
en Hein von Essen. Als Von Essen zijn huis aan de Nassaukade 55 in Rijswijk verlaat, trekken 
de Van Eysselsteijns erin. In hoofdstuk 10 zal de relatie Von Essen-Van Eysselsteijn met 
betrekking tot de oprichting van de Algemeene Nederlandsche Kunstenaars Organisatie in 1940 
worden behandeld. Dit is het moment dat het uiteenvallen van de beschreven 
kunstenaarsstructuur in Den Haag markeert. Voor Noto Soeroto komt dit ogenblik al half 
februari 1932, wanneer hij naar Indië vertrekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Klaar 1930; Oosterbeek 1928. 
2 Glerum 2005, p. 66. 
3 Nijkeuter 1996, p. 21, 31. 
4 Schilderijen en teekeningen door P.A.J. Moojen 1924; Huldiging W.O.J. Nieuwenkamp 1924. 
5 Mondelinge mededeling van mevr. Parvati Chavoix-Jodjana, de dochter van Jodjana, aan René Karels op 10 juni 
2005. Zie ook de huwelijksakte in het gemeentearchief Den Haag: 1923, nr. 1008. 
6 Glerum 2005, p. 66. 
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                 7 
 

EEN MONDAINE STAD ACHTER DE DUINEN (2) 
 
 
Indische hoofdstad  
 
In het vorige hoofdstuk is het Indisch karakter van Den Haag een aantal malen genoemd. Hoe 
manifesteerde zich deze identiteit en op welke wijze is Noto Soeroto hierbij betrokken? 
 Achtereenvolgens zal een aantal organisaties, tijdschriften, sociëteiten, aspecten van de 
eetcultuur en manifestaties worden gepresenteerd, die gezamenlijk zorgdragen voor het 
onmiskenbare Haags-Indische karakter van voor de oorlog. Rico Bulthuis weet het nog:   
 

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

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

                                                 
1 Bulthuis 1975, p. 10. 
2 Van Doorn 2002, p. 47. 
3 Ibidem, p. 23. 
4 Ibidem, p. 41-42. 
5 Ibidem, p. 45. 
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hofstad. De residentie staat bovendien bekend als een stad waar het aangenaam en gezond wonen 
is door de ruime opzet, het vele groen en de nabijheid van strand en zee.1  
  
 
Vereeniging Oost en West 
 
De aanwezigheid van de vele verlofgangers en oud-Indischgasten bevordert de oprichting van 
talrijke instellingen die hun belangen behartigen. Al vanaf 1899 bestaat de Vereeniging Oost en 
West. Zij richt haar activiteiten op Oost- en West-Indië, maar in de praktijk gaat het vooral om 
Nederlands-Indië. De statuten geven hier ondubbelzinnig blijk van:  
'Het geven van raad, wat betreft hotels, pensions, huisvesting, inrichting, onderwijs, werkkring, 
medische hulp, inkoopen enz. op verlangen van Indische families, die zich in het vaderland 
komen vestigen.  
Raadgeving en toezicht wat betreft de plaatsing van kinderen, die men voor opvoeding en 
onderwijs uit Indië naar Europa wil zenden. 
Het desgevraagd geven van advies omtrent reis, uitzet, inrichting en verblijf aan naar Indië 
vertrekkenden. 
Behulpzaam zijn in het verkrijgen van werk hier te lande of elders aan Oud-Indiërs of aan hunne 
kinderen. 
Het verspreiden van populaire kennis op allerlei gebied omtrent onze Indische bezittingen, 
zoowel in woord als in geschrift. 
Het zich in betrekking stellen met ook in Indië bestaande vereenigingen, die min of meer 
hetzelfde doel beoogen. 
Het zooveel mogelijk bevorderen der ontwikkeling van Indische nijverheid en kunstnijverheid. 
Het bevorderen van de belangen der Vereeniging bij de bevoegde macht, zoo noodig ook door 
verzoekschriften.'2  
 De doelen laten goed zien wat de problemen van de repatriant kunnen zijn en waarin de 
vereniging een adviserende of bemiddelende rol wil spelen. De opsomming van de doelen valt in 
drie categorieën uiteen. Ten eerste is er de praktische hulpverlening aan de repatriant. Ten 
tweede blijkt het streven naar de toenadering tussen oost en west. Ten derde wil men op 
bescheiden wijze de welvaart van de inlandse bevolking bevorderen. Veel initiatieven dragen een 
humanitair karakter. Er zijn plaatselijke afdelingen, maar het accent ligt op Den Haag. De 
statuten zeggen dat van het hoofdbestuur van negen leden tenminste drie en ten hoogste vijf 
leden in Den Haag woonachtig moeten zijn. Oost en West werkt met commissies die uitvoering 
geven aan de verwezenlijking van de respectievelijke doelen. In de Studiecommissie, die toezicht 
houdt op de opvoeding en studie van jongelieden uit de Nederlandse koloniën, hun hulp en 
bijstand verleent en hun verblijf in Nederland zo aangenaam en zo vruchtbaar mogelijk wenst te 
maken, zitten bekenden als C.Th. van Deventer, J.H. Abendanon, H. van Kol, G. Hazeu, H. 
Borel en C. Snouck Hurgronje. Ook Noto Kworo, student geneeskunde in Leiden en broer van 
Noto Soeroto, maakt een aantal jaren deel uit van deze commissie. Rond 1920 richt de 
Studiecommissie het Tehuis voor Indische Studenten op aan het Prins Mauritsplein 23, terwijl 
een aparte commissie zich bezighoudt met de financiële steun bij studie.   
 In 1900 telt Oost en West al 600 leden, maar dit aantal loopt sterk op. In 1905 zijn het er al 
2800 en in 1930 is het respectabele aantal van 4300 bereikt. Aanvankelijk gevestigd aan de Laan 
van Meerdervoort 195, verhuist men ca. 1907 naar de Heulstraat 17. Op nummer 19 is de door 
een verenigingscommissie opgerichte maatschappij Boeatan gevestigd, een permanente 
tentoonstelling van 'nijverheid, huisvlijt en kunstnijverheid der Inlandsche bevolking'. Voor het 
publiek bestaat de mogelijkheid de geëxposeerde voorwerpen aan te schaffen. De opbrengst 
                                                 
1 Indië in Den Haag. 1982, p. 13. 
2 Inventaris op de Koninklijke (sedert 1932) Vereeniging Oost en West, KITLV, Leiden. 



 119

komt ten goede aan de inheemse bevolking. Ook kan volgens een advertentie in Oedaya bij 
Boeatan tussen 12.00 en 14.00 uur een Indisch middagmaal worden gebruikt en later op de 
middag een afternoontea met Indische koekjes.1 Rond 1930 opent Boeatan een filiaal in 
Scheveningen aan het Gevers Deynootplein. Ook hier bestaat de mogelijkheid om te genieten 
van een koud of warm Indisch buffet. Men hoopt er de buitenlandse badgasten mee te lokken. De 
officiële ingebruikneming van deze dependance gaat gepaard met Indische festiviteiten. In 
Seinpost wordt een Selamatan Boeatan gehouden met toneel, film en, uiteraard, een uitgebreide 
selamatantafel. Voor de pauze beelden spelers een pasar uit, waar pas in Indië aangekomen 
'orang baroe' komen kopen; daarna is er een dansvoorstelling. De film toont beelden van Bali. Na 
de pauze wordt Kampements-idylle opgevoerd, een blijspel in één bedrijf van Marie van 
Zeggelen. Het speelt in een kleine garnizoensplaats, waar stevig geroddeld en gekuipt wordt ten 
koste van een nietsvermoedend luitenantsvrouwtje, dat juist uit Holland is gearriveerd.2  
 Aan de Van Boetzelaerlaan 2 opent de vereniging op 3 mei 1919 met subsidie van het 
ministerie van Koloniën het Tehuis en Adviesbureau voor Nederlandsch-Indische Bedienden 
'Persinggahan' (tijdelijke verblijfplaats, aanlegplaats). Het tehuis vervult verscheidene functies. 
Het dient als opvangplaats voor baboes, die met hun werkgever zijn meegereisd naar Nederland 
en zich hier uitgebuit voelen. In Indië zijn de taken namelijk verdeeld: de baboe voor de 
verzorging van de kinderen, terwijl alle andere huishoudelijke taken als koken, wassen, strijken 
en schoonmaken worden verricht door andere bedienden. In Nederland worden de baboes vaak 
belast met alle werkzaamheden, zodat hun werk zo zwaar is dat sommigen hun werkgever 
ontvluchten. Persinggahan treedt dan namens de baboe in overleg met de werkgever over zaken 
als achterstallig loon en achtergelaten bezittingen. Bovendien kan Persinggahan bemiddelen bij 
het vinden van ander werk. Vaak is het voor de vrouwen mogelijk als 'zeebaboe' met een nieuwe 
familie mee terug te keren naar Indië. Persinggahan vervult ook een sociale functie als 
ontmoetingsplaats voor Indonesiërs.3  
 De vereniging sticht fondsen met een charitatief karakter, zoals het Fonds voor de 
Noodlijdende Javaan, dat in 1900 wordt ingesteld, terwijl er ook een fonds is met een gelijk doel 
voor Curaçao.  
  Vanaf 1900 geeft Oost en West Het koloniaal weekblad uit, vanaf 1905 onder het motto 'Het 
koloniaal belang is een algemeen Nederlandsch belang'. Het blad is gevuld met samenvattingen 
van berichten en beschouwingen uit Indische dagbladen en tijdschriften. Verder uiteraard 
mededelingen van het dagelijks bestuur, verenigingsnieuws uit de afdelingen, benoemingen bij 
het koloniaal bestuur en een feuilleton. De advertenties spelen in op de behoeften van de 
doelgroep. Bijna alle worden geplaatst door Haagse winkeliers, die gepantserde hutkoffers, 
kleding voor de tropen, nieuwe en gebruikte meubels, Indische spekkoek, Indische koekjes en 
rijsttafelingrediënten aanbieden.   
  
 
Vereeniging van Indische Verlofgangers 's-Gravenhage 
 
In 1919 wordt de Vereeniging van Indische Verlofgangers 's-Gravenhage, later de Vereeniging 
van Indische Verlofgangers en Gerepatrieerden 's-Gravenhage opgericht, die met Oost en West 
een aantal doelen gemeen heeft. Zij heeft louter een praktisch karakter, is minder breed dan Oost 
en West, richt zich uitsluitend op de oost en ontbeert humanitaire doelen. Vanaf juli 1922 
verschijnt het wekelijks orgaan van de vereniging, getiteld De Indische verlofganger. Ook hier 
een bloemlezing uit de Indische bladen, maar bovendien een wegwijzer voor hen die van Indië 
                                                 
1 Zie omslag Oedaya 7 (1931), nr. 94. 
2 Kaiser 1930. 
3 Cottaar 1998, p. 73, 74. Zie ook: Inventaris op de Koninklijke Vereeniging Oost en West, KITLV, Leiden en Indië 
in Den Haag  1982, p. 19. 
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naar Holland komen, namelijk informatie over het bevolkingsregister, de stations, de tram, de 
bus, bezienswaardigheden, scholen, huisvesting en vertrek van de mail. De vereniging geeft 
jaarlijks het Handboek voor verlofgangers uit, waarin alle praktische informatie is 
samengebracht. De Indische verlofganger wordt met toestemming van de directies van de 
Stoomvaartmaatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd reeds in Batavia, Port-Said en 
bij aankomst in Rotterdam of Amsterdam persoonlijk onder de passagiers gedistribueerd. Het 
weet ook op andere wijzen de oplagecijfers op slimme wijze te verhogen. Per januari 1925 
worden de Officiële Mededelingen van de Afdeling Nederland van het Indo-Europees Verbond 
(IEV) in De Indische verlofganger opgenomen, waarmee de Vereeniging van Indische 
Verlofgangers zich scherper onderscheidt van de Vereeniging Oost en West. Het in 1919 
opgerichte IEV verenigt de Indo-Europeanen die hun positie wensen te versterken door zich 
volledig op Nederland te richten en het associatie-ideaal afwijzen.1 Later, eind jaren twintig, 
begin jaren dertig, wordt het blad tevens het officieel wekelijks orgaan van de Pensioenbond van 
Indische Ambtenaren (okt. 1927), het Nederlandsch-Indisch Onderwijzers-Genootschap (aug. 
1928), de Postbond in Nederlandsch-Indië (dec. 1930), de Spoorbond in Nederlandsch-Indië 
(mei 1931) en de Vereeniging van Waterstaats-Ingenieurs in Nederlandsch-Indië (mei 1931). De 
adverteerders komen hoofdzakelijk uit Den Haag. 
 
 
Indonesiërs 
 
Behalve de boven reeds genoemde baboes werken er ook mannelijke Indonesiërs in de stad. De 
meesten uiteraard als bediende in dienst van een familie of een restaurant, maar er zijn ook 
militairen en ambtenaren.2 Hoewel Den Haag geen universiteitsstad is, wonen er studenten die in 
Leiden of Delft studeren. Noto Soeroto en zijn broers Noto Diningrat (bouwkunde in Delft), 
Noto Kworo (geneeskunde in Leiden) en Gondowinoto (rechten in Leiden) bewonen in 1909 een 
etage in de Daguerrestraat 136.3 Later dat jaar woont Noto Soeroto in de Weimarstraat 336, 
terwijl zijn broers zijn verhuisd naar de stad waar zij studeren. Sosro Kartono, (aanvankelijk 
studerend aan de Polytechnische School in Delft, later Oosterse talen in Leiden), de broer van 
Kartini, woont in De Carpentierstraat 86.4  
 Met de komst van Indonesiërs maakt Den Haag ook kennis met de islam. Op 8 februari 1932 
wordt door de kok Baas Oesim de Perkoempoelan Islam opgericht, een vereniging voor 
islamieten. Men stelt zich de volgende doelen: het in ere houden van de wetten van de islam, het 
betrachten van de naleving van de geboden, het aankweken en bevorderen van onderlinge 
broederschap naast verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden. Een belangrijk 
programmapunt is het verkrijgen van een islamitisch gebedshuis en een islamitische 
begraafplaats.5 De vereniging telt al spoedig honderden Indonesische leden uit Den Haag.6 Met 
Oesim als voorzitter wordt Van Beetem (Mohammad Ali) tot secretaris gekozen. Van Beetems 
huis aan de Vlasakkerstraat 92 staat altijd open voor Indonesiërs in de problemen.7 Maar 
moeilijkheden maakt hij ook zelf. In 1926 was hij immers tot een geldboete veroordeeld wegens 
beledigingen aan het adres van Noto Soeroto. In het bestuur van Perkoempoelan Islam betoont 
                                                 
1 Indo-Europeanen voelden zich door de subtiele Indische apartheid achtergesteld. Zij konden slechts carrière maken 
als militair of ambtenaar, omdat de westerse bedrijven in Indië bij het aannemen van hoger personeel de voorkeur 
gaven aan totoks, die zich tegen het groeiend aantal westers geschoolde inheemsen gemakkelijker konden verweren 
dan Indo-Euopeanen. Zie Van den Doel 1996, p. 194. 
2 Cottaar 1998, p. 77. 
3 Bandera Wolanda, nr. 27 (1909), p. 8. 
4 Bandera Wolanda, nr. 92 (1909), p. 12. 
5 'Perkoempoelan islam' 1932. 
6 Cottaar 1998, p. 81. 
7 Ibidem. 
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Van Beetem zich ook nogal heftig. Hij plaatst namens het bestuur in Het vaderland van 11 maart 
1935 een ingezonden stuk waarin hij protesteert tegen de stopzetting van de steunuitkering door 
Maatschappelijk Hulpbetoon aan ongeveer tien Nederlandsch-Indiërs. Zij hadden zich schuldig 
gemaakt aan goklust en hadden inkomsten verzwegen. Met een dwingend telegram aan de 
minister van Koloniën hoopt hij de beslissing terug te draaien. Op 13 april 1935 maakt hij in een 
openbare vergadering zijn aftreden bekend. Als motief geeft hij naast de afwijzende beschikking 
op zijn telegrafisch verzoek, nog een aantal andere zaken, waaruit naar zijn mening blijkt dat 
zowel het stadsbestuur, de regering als de koningin onvoldoende hart hebben voor de zaak van 
Indië. Desalniettemin heeft Perkoempoelan Islam het in maart 1935 voor elkaar gekregen een 
eigen verenigingsgebouw te openen in het pand Hugo de Grootstraat 31, waar gebedsdiensten 
worden gehouden.1 Hiermee krijgt de eerste moskee in Den Haag gestalte. Het andere 
programmapunt, een eigen begraafplaats, wordt in zoverre verwezenlijkt, dat de gemeente op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan een stuk grond beschikbaar stelt voor islamitische 
begrafenissen. De eerste vindt plaats in maart 1933.2 Van Beetem wordt op 24 februari 1938 op 
Nieuw Eykenduynen begraven.3 Oesim daarentegen, vindt zijn laatste rustplaats op 22 april 1941 
1941 in de speciale grond op de Algemene Begraafplaats.4  
 
 
Tijdschriften   
 
Behalve de specifiek op de verlofganger en repatriant gerichte bladen als Het koloniaal weekblad 
en De Indische verlofganger zijn er voor de in Indië geïnteresseerde lezer meer tijdschriften op 
de markt. Niet zozeer Haags, maar wel veel in Den Haag gelezen, is Het Nederlandsch-Indische 
huis, oud en nieuw, in 1913 opgericht door de Amsterdamse architect Eduard Cuypers en de 
eveneens in Amsterdam wonende Louis Petit, vriend en steunpilaar van vele Indonesische 
studenten en zoon van de conservator van de Leidse Universiteitsbibliotheek.5 Het tijdschrift 
beleeft drie jaargangen en verschijnt twee maal per jaar. Behalve artikelen over architectuur, 
plaatst de redactie bijdragen over kunstnijverheid, boekversieringskunst, beeldhouwkunst, 
schilderkunst en een enkel gedicht, zodat het tijdschrift beslist breder is dan de titel doet 
vermoeden. De meeste van deze 'verbredende' bijdragen en de gedichten zijn van de hand van 
Noto Soeroto. In 1916 verandert de redactie de titel van het blad in het beter bij de inhoud 
passende Nederlandsch-Indië, oud en nieuw (NION), met als verduidelijkende ondertitel 
Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaeologie, land- en volken-kunde, kunstnijverheid, 
handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène. Naast de architecten Cuypers en Hulswit maken 
de kenner van Indonesische en Chinese kunst J.G. Huyser, Louis Petit en Noto Soeroto deel uit 
van de redactie. Louis Petit heeft de algemene leiding.6 In het glossy blad, dat later als ondertitel 
Algemeen geïllustreerd maandblad op koloniaal gebied voert, verschijnen tussen 1916 en 1927 
veel artikelen van Noto Soeroto's hand, o.a. over hanengevechten op Java, over de schilder Th. 
van Lelyveld, over de letterkundig criticus pater G.D.A. Jonckbloet, over het overlijden en de 
begrafenis van de broer van Mangkoenegoro VII,  R.M.H. Soerjo Soebandrio in 1918 te Den 
Haag en over Javaanse muziek.7 Verder bespreekt hij recent verschenen boeken en tijdschriften 
en drukt het blad vijf van zijn gedichten af. 'NION' weet diverse deskundigen aan zich te binden, 
onder wie de etnoloog prof. T.J. Bezemer, de archeoloog en het Boroboedoer Commissielid Th. 

                                                 
1 'Perkoempoelan islam' 1935. 
2 Cottaar 1998, p. 82. 
3 'Residentienieuws' 1938. 
4 'Teraardebestelling N. Oesin' 1941. 
5 Poeze 1986, p. 35, 99. 
6 Ibidem. 
7 Samen met zijn oom Soorjo Poetro, leeftijdgenoot en Delfts student, broer van Pakoe Alam VI. 
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van Erp, de kenner van de hindoe-Javaanse kunst en archeoloog prof. N.J. Krom en de 
veelzijdige Wijnand Nieuwenkamp, waardoor het tijdschrift zijn kwaliteit weet te handhaven. In 
1926 blijkt de redactie in de Nobelstraat 20 te Den Haag gehuisvest.   
 Holland-Indië: Algemeen maandblad voor Nederland en koloniën (1929–1932) bedient 
oorspronkelijk de cursisten van het Instituut Schoevers, gevestigd aan het Stadhoudersplein 3 en 
7a, dat opleidingen verzorgt in stenografie, machineschrijven, handelscorrespondentie, een 
opleiding tot particulier secretaresse, moderne vreemde talen, maar ook Maleis. Schoevers heeft 
vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. In Soerabaja, Bandoeng, Weltevreden en 
Medan biedt men cursussen steno en machineschrijven aan. Het orgaan van de onderneming heet 
aanvankelijk Het instituut. Algemeen maandblad in vier talen (1928–1929) en biedt de 
lezeressen artikelen over toerisme, kunst, wetenschap, mode, film, muziek en toneel. Verder is 
het blad gevuld met informatie over het instituut en met lijsten van geslaagden. Om de cursisten 
oefenstof te bieden verschijnen sommige artikelen in het Engels, andere in het Frans of Duits. 
Voor verschillende bijdragen over toneel wordt Jan van Ees aangetrokken en in juni 1929 stelt 
Rient van Santen zijn vriend Bernard van den Sigtenhorst Meyer voor. Al aan het eind van 1929 
verandert Het Instituut zijn naam in Holland-Indië: Algemeen maandblad voor Nederland en 
koloniën, waarin Het instituut is opgenomen. De leiding van Schoevers ziet blijkbaar, gezien de 
teruglopende werkgelegenheid in Nederland, brood in de opleiding van administratieve 
medewerkers voor Indië. Van een reis van de heer Adriaan Schoevers naar de kolonie wordt 
uitgebreid verslag gedaan. In de loop van 1930 wordt het aantal artikelen over Indië en de 
hieraan gerelateerde onderwerpen dominant. Als vaste medewerker treedt Ernst Groenevelt op, 
maar ook Henri Borel vult menige kolom en 'Verlofganger' becommentarieert het culturele 
seizoen in Scheveningen. Prins Soerjodiningrat, de broer van de sultan van Djokjakarta, schrijft 
over de Javaanse danskunst zoals hij dat niet lang ervoor ook voor De toneelspiegel had gedaan. 
Noto Soeroto staat welwillend de clichés af voor de bijgeplaatste foto's. De Haagse 
veelschrijvers worden nu ook zichtbaar, uiteraard met bijdragen in de niet-Indische sfeer: Johan 
Broedelet levert een verhaal en Ben van Eysselsteijn berijdt met de moderne danskunst zijn 
stokpaardje en op 15 maart 1932 bespreekt Ernst Groenevelt Noto Soeroto's Wayang-liederen.     
 Minder cultureel, meer politiek en voor een geheel andere doelgroep is De Indiër. Weekblad 
gewijd aan het geestelijk en maatschappelijk leven van Indië en Oost-Azië (1913–1914). De 
redactie is in de Haagse Galileïstraat 38 gevestigd. De redactieleden zijn de officier Frans 
Berding en de STOVIA-arts Tjipto Mangoenkoesoemo. De Indiër onderhoudt nauwe contacten 
met de Indische Partij, die op 6 september 1912 te Bandoeng o.a. door de Indo-europese 
journalist-nationalist E.F.E. Douwes Dekker was opgericht.1 De Indiër richt zich op allen die de 
vrijheid wensen van de overheerste volkeren in Azië. In de praktijk betreft het vooral 
Indonesiërs. Het weekblad, waarin het nationalistische partijstandpunt wordt gepropageerd, 
wordt door de partijleden gefinancierd.2 Zowel de partij als het blad bestaan slechts twee jaar. De 
Indiër plaatst poëzie van Noto Soeroto ondanks het feit dat hij de koers van de Indische Partij 
afwijst vanwege het ontijdige karakter van haar anti-Nederlandse standpunten.   
 De redactie van Hindia poetra (zonen van Indië) zetelt in het pand Copernicuslaan 17 in Den 
Haag. Evenals dat het geval is met De Indiër is Hindia poetra vooral gericht op Indonesiërs. Het 
tijdschrift fungeert als orgaan van de in deze periode gematigde Indische Vereeniging. Behalve 
uit mededelingen van de vereniging en het bestuur bestaat de inhoud uit een selectie van 
berichten uit de Indische pers, boekbesprekingen (Herman Middendorp bespreekt in het juli-
augustusnummer van 1916 Noto Soeroto's De geur van moeders haarwrong), een feuilleton, 
berichten van algemeen Indische aard en poëzie van Noto Soeroto, die ook stukken van culturele 
aard schrijft. Hoofd van de redactie is de journalist Soewardi Soerjaningrat, Noto Soeroto's neef.    

                                                 
1 Petrus Blumberger 1987, p. 22. 
2 Poeze 1986, p. 93. 
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 Noto Soeroto's Oedaya en uitgeverij zijn in hoofdstuk 4 al aan de orde geweest. Hoewel hij de 
beperking tot Haagse abonnees natuurlijk niet zoekt, is uit de advertenties af te leiden dat het 
aantal abonnees in de stad aanzienlijk is.  
 
 
Sociëteiten  
 
Aan de wens van verlofgangers en oud-Indischgasten om elkaar in Den Haag informeel te 
ontmoeten wordt voldaan door een aantal sociëteiten, zoals de Oranjesociëteit of 'Het Zwaantje', 
gevestigd aan het Prins Hendrikplein 15. De Vereeniging van Indische Verlofgangers maakt van 
deze locatie gebruik. Uiteraard wordt er gebiljart (pool en carambole) en gekaart (bridge, ombre 
en skat).1 Na schouwburgbezoek ontmoet men elkaar graag in Hotel des Indes of in Hotel 
Central aan de Lange Poten. In Hotel Paulez aan het Korte Voorhout, hoek Lange Voorhout, 
organiseert de Indische afdeling van de Hogere Krijgsschool dansfeesten, zoals de Indische Club, 
in 1920 speciaal voor studenten opgericht, dat doet in De Twee Steden aan het Buitenhof.2 Het 
clublokaal van de Indische Club is gevestigd in de bovenzaal van Café-Restaurant Mercuur aan 
het Anna Paulownaplein. De leden zijn uitsluitend uit Indonesië afkomstige in Nederland 
studerende jongelieden.3 Doel van de Indische Club, als eerste organisatie lid van het 
Nederlandsch-Indonesisch Verbond van Jongeren Organisaties, is het voorbereiden van jongeren 
door 'gezellige bijeenkomsten en sportbeoefening' op hun latere taak in Indië.4   
 De Nieuwe of Littéraire Sociéteit De Witte aan het Plein vormt een verhaal apart. Het is de 
chicste sociëteit van Den Haag, misschien wel van Nederland. Opgericht in 1802 is zij de 
ontmoetingsplaats van de welgestelde en aristocratische elite in de Residentie. Het ledenbestand 
betaat voor de Tweede Wereldoorlog vooral uit (gepensioneerde) officieren, hoge ambtenaren, 
politici, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, advocaten, artsen, notarissen, ingenieurs 
en directeuren van ondernemingen. De mannelijke leden van het Koninklijk Huis zijn erelid.5 
Een groot aantal leden is werkzaam geweest in de kolonie.6 De bekendste is dr. Hendrik Colijn. 
De prachtige bibliotheek van De Witte beschikt over een omvangrijke collectie boeken over 
bestuur, economie, geografie en cultuur van Indië.  
 
 
Eten en drinken  
 
Het aantal Indische restaurants in Den Haag is in de vooroorlogse periode nog beperkt. In Noto 
Soeroto's Oedaya adverteren in 1923 het Indische restaurant van J. van Geemert, aan de Laan 
van Meervoort 68 ('Uitsluitend Indische Tafel. Origineele Javaansche Bediening') en Waroong 
Djawa aan de Kortenaerkade, later ook op het Gevers Deynootplein op Scheveningen. Van 
Geemert verhuist eind jaren twintig naar de Laan van Meerdervoort 12 en heet dan Tempat 
Senang (plaats waar men zich op z'n gemak voelt) en is tevens pension. Boeatan is hiervoor al 
genoemd. Begin jaren dertig blijkt het bestaan van Senang Ati (plaats waar het hart zich prettig 
voelt) in de Balistraat, Soekoe Manah (waar houdt u van?) op de hoek Groot Hertoginnelaan-
Sweelinckstraat (het restaurant waar kok Oesin, de oprichter van de Perkoempoelan Islam 
werkzaam is) en Madjoe (voorwaarts) op de Groot Hertoginnelaan, waar Noto Soeroto in 

                                                 
1 Indië in Den Haag 1982, p. 29. 
2 Ibidem. 
3 'Toedjoean dan maksoed dari "Indische Club" di 's-Gravenhage' 1927. 
4 'Opening clublokaal der Indische Club' 1927. 
5 Wentholt 2002, p. 47. 
6 Ibidem, p. 50. 
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februari 1932 afscheid neemt van zijn vrienden, voordat hij naar Indonesië zal vertrekken.1 In de 
keukens van de restaurants werken zowel mannelijke als vrouwelijke Indonesische 'kokkies', die 
zeer lange werkdagen maken.2  
 Voor de thuiskokers zijn er volop rijsttafel-ingrediënten te koop. Toko Bogor op de hoek 
Suezkade en de Laan van Meerdervoort met een filiaal aan de Frederik Hendriklaan 250, zegt de 
ruimste keuze te bieden en bezorgt tevens volledige rijsttafels aan huis. De liefhebbers hebben 
een ruime keuze aan 'uitzenders' en verkopers van ingrediënten.  
 
 
Tentoonstellingen en manifestaties 
 
Dat Indië leeft in Den Haag blijkt ook uit bijzondere bijeenkomsten als presentaties, zogenoemde 
kunstavonden, tentoonstellingen en manifestaties, waarmee de organisatoren een groter publiek 
willen bereiken. Het zijn er te veel om op te noemen. Ter illustratie volgt hier een aantal 
voorbeelden. Opvallend zijn de initiatieven van Boeatan, onder het inspirerend en daadkrachtig 
voorzitterschap van G. van Beresteyn-Tromp. 
 Sedert 1918 bestaat Mudato (Muziek, dans, toneel), een vereniging die zich de studie van de 
'muziek, dans- en tooneelkunst van de volken van Oost- en West-Indië' ten doel stelt.3 In een op 
te richten tijdschrift zouden deze kunstuitingen moeten worden gepubliceerd. Het is een initiatief 
van Daniël François Scheurleer, firmant van een Haags bankiershuis. Als belangwekkend 
musicoloog vestigt hij in zijn woning aan de Laan van Meerdervoort 53F een muziekmuseum 
met Europese en Aziatische instrumenten, prenten en boeken. Het is zijn gamelan, die tijdens de 
Indische kunstavonden wordt bespeeld.4 Mudato, met o.a. Abendanon, Soorjopoetro en Noto 
Soeroto in het bestuur, presenteert zich met Indonesische zang en dans op 9 juni 1918. In 1919, 
1920 en in 1922 verschijnt een aantal nummers van Mudato, Tijdschrift der Vereeniging tot 
Bestudeering van de Muziek, de Dans- en Tooneelkunst van Oost- en West-Indië.  
 De Indonesische Kunstkring Langen-driyo, gevestigd in Den Haag en onder bestuur van 
Soorjopoetro, Gondowinoto (een broer van Noto Soeroto) en Soenarjo, stelt zich ten doel 'de 
beoefening van de Indonesische muziek en dramatische kunst'.5 Er zijn twee uitvoeringen 
bekend. Beide in begin 1919 in de Princesse-Schouwburg. Het programma vermeldt dans, 
gamelan en wajang.  
 Van donderdag 25 tot en met zaterdag 28 mei 1922 wordt in het Kurhaus te Scheveningen een 
Indische tentoonstelling gehouden. De organisator is Boeatan van de Vereeniging Oost en West. 
Onder de titel 'Indische Tentoonstelling' worden bijna alle aspecten van Oost-  en West-Indië 
gepresenteerd. In de zalen van het Kurhaus zijn stands en podia opgesteld. Er is veel te 
bewonderen en te kopen uit alle hoeken van de Archipel, zoals sarongs, slendangs, batikwerk, 
ikat, houtsnijwerk, koper- en zilverwerk, wajangpoppen, wapens, vlecht- en aardewerk. Er zijn 
waarzeggers en er is een Indisch restaurant. Op de podia treden krontjongorkesten en Javaanse 
dansgroepen op, de laatste onder begeleiding van gamelan. Er is een stand van de Nillmij (de in 
1859 opgerichte en in Den Haag gevestigde Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en 
Lijfrente Maatschappij) en van de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen (van 1921 tot 
1949 gevestigd aan het Westeinde 46), die meisjes voorbereidt op hun taak in Oost- en West-
Indië. Er worden vakken gegeven als ziekenverzorging, koken, kleding maken, Maleis en 
tropische hygiëne. De West-Indische afdeling toont producten van de diverse bevolkingsgroepen 
van Suriname en de Antillen. Cultuurmaatschappijen tonen hun activiteiten in handel en 
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3 'Mudato' 1919. Zie ook Poeze 1986, p. 123. 
4 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie. 
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nijverheid. De presentatie in bepaalde stands is in handen van Kotomissies, vrouwen in Creoolse 
dracht. Het Koninlijk Huis laat zich niet onbetuigd. Zowel koningin-moeder Emma als prins 
Hendrik geven acte de présence.1 Deze dynamische tentoonstelling kan met recht worden gezien 
als een zeer vroege voorloper van de Pasar Malam Besar, zoals deze sedert 1958 in Den Haag 
door de Stichting Tong Tong wordt georganiseerd.   
 Op 25 februari 1929 houdt Boeatan ter huldiging van de voorzitster, Van Beresteyn-Tromp, in 
een bomvol Gebouw van Kunsten en Wetenschappen een feestavond met Indische films (Mooi 
Bandoeng en De ontwakende sfinx), gamelan, krontjong, prozagedichten van Noto Soeroto, 
Javaanse en Balinese dansen en een Europees en Indisch buffet.2 De wederzijdse waardering 
tussen Boeatan en Oedaya is duidelijk. Een klein jaar eerder had mevrouw Van Beresteyn Noto 
Soeroto gefeliciteerd met het eerste lustrum van Oedaya met de woorden: 'Mogen Oedaya en 
Boeatan samen, ook langs den weg der kunst, meer en meer voeren tot verbroedering tusschen 
Oost en West. Aan den talentvollen, wakkeren Directeur-Hoofdredacteur van dit jubileerend 
tijdschrift zij het beste toegewenscht!'3  
 Van half mei tot eind september 1932 beleeft Den Haag een Indische zomer in het 
Westbroekpark. Op 14 mei opent prinses Juliana een imposante Indische Tentoonstelling. In het 
park zijn gebouwen, tempels en beelden uit verschillende streken van Indië samengebracht. Uit 
Sumatra een Minangkabaus huis. Uit Bali zowel een gespleten als een gesloten tempelpoort en 
talrijke beelden. Boeatan is in het Minangkabause huis ondergebracht. Het naastgelegen 
paviljoen herbergt particuliere verzamelingen, ingebracht door 34 firma's, waaronder veel 
buitenlandse. In het 95 meter lange hoofdgebouw is de historische band tussen Nederland en 
Indië uitgebeeld en zijn ook vitrines te bewonderen met uiteenlopende kostbare artikelen uit 
particuliere verzamelingen, ook die van koningin Wilhelmina. Er is een Europees restaurant in 
Balinese stijl, een danszaal en een poffertjes- en wafelbakkerij. Het Indisch restaurant is in een 
apart gebouw gevestigd. Een grote ontvangsthal of pendopo, om klimatologische redenen van 
een gesloten wand voorzien, huisvest het theater voor dansopvoeringen, gamelanbespeling, 
krontjongmuziek, toneel- en filmvoorstellingen. Elke veertien dagen organiseert men een avond- 
of nachtfeest en de Volksuniversiteit verzorgt lezingen.4 Op 22 juni gaat het Congres Nederland 
Overzee van start met onderwerpen als volkshuisvesting en financiën. De volgende dag staat 
kunst op het programma.5 Henri Borel spreekt over de 'Nederlandsch-Indische litteratuur', het 
proza, de dichtkunst en het toneel. Achtereenvolgens stelt hij onder anderen Augusta de Wit, 
Louis Couperus, mevr. Kooy-van Zeggelen, Jan Prins, Noto Soeroto en Jan Fabricius aan de 
orde. Over de poëzie van Noto Soeroto merkt hij op dat deze op treffende wijze illustreert hoe 
het hindoeïstisch element, meer nog dan het islamitische, nog altijd in de Javaan leeft.6 
 De tentoonstelling moet een gebeurtenis van allure zijn geweest, maar niet iedereen was 
enthousiast. Omwonenden van het Westbroekpark doen B&W van Den Haag reeds in januari 
weten, dat zij bezwaren tegen de plannen hebben. Na afloop melden zij het gemeentebestuur dat 
hun huizen de gehele zomer vrijwel onbewoonbaar zijn geweest vanwege de dagelijkse overlast 
van 'zeurige, dreinende muziek' uit luidsprekers, geschreeuw van mensen, en de op den duur 
'zeer onaangename geur der Indische keuken'.7 
    

 
 

                                                 
1 'Kurhaus, Indische Tentoonstelling' 1922; 'De Indische Tentoonstelling' 1922. 
2 'Boeatan gaat feestvieren' 1929. 
3 Oedaya 5 (1928), nr. 60, p. 59. 
4 'In het Westbroekpark' 1932. 
5 'Congres Nederland Overzee' 1932 
6 Ibidem. Zie ook Goud 2007. 
7 'Smarten en naweeën der Indische Tentoonstelling' 1932. 
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Slot 
 
Noto Soeroto en Jodjana, beiden gehuwd met een Nederlandse vrouw, zijn de enige Indonesiërs, 
die intensief opereren in de dominant autochtone Haagse culturele kring van de Haagse 
Kunstkring en De Wigwam. De betrokkenheid van een groot aantal Haagse kunstenaars met de 
kolonie is al eerder aan de orde geweest. Zij moet onder de noemer 'kunst' worden gedefinieerd. 
Het gaat om bouwkunst, muziek, dans en schilderkunst, waar Noto Soeroto de poëzie aan 
toevoegt. Al is kunst het belangrijkste bindmiddel, ook over de relatie Holland-Indië lijkt een 
communis opinio te bestaan. Hoewel Van Doorn het culturele klimaat typeert als progressief en 
avant-gardistisch, is de opstelling behoudend met betrekking tot het zich ontwikkelende 
nationalisme. Men schaart zich eensgezind achter de gematigde opvattingen van Noto Soeroto, 
die ongetwijfeld weet dat zijn visie voldoende goodwill ontmoet. Met betrekking tot diens 'zaak 
van Indië' wordt eendrachtig samengewerkt. Men geeft impliciet steun aan het streven van 
Oedaya, zoals blijkt uit de brede en jarenlange samenwerking in de rubriek 'Van kunst en 
kunstenaars'. Von Essen en Van Eysselsteijn gaan nog een stapje verder. De eerste is van maart 
1926 tot oktober 1928 algemeen secretaris van het NIV en later erelid.1 Jodjana is dan één van de 
vertegenwoordigers in het bestuur van Indonesische zijde.2 Van Eysselsteijn gebruikt zijn pen 
overvloedig om door middel van interviews en beschouwingen bekendheid te geven aan Noto 
Soeroto's streven.  
 Noto Soeroto's contacten met andere in Den Haag wonende en werkende Indonesiërs 
beperken zich tot de ontwikkelde, min of meer aristocratische bovenlaag, onder wie aanvankelijk 
de studenten in de Indische Vereeniging. Van bemoeienis met of inspanningen voor de uitgebuite 
baboes, werkzoekende zeebaboes of de kokkies met hun extreem lange werkdagen in de 
restaurants, is niets bekend. Het is wel geheel in lijn met zijn door eigen afkomst en opvoeding 
gevormde ideeën op het gebied van de ontwikkeling van Java, namelijk dat veranderingen 
slechts door de inheemse culturele hofaristocratie, van bovenaf kunnen worden bewerkstelligd. 
In de Haagse elitaire kunstenaarswereld en tussen zijn bevoorrechte Javaanse vrienden voelt hij 
zich dan ook het meest thuis en ventileert zijn gedachten vooral in die kring. Zijn redevoering 
voor de leden van De Wigwam, uitgesproken op 8 november 1930 en opgedragen aan Hein von 
Essen, toont zijn preoccupatie met de dragers van de cultuur en hun taak in de wereld. De 
Haagse coterie krijgt een lezing voorgeschoteld, waarin de ivoren toren niet scherper kan worden 
getekend zoals blijkt uit de volgende citaten.   
 

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

                                                 
1 Poeze 1986, p. 196-197, 203. 
2 Ibidem. 
3 Noto Soeroto, 'Het idealisme in het N.I.V.'. In Oedaya 7 (1930), nr. 90, p. 144. 
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Kunstenaars, als gij u werkelijk onder de begenadigden der menschen rekent; als gij 
volgens uw waardigheid uw plaatsen onder de geestelijke leiders van uw volk wilt 
bezetten, dan zal het gevoel van deze ontzaglijke verantwoordelijkheid u nooit meer 
verlaten.1  
 
Het zou voor de dragers der Nederlandsche cultuur een aantrekkelijke zelf-gekozen 
taak zijn om te overdenken, hoe de geestelijke ontmoeting tussen Oost en West, in 
engeren zin tusschen Indonesië en Nederland, bezig is zich te voltrekken. Want als een 
ontmoeting van twee culturen moeten wij ons op het geestelijk plan de koloniale 
verhouding voorstellen.2  
 

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

 
 
 
  

                                                 
1 Noto Soeroto, 'Het idealisme in het N.I.V.'. In Oedaya 7 (1930), nr. 90, p. 144. 
2 Ibidem. 
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8 
    

                'HET IS EEN KORTSTONDIGE ARBEID GEWEEST, WAAR IK MET VREUGDE 
AAN TERUGDENK' 

 
 
De eerste gedichten 
 
Alle poëzie van Noto Soeroto komt tot stand in zijn Haagse periode. Zijn debuut valt samen 
met zijn toetreding tot de redactie van het tijdschrift Bandera Wolanda (De Hollandse Vlag) 
in het voorjaar van 1909.1 Nederland viert op 30 april feest ter gelegenheid van de geboorte 
van prinses Juliana. Van de hand van de kersverse redacteur verschijnen twee 
gelegenheidsgedichten: 'Welkomstgroet' en 'Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der 
Nederlanden, bij de geboorte van de jonge prinses'. In gezwollen taal, gedrukt in gotische 
letters en omkaderd in jugendstilornamenten, prijkt zijn gedicht 'Welkomstgroet aan de 
Prinses van Oranje-Nassau Mecklenburg' in zeven strofen op pagina 3. Het is een ode, die 
over zijn gedachten met betrekking tot de toekomst van de verhouding tussen kolonie en 
moederland niets te raden overlaat, zoals blijkt uit de tweede strofe:  
 
 
Toekomstig Maharadja van 'n machtig Rijk,  
Waar de zonne nooit ten onder gaat,   
Dat liefde zweert in jublend vreugdeblijk    
Der lang verbeide, afgesmeekte nazaat   
Van Oranje, eindlijk dan gevonden,    
Wiens roem met Neerlands grootheid zij verbonden!2  
 
 
Het tweede gedicht, opgedragen aan Wilhelmina, is kort, maar één strofe. Het wenst haar in 
zes parende rijmen geluk en vreugde in het moederschap: 
 
 
Geen kroon, geen schatten, noch juweelen, 
O Koningin! zullen 't harte U streelen 
Inniger dan het juichend koor, 
Dat nù treft uw luistrend oor, 
Bij de geboort van Uw geliefde spruit, 
Voor U zijnde 't versterkend kruid 
Tegen moeite en ook de zorgen, 
Die U Land en Volk bezorgen. 
Wat kan beter U bekoren, 
Dan 't leven in ochtendgloren, 
Dan 't geluk van groot en klein 
In Uwe vreugd van 't Moeder-zijn?3  
 
 

                                                 
1 Bandera Wolanda 1909, nr. 30. 
2 Ibidem, p. 3. 
3 Ibidem, p. 4. 
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Bandera Wolanda toont opvallend veel belangstelling voor koningshuizen. Regelmatig sieren 
afbeeldingen van prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen van uiteenlopende 
nationaliteiten de bladzijden. Nu van het Nederlands koningshuis nieuws te melden is, buit 
de redactie de gelegenheid ten volle uit. In het volgende nummer wordt een telegram 
afgedrukt, dat de redactie heeft verzonden aan de koningin: 
 

Ondergeteekenden, redacteuren van de Bandera Wolanda (Hollandsche Vlag), 
orgaan der loyale Jong-Indiërs en Jong-Chinezen in Nederlandsch-Indië, 
wenschen Uwe Majesteit, ook namens hunne lezers, eerbiedig geluk met de 
geboorte van de Koninklijke Prinses. Uwer Majesteits trouwe en gehoorzame 
onderdanen.1   

 
Koningin-moeder Emma en Prins Hendrik ontvangen tegelijkertijd nagenoeg gelijkluidende 
telegrammen. Uiteraard wordt in het blad ook van de doopplechtigheid van Juliana, op 5 juni 
1909 te Den Haag, uitgebreid verslag gedaan.   
  Mederedacteur Casajangan is in oktober 1908 de oprichter van de Indische Vereeniging, 
waarvan Noto Soeroto vanaf het eerste uur lid is. Bandera Wolanda lijkt de spreekbuis van 
deze vereniging te zijn. Dit kan niet alleen worden afgeleid uit het gegeven dat twee van de 
vier redactieleden lid zijn, maar ook uit talrijke publicaties over en namens de vereniging. Zo 
plaatst het blad het verslag van de oprichtingsvergadering en de adreslijst van de leden en, op 
initiatief van het lid Sosro Kartono, de broer van Kartini, een uitgebreide felicitatie aan de 
koningin namens de Indische Vereeniging.2 Ook de viering van een verenigingsfeest ter 
gelegenheid van de bejubelde geboorte, krijgt volop aandacht.3 Noto Soeroto's hoogdravende 
eerste gedichten representeren de visie van een overtuigd monarchist. Hij vertolkt hiermee de 
gedachten van de abonnees van Bandera Wolanda en de leden van de Indische Vereeniging 
in die jaren.        
 
 
Melatiknoppen (1915), Tagore 
 
Noto Soeroto's debuutbundel Melatiknoppen verschijnt in 1915 bij S.L. van Looy te 
Amsterdam. De ondertitel luidt Gedichten in proza. In het boekje staan 24 in zogenoemd 
ritmisch proza geschreven gedichten, met motieven als de moeder, de grootmoeder, de 
zuster, het kind, de liefde voor hen, en in nauwe relatie met deze liefde, die voor zijn 
moederland. De sfeer is die van de nostalgische verzuchting. Het is immers ook al weer 
negen jaar geleden dat hij Indië heeft verlaten om in Nederland te komen studeren. 
Bescheiden presenteert hij zijn poëzie als ontluikende melatiknoppen. Er geuren allerlei 
bloemen. De tjampakabloem, de gadoeng, de tjamara en de kemoening bloeien volop. De 
prendjak, een vogeltje dat met zijn gezang de komst van een gast aankondigt, en de tjintaka, 
een helrode vogel die met zijn roep de regen voorspelt, laten hun lied horen, terwijl in andere 
gedichten de gamelan klinkt, de aarde geurt en de koele adem van de avondwind voelbaar is. 
In het openingsgedicht positioneert Noto Soeroto zich ten opzichte van zijn inspirator, de 
Indiase dichter-wijsgeer Rabindranath Tagore.  
 
 
 

                                                 
1 Bandera Wolanda 1909, nr. 31. 
2 Ibidem, nr. 27, nr. 33.   
3 Ibidem, nr. 34. 
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Ik wilde u met bloemen vereeren; 
ik weet dat ze u lief zijn. 
Zoo zocht ik naar bloemen, veelkleurig en geurig, 
in den tuin van mijn eigen gedachten, 
om daarvan een tuiltje te maken, 
dat zich zal weerspiegelen 
in 'n glimlach van uw gemoed. 
Vergeefs zocht ik echter; 
geen enkele bloem vond ik daar, 
in den tuin van mijn eigen gedachten. 
 
Daar kwam een vroom gezang tot mijne ooren 
aangewiekt 
en drong tot diep in mijne ziel. 
Ik spoedde me naar mijn deur en zag 
een vromen zanger langs mijn lage woning lang- 
zaam gaan. 
Zijn schreden richtten zich naar gindschen tempel 
van licht 
en in zijn armen droeg hij 'n vracht van de heer- 
lijkste bloemen, 
die mijn huis met 'n zoeten geur vervulden. 
De bloempjes, die den armen des zangers waren 
ontslipt, 
die had ik opgeraapt 
en bond ze sâam tot een schuchter tuiltje. 
Dit leg ik voor U neer, opdat ik moog' genieten 
van ùwe vreugde om bloemen uit dichter-levens- 
hof.  
 
 
Hij draagt Melatiknoppen op aan prof. dr. J.H. Valckenier Kips (1862–1942), hoofdredacteur 
van het conservatieve tijdschrift De tijdspiegel, die in de loop van 1914 alle gedichten uit de 
bundel in zijn blad had geplaatst onder de door hem gesuggereerde titel 'Melatiknoppen'.1 
Het contact met De tijdspiegel was niet door Noto Soeroto zelf gelegd. Eén van zijn broers, 
welke van de drie wordt niet duidelijk, had buiten hem om een aantal gedichten laten lezen 
aan een redacteur van het blad, waarna het verzoek tot publiceren volgt.2 Naar alle 
waarschijnlijkheid is deze redacteur Valckenier Kips.  
 Wat brengt Noto Soeroto ertoe het boekje aan hem op te dragen? In het voorwoord op de 
tweede druk (augustus 1919) geeft hij zelf een antwoord. Hij schrijft dat het hem een 
'voorrecht' is J.H. Valckenier Kips te danken voor zijn stimulerende werk: 'Toen ik zelf nog 
twijfelde aan de letterkundige waarde mijner schetsen, heeft Zijn Hooggeleerde mij daarvan 
overtuigd door mijn allereerste proeven als literaire bijdrage in De Tijdspiegel te 
publiceeren.'   
 Kips, hoogleraar staats-, handels- en administratief recht te Delft (1909), laat zich al vroeg 
kennen als een man met maatschappelijke opvattingen die door velen als bedenkelijk worden 
ervaren. In 1908 fulmineert hij in De tijdspiegel tegen de, naar zijn opvatting, ontstane 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Soeparto, 26 november 1914, Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 's-Gravesande 1928, p. 167. 
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politieke verwording, waarvan hij de oorzaak ziet in de verruiming van het kiesrecht.1 Zijn 
boekje, Der Deutsche Staatsgedanke, dat gedurende de Eerste Wereldoorlog gepubliceerd 
werd, kan worden beschouwd als een bijdrage aan de Duitse oorlogspropaganda.2 Het 
Weekblad De Amsterdammer, het blad waaraan Noto Soeroto van december 1914 tot en met 
juli 1917 zijn medewerking verleent, valt Kips scherp aan naar aanleiding van diens pro-
Duitse lezing in Berlijn in april 1918.3 De historicus L. Buning beschouwt Valckenier Kips, 
gezien zijn reeds vroeg aanwezige en daarna persisterende extreem conservatieve en 
autoritaire opvattingen, als de stamvader van het Nederlands fascisme.4  
 Noto Soeroto publiceert van 1914 tot 1919 in De tijdspiegel in totaal niet minder dan 104 
gedichten. Een groot aantal vinden we later gebundeld terug. Het betreft alle gedichten uit 
Melatiknoppen, bijna de helft van het aantal uit De geur van moeders haarwrong en een klein 
aantal uit Bloeme-ketenen en Fluisteringen van den avondwind. Wanneer Valckenier Kips de 
redactie van De tijdspiegel in 1919 verlaat, treffen we ook geen bijdragen meer aan van Noto 
Soeroto. Dit kan duiden op een speciale relatie.  
 Noto Soeroto kan hebben geweten, of is op de hoogte, van de opvattingen van Valckenier 
Kips. Kips' Duitsgezinde ideeën staan haaks op het feit dat Noto Soeroto gedurende de Eerste 
Wereldoorlog als vrijwillig reserve-officier dient in het gemobiliseerde Nederlandse leger. Is 
het politieke en maatschappelijke naïviteit, in combinatie met de drang tot publiceren en de 
geboden mogelijkheid hiertoe door Kips, die Noto Soeroto doen besluiten met deze 
hoogleraar in zee te gaan? Wat ziet deze, op zijn beurt, in Noto Soeroto's poëzie? Thema's als 
liefde en verering voor het moederland, heimwee naar geboortegrond, familie en cultuur van 
het eigen volk zullen hem zeker hebben getroffen. Daarnaast zal ook de vorm van het 
prozagedicht, door de vermeende ongekunsteldheid hem als ware volkskunst hebben 
aangesproken. Over de relatie tussen Noto Soeroto en Valckenier Kips op ander terrein dan 
dat van de dichtkunst is niets bekend.      
   
Melatiknoppen wordt in het algemeen goed ontvangen.5 G.D.A. Jonckbloet, jezuïet en 
jarenlang pastoor te Malang en Den Haag, schrijft als literair criticus een lijvig commentaar. 
Hij noemt hem een dichter  
 

van meer dan buitengewoon talent. Zijn gevoel is in ongemeene mate diep en 
teeder; zijn verbeelding echt Oostersch rijk en toch door het verstand uitnemend 
beheerscht; zijn natuur-sentiment bewonderenswaardig; zijne kennis, en meer 
nog zijn besef der Nederlandsche taal, dwingen respect af. Daarbij bezit hij ééne 
eigenschap, hem onder al onze dichters gehéél bijzonder eigen en die een 
oorspronkelijken stempel drukt op al de uitstortingen zijns harten: hij is een 
Javaansch-Nederlandsch dichter.6   

 
Inderdaad. Noto Soeroto is de eerste Javaanse dichter in het Nederlands taalgebied. Hij 
verenigt in zijn werk oosterse en westerse elementen. Zij staan in dienst van elkaar en 
versterken zo de thematiek. Onbedoeld appelleert hij aan het in die tijd nog sterk aanwezige 
'Indisch exotisme' dat zijn poëzie een tot dan toe onbekende dimensie blijkt te geven. En dat 
spreekt aan. Daarbij komt dat het prozagedicht in Nederland rond 1915 een nauwelijks gekend 
                                                 
1 Valckenier Kips 1908. 
2 Valckenier Kips 1916. 
3 De Amsterdammer 20 april 1918. 
4 Valckenier Kips wordt in 1936 lid van de NSB en treedt in 1937 toe tot het Zwart Front, later het Nationaal 
Front. Hij zwaait Rost van Tonningen en Seyss-Inquart alle lof toe. Zie Biografisch woordenboek van 
Nederland 1979, Internet-editie.  
5 Zie Middendorp 1915, p. 269; De Mérode 1916, p. 30-31 en De Meester 1915, p. 1007. 
6 Jonckbloet 1916, dl. 85. 
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genre is, hoewel Jonckbloet vaststelt dat prozagedichten in de mode beginnen te komen. Hij 
prijst in dit verband o.a. Benedictijn Dom Bruno Destrée, die dit genre in zijn Au milieu du 
chemin de notre vie: Poèmes légendaires, symboliques et religieux beoefent en dat in vertaling 
velen zou aanspreken.1 In het Nederlands taalgebied zou Noto Soeroto, volgens Jonckbloet, de 
eerste zijn met een bundel prozapoëzie.2 Deze mening wordt gedeeld door Herman van den 
Bergh in Het getij, waar hij deze prozagedichten 'rhythmisch proza' noemt.3 Jonckbloet en 
Van den Bergh zijn blijkbaar niet geheel op de hoogte. Reeds lang voor Noto Soeroto hebben 
Rhijnvis Feith (1753–1824), Willem Bilderdijk (1756–1831) en Elisabeth Maria Post (1755–
1812) het genre beoefend onder invloed van James Macphersons 'vertalingen' uit het Gaelic 
van het werk van de derde eeuwse Schotse dichter Ossian. En ruim twintig jaar voor 
Melatiknoppen publiceerde Frans Erens zijn 'Gedichten in proza' in De nieuwe gids.4   
 Van den Bergh constateert net als Jonckbloet een toename van dit genre sinds de publicatie 
van Melatiknoppen.5 Het getij heeft, evenals De tijdspiegel, ongetwijfeld een aandeel in dit 
proces van verbreiding en popularisering van het prozagedicht door Noto Soeroto de ruimte te 
geven. Op het titelblad van het eerste nummer van de eerste jaargang van Het getij vermeldt 
de redactie trots zijn naam als medewerker. Maar er is ook kritiek. Van den Bergh waarschuwt 
in bovengenoemde beschouwing voor door hem geconstateerd epigonisme, op gang gebracht 
door 'erg-mooi-vinderij' en 'nadoenerij'.6 Hij doelt in ieder geval op Ernst Groenevelt, 
redacteur-secretaris van Het getij, hoewel hij deze naam niet expliciet noemt. Groenevelt 
beoefent in de jaren 1916 en 1917 de prozadichtkunst veelvuldig; naar alle waarschijnlijkheid 
onder invloed van de poëzie van Noto Soeroto.7 Terwijl het gedichtenlezend publiek nog 
nazucht ten gevolge van het sonnettengeweld van Tachtigers als Jacques Perk, Willem Kloos 
en Albert Verwey, brengt Melatiknoppen niet zozeer een vernieuwing van de poëzie in 
algemene zin, maar wel iets nieuws met een sterk persoonlijk stempel, gebonden aan Noto 
Soeroto's unieke positie als Javaan in Nederland. In de inleiding op de eerste druk omschrijft 
de literair recensent van De hofstad. Artistiek weekblad voor Nederland, Anton Zelling, deze 
positie in wollige taal: 'Zijn gedichten in proza hebben de drijvende verdroomdheid en vrome 
bedeesdheid waarmede de Oosterling het mysterie van het leven bewondert.' Nadrukkelijk 
prijst hij Noto Soeroto's ongekunsteldheid. Hij karakteriseert hem als een 'naïeve dichter', die 
oorspronkelijke, 'naïeve natuurpoëzie' schrijft. Al eerder had Zelling de loftrompet gestoken 
over Melatiknoppen in De hofstad naar aanleiding van de voorpublicatie in De tijdspiegel.8 
Naar alle waarschijnlijkheid nodigt Noto Soeroto hem om die reden uit tot het schrijven van 
het genoemde voorwoord.  
 In de kritieken blijft de beïnvloeding van Soeroto door Rabindranath Tagore (1861–1941) 
uiteraard niet onopgemerkt. Nagenoeg alle critici maken er melding van. De invloed van de 
Bengaalse dichter-filosoof is inderdaad onmiskenbaar. Tagores bundels Gitanjali (1910) en 
The crescent moon (1913), beide in de vertaling van Frederik van Eeden (resp. als Wij-zangen, 
1914 en De wassende maan, 1917) klinken ontegenzeggelijk door in Melatiknoppen. Het 
tijdschrift De beweging stelt het, bij monde van Mea Mees-Verwey, scherp en duidelijk vast: 
 

Dit proza dan doet sterk denken aan de Gitānjali van Tagore, in de zeer verdunde 
redactie, waarin deze verzen tot ons Nederlanders, gekomen zijn. Noto Soeroto 

                                                 
1 Jonckbloet 1916, dl. 85. 
2 Ibidem, p. 13. 
3 Van den Bergh 1918. 
4 De nieuwe gids 7 (1892). 
5 Ibidem, p. 50. 
6 Van den Bergh 1918, p. 52. 
7 Titselaar 1987, p. 42. 
8 Zelling 1914. 
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heeft de eerzucht dat te zijn voor Java, wat Rabindranath Tagore voor zijn Indië 
is.1  
 

De recensent wijst op het merkwaardige traject dat de verwerkelijking van deze 
veronderstelde eerzucht volgt: het is niet de rechtstreeks Javaanse weg, maar de omweg via 
West-Europese kanalen. Het ontwaken van zijn Javaans nationaal en cultureel bewustzijn 
leidt hem weliswaar naar de rijke eigen geschiedenis, maar het westen blijkt deze 
bewondering en verdieping mogelijk te maken.2 Treffende woorden van Noto Soeroto, 
uitgesproken in het kader van de ontwikkeling van de Javaanse vrouw, illustreren deze 
opmerkelijke gang van zaken: 
 

Landgenoote, die Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch kent! Laat ons het 
niet hebben over Couperus, Verlaine, Shelley en Goethe. Spreek mij liever b.v. 
over Tagore via Van Eeden, over Confucius via Borel, over Sawitri via Vogel. En 
wilt ge toch praten over uw lectuur in een der bovengenoemde talen, vertel mij 
dan b.v. van "Sakuntala" of van "Nala und Damayanti", van het "Ramayana" door 
Romesh Chunder Dutt, of van "The Myths of the Hindus and Buddhists" door 
Ananda Coomaraswamy, en ik zal u zeer dankbaar zijn voor uw causerie.3  
 

Juist vanwege deze westerse weg, verwerpt Mees-Verwey de kwalificatie 'naïeve 
natuurpoëzie' van Zelling. Zij stelt vast dat Noto Soeroto's gevoel voor de Javaanse natuur 
fris en oorspronkelijk is en dat zijn beelden hieraan ontleend zijn, maar zij merkt tevens op 
dat zijn gedichten doordrenkt zijn van westerse belezenheid en dientengevolge, wat stijl 
betreft, een westers karakter dragen.4 En dat ziet zij goed. 
 Het is niet uit te sluiten, dat hij de ambitie koestert om de Javaanse Tagore te worden. Zijn 
wens om zich, naast zijn politieke publicaties, in zijn dichterschap te manifesteren, 
ondersteunt deze veronderstelde ambitie wel. Als volwaardig en gewaardeerd speler op het 
veld van de Nederlandse literatuur kan hij immers met meer gezag zijn politieke visie 
ondersteunen en de positie van zijn moederland ook op een andere, meer bijzondere wijze 
onder de aandacht brengen. In die zin staan zijn dichterschap en zijn opvattingen over de 
koloniale verhoudingen in elkaars dienst. Nog in 1930 wijst hij zijn Haagse vrienden op de 
relatie tussen kunst en maatschappij (zie hoofdstuk 7). In zijn biografische schets van Tagore 
maakt hij een opmerking over de relatie tussen diens poëzie en de maatschappelijke 
relevantie. Hij meent deze te ontdekken in Tagores gedicht III van De hoovenier in de 
vertaling van Frederik van Eeden: 
 
 
Des morgens wierp ik mijn net uit in de zee 
Uit de donkere diepte haalde ik dingen op van wonderlijk aanzien 
en vreemde schoonheid. 
Sommigen glansden als een glimlach, sommigen blonken als tranen, 
en anderen bloosden als de wangen eener bruid. 
Toen ik huiswaarts keerde met mijn dagelijksche vracht,  
zat mijn lief in den hof en trok ijdelijk de bladen uit een bloem. 
Ik weifelde een oogenblik, legde toen aan haar voeten alles wat ik  
opgehaald had, en wachtte zwijgend. 
                                                 
1 Mees-Verwey 1919, p. 46. 
2 Mees-Verwey 1919, p. 48. 
3 Soembangsih, p. 142. 
4 Mees-Verwey 1919, p. 49. 
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Zij oogde er naar, en zeide: 
"Wat voor zonderlinge dingen zijn dat? Ik weet niet waarvoor zij dienen." 
Ik boog beschaamd mijn hoofd en dacht: "ik heb er niet voor gevochten, 
ik kocht ze niet op de markt, dat zijn geen waardige geschenken voor haar." 
En den heelen nacht door wierp ik hen één voor één op straat. 
Des morgens kwamen reizigers; zij raapten hen op en droegen hen naar 
verre landen.1  
 
 
De poëzie als 'dingen van wonderlijk aanzien en vreemde schoonheid', waarin de reizigers 
meer belang zien dan zij die het meest betrokken zouden moeten zijn. Noto Soeroto leest 
hierin de dichterlijke voorspelling dat Tagores poëzie 'naar verre landen' zal worden 
gedragen en dat aldus diens gedachten zullen worden geëxporteerd en, in vertaling, mondiale 
bekendheid zullen verwerven: de schoonheid als voertuig van wijsheid, levensinzichten en 
maatschappelijke idealen. Zo gebeurt het inderdaad in 1913, wanneer Tagore de Nobelprijs 
voor literatuur ontvangt. Het is niet ondenkbaar dat ook Noto Soeroto deze brede werking 
door middel van zijn poëzie wenst te bereiken.   
 Het is de vraag wie Noto Soeroto meer heeft beïnvloed, Tagore of Van Eeden. Uiteraard 
gaat het hem primair om Tagore. Dit blijkt ondubbelzinnig uit Noto Soeroto's lovende  
publicaties over de Bengaalse dichter-wijsgeer, getiteld Rabindranath Tagore. Een 
biografische schets (1916), Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen (1921) en De 
leerschool van den papegaai (1922). Zij komen hieronder nog aan de orde. Maar in het 
beïnvloedingsproces speelt Van Eeden een onmisbare rol. Hij is het immers die Tagore 
proclameert, zoals het Borel is die Confucius presenteert en het Vogel is die Sawitri ontsluit.  
 Van Eeden is idolaat van Tagore. Diens poëzie vertegenwoordigt voor hem het hoogste 
wat een dichter kan bereiken. Van Eeden ziet in Tagore's gedichten de perfecte combinatie 
van geluid, beeld, stemming, begrip en ethische wijsheid, die naar zijn mening in hun 
onderlinge samenhang de schoonheid van poëzie bepalen.2  
 Tagore schrijft oorspronkelijk in het Bengaals en vertaalt zijn lyrisch werk eigenhandig in 
het Engels, dat hij overigens uitstekend beheerst. Op zijn beurt vertaalt Van Eeden deze 
vertalingen in het Nederlands. Tagores oorspronkelijk werk bereikt op deze indirecte wijze 
de Nederlandse lezers. Zonder twijfel is in dit proces veel van de originele inhoud, maar ook 
de oorspronkelijke welluidendheid en de metrische en ritmische rijkdom van het Bengali 
verloren gegaan. Misschien is het daarom wel beter om te spreken van opeenvolgende  
herscheppingen van het origineel. Desalniettemin inspireert het eindresultaat Noto Soeroto in 
hevige mate. Het westen bezit aldus in zijn ogen de sleutel van de deur van het oosten. Het 
westerse instrument is voor hem het meest adequaat om deze oosterse wereld te etaleren met 
het doel de wijsheid ervan te verbreiden en de vriendschap tussen oost en west gestalte te 
geven. Van Eden, Borel, Vogel en al die andere vertalers en presentatoren van de cultuur van 
het oosten, bevorderen zodoende de wederzijdse waardering van de literatuur en idealen van 
oost en west in een culturele associatie. Het feit dat Noto Soeroto de Javaanse cultuur in 
Nederlandse poëzie met Nederlandse stijlmiddelen aanbiedt, moet ook vanuit deze 
achtergrond worden geïnterpreteerd.  
 Ook De gids, bij monde van Carel Scharten, bespreekt Melatiknoppen. Gedetailleerd wijst 
ook hij op de invloed van Van Eeden in strofenbouw, motieven, zinswendingen, beeldspraak 
en zelfs letterlijk de woordkeus. Als treffend voorbeeld van het laatste legt hij een enkele 
regel van Van Eedens vertaling van Gitanjali, zang V: 'Vandaag kwam de Zomer aan mijn 
venster met zijn zuchten en geruchten […]' naast een citaat uit gedicht V [!] van 
                                                 
1 Noto Soeroto, Rabindranath Tagore. Een biografische schets. Amsterdam  19212, p. 101-102. 
2 Fontijn 1996, p. 313.    
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Melatiknoppen: 'Als de zomer in 't land komt met zuchten en geruchten […]'.1 Scharten 
vergeeft hem, omdat de eigenheid de navolging overwint. Hij legt de hartstocht, de trots en 
de verhevenheid van Tagore naast Noto Soeroto's 'Javaansche zedigheid', 'teêre mijmering' en 
'zoele natuurdiepte'.2 Hij ziet in Noto Soeroto een talent dat aan het begin staat van een 
ontwikkeling. Als voorwaarde hiertoe is hij van mening dat de typisch Javaanse geest zijn 
eigen weg moet vinden door zich los te maken van alle vreemde invloeden, ook in 
vormtechnisch opzicht. Scharten doelt op Noto Soeroto's rijmende gedichten en zelfs 
sonnetten, die eveneens in 1915 verschijnen in o.a. De tijdspiegel, De Amsterdammer en 
Eigen haard. In niet mis te verstane termen beoordeelt hij een aantal van deze producten als 
'banaal', 'belachelijk' en 'ten hoogste roerend van kinderlijke onmacht'. Belerend concludeert 
hij: 
 

Men moet een taal, om er rijmende verzen in te schrijven, nog gansch ànders 
kennen dan als enkel een middel tot goede en zelfs gevoelige uitdrukking der 
gedachte. Wil het rijm zingen in uw vers, er de grondtoon van zijn en tegelijk de 
modulator van het rhythme, - dan moet de taal, waarin gij schrijft, uit uw diepste 
wezen opwellen. 
Laat dus dezen rinkelbel, die voor u geen zin heeft, laat ook die rhetoriek, wat ik u 
bidden mag, varen, - en breng ons, naakt, de ziel van uw teedere volk, opdat wij 
het beminnen mogen als de zoele zuidelijke bruid van onze noordelijke kracht.3  

  
Willem de Mérode is in Het getij dezelfde mening toegedaan: 'Het is zeer merkwaardig, dat 
Noto Soeroto, zoodra hij de gebondenheid van rijm en maat gebruikt, verzen schrijft, die niet 
tot de hoogte van zijn gedichten in proza reiken.'4 Hij toont zich in zijn rijmende poëzie 
inderdaad een middelmatig en weinig origineel dichter, een meer krampachtig epigoon dan in 
zijn door Tagore beïnvloed ritmisch proza. Toch moet worden vastgesteld, dat zijn naam als 
dichter na de verschijning van Melatiknoppen, serieus wordt genomen.  
  
Het is duidelijk. Van Eeden heeft met zijn Tagore-vertalingen Noto Soeroto de weg gewezen 
naar Tagore en naar de prozagedichten, zoals we deze in Melatiknoppen aantreffen. Er valt 
meer over te zeggen. In de inleiding op de tweede druk van Melatiknoppen zegt hij: 'Poëzie 
in proza – een vorm […], die aan een Javaan het meest vertrouwd is.' Hij verwijst hier naar 
de pocapan, de gedragen en ritmische dialogen van de dalang in het wajangspel. Eerder had 
hij de nieuwste Javaanse poëzie, o.a. die van de Mangkoenegoro VII (Soeparto), hiermee 
vergeleken en deze gekarakteriseerd als 'rhytmisch proza in den stijl van de statige 
recitatieven van den dalang'.5 Voor Soeparto en Noto Soeroto is het naar alle 
waarschijnlijkheid deze associatie geweest, die hen enthousiast maakt voor de genoemde 
teksten van Tagore. Beiden zoeken schriftelijk contact met de vertaler, Van Eeden.    
 De gang van zaken is bij benadering te reconstrueren uit de overgeleverde briefwisseling.  
Noto Soeroto en Van Eeden corresponderen tussen november 1914 en juli 1918. Soeparto 
schrijft al eerder, maar de contacten verlopen na diens repatriëring in mei 1915. Inmiddels 
had hij werk van Van Eeden, Tagore en Noto Soeroto in het Javaans vertaald.  
 In het voorjaar van 1913 geeft Soeparto aan Van Eeden de wens te kennen, samen met één 
van zijn landgenoten, persoonlijk met hem kennis te komen maken.6 Hij reist op 23 april 

                                                 
1 Scharten 1915, p. 550. 
2 Ibidem, p. 551. 
3 Scharten 1915, p. 553. 
4 De Mérode 1916, p. 31. 
5 Soembangsih, p. 81. 
6 Brief van Soeparto aan Van Eeden, 26 maart 1913. UB UvA. 
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1913 naar Bussum voor een bezoek. Het is waarschijnlijk dat Noto Soeroto, zonder twijfel de 
genoemde landgenoot, op die datum met hem meereist.1 Hun gedeelde eerbied voor de 
'koninklijken mensch', zoals Van Eeden Tagore noemt, zal voldoende gespreksstof hebben 
opgeleverd.  
 De 'Melatiknoppen' in De tijdspiegel verschijnen in de loop van 1914.  In een brief van 17 
september aan zijn vriend Henri Borel schrijft Van Eeden in een postscriptum: 'Heb je de 
verzen van Noto Soeroto geleezen in "de Tijdspiegel"? Zeer mooi zijn ze!'2 Het is voor Van 
Eeden aanleiding Noto Soeroto te verzoeken een aantal gedichten af te staan aan De 
Amsterdammer, waarvan hij sedert 1914 redacteur is. Noto Soeroto is onder de indruk en put 
zich uit in bescheidenheidsformules. Hij voelt zich 'zeer vereerd' en aarzelt geen ogenblik zes 
van zijn 'versjes' te zenden, nu zijn werk door Van Eedens 'meesters-oog' belangstellend 
wordt gadegeslagen. Als 'hoogachtings-bewijs' voegt hij een overdruk bij van een aantal 
'Melatiknoppen' uit De tijdspiegel.3 Een week later stuurt hij Van Eeden op diens verzoek een 
foto van hemzelf en een korte levensbeschrijving ten dienste van een kort levensbericht, dat 
Van Eeden wenst te plaatsen in De Amsterdammer. Het verschijnt op 13 december 1914, 
vergezeld van een foto en twee sonnetten.4  
 Na de plaatsing van het levensbericht voelt Noto Soeroto zich blijkbaar aangemoedigd en 
neemt zelf het initiatief. In december 1914 stuurt hij Van Eeden zes gedichten ter plaatsing. 
Twee worden geretourneerd, maar hij houdt vol en stuurt in februari 1915 opnieuw een 
gedicht in: 'Tot moeder aarde'. Uit de brief die dit laatste gedicht begeleidt, kan worden 
afgeleid dat Van Eeden hem het verzoek had gedaan iets in proza te schrijven over het 
kinderleven in de Javaanse samenleving. Noto Soeroto ziet er tegenop. Hij laat Van Eeden 
weten dat hij 'nog nooit iets van dien aard in goed proza [heeft] geschreven'. Toch lukt het 
hem. Het wordt in de zomer van 1915 onder de titel 'De held van mijn kinderleven' in twee 
delen opgenomen in de rubriek 'Feuilleton'. Het is zijn vroegst bekende prozawerkje en is 
sterk autobiografisch van karakter. Het vertoont een groot aantal overeenkomstige elementen 
met het genoemde levensbericht in zijn brief van 3 december 1914. De lezer krijgt een idee 
van de respectvolle relatie met zijn vader, Noto Dirodjo, en de 'held' uit de titel, zijn oom 
Noto Koesomo, Pakoe Alam van 1900 tot 1902. Tevens lezen we over het verdriet als gevolg 
van het overlijden van Koesoemo's zoon, Soertijaningrat, in 1897 te Nijmegen, wanneer Noto 
Soeroto negen jaar is (zie hoofdstuk 1).  
 Graag wil hij opnieuw een bezoek aan Van Eden in Bussum brengen, maar de schaarste 
aan verlofdagen in de militaire dienst, die hij op dat moment vrijwillig vervult, lijkt dit niet 
toe staan. Hij hoopt in de zomer van 1915 enige tijd te vinden. In augustus is het er nog niet 
van gekomen, zoals uit een brief van de 16e van die maand blijkt. De bewonderende, wat 
onderdanige toon is nu wel verdwenen. Er klinkt zelfs een lichte ontstemming. Na de 
sonnetten, die het levensbericht hadden begeleid, is, we zijn acht maanden later, nog geen 
ander gedicht in De Amsterdammer geplaatst. Hij laat Van Eeden weten: 'De verzen, die ik U 
ter inzage gezonden heb, zijn nog niet gepubliceerd geweest. Ik heb er niets op tegen, dat U 
er enkele van in Uw weekblad wil doen drukken, integendeel.' Hij gaat nog een stapje verder 
en verzoekt Van Eeden zakelijk om de administratie van De Amsterdammer te vragen om een 
honorarium, indien het blad tot plaatsing overgaat. Een week later is het al zover. De redactie 
plaatst het sonnet 'Gebed'. Het is het begin van een aanzienlijk aantal gedichten, dat De 
                                                 
1 Briefkaart van Noto Soeroto aan Soeparto, waarschijnlijk van april 1913. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Borel 1933, p. 139. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Van Eeden, 25 november 1914. UB UvA. De meegezonden gedichten zijn: twee 
gedichten uit de serie 'Een Gambir-bloesemsnoer', drie verzen over jeugdherinneringen en één van de zeven 
gedichten uit 'Het wajangspel'. De overdruk uit Melatiknoppen bevat de gedichten 13 t/m 18. 
4 Van Eeden 1914b. Het blad Neerlandia neemt het artikel ongewijzigd, inclusief foto en sonnetten, met 
bronvermelding, over. Sonnet I was eerder dat jaar als 'Liefdesboden 6' verschenen in De tijdspiegel; sonnet II 
was niet eerder gepubliceerd. 
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Amsterdammer opneemt. Tussen december 1914 en juli 1917 verschijnen er dertig van Noto 
Soeroto. Tot en met januari 1916 betreft het hoofdzakelijk sonnetten en gedichten in 
kwatrijnen. Dan komt er een omslagpunt.  
 Hij keert terug naar de succesformule van de prozagedichten. In De Amsterdammer  van 
15 april 1916 verschijnt de eerste, opgedragen aan  'Pastoor G. Jonckbloet'. En dat is niet 
voor niets. De kritiek op zijn rijmende gedichten, die inmiddels in tijdschriften waren 
verschenen, was al ingezet met de ongezouten meningen van Carel Scharten en Willem de 
Mérode. Jonckbloet nu, citeert Scharten in zijn bespreking van De geur van moeders 
haarwrong, Noto Soeroto's tweede bundel, die in 1916 verschijnt. Deze bevat uitsluitend 
rijmende gedichten. De pastoor is duidelijk in verwarring: 'Veinzen kan ik niet; […] iets 
onaangenaams zeggen wil ik niet; zwijgen durf ik niet. Wat aangevangen?...'1 Onder het 
devies 'goede raadgevingen van een vriend doen de ziel aangenaam aan' steekt hij van wal. 
Hij spreekt van 'de literarisch gebrekkige Europeesche vorm', waarin de rijmende poëzie is 
geschreven. Hij verwijt hem besmet te zijn met 'de fatale ziekte van òverbeschaving', 
waarmee de moderne Nederlandse dichtkunst is behept.2 Borel wordt als getuige à charge 
opgeroepen met diens aan Noto Soeroto gerichte woorden: 'Bewaakt uw heiligste geestelijke 
goederen. […] Laat u niet het geringste daarvan door "europeanisering" afnemen.'3 En dan is 
het wel genoeg geweest. Wat Scharten en De Mérode niet lukt, speelt Jonckbloet klaar. Het is 
afgelopen met de sonnetten en de kwatrijnen. Het aan Jonckbloet opgedragen gedicht in De 
Amsterdammer heeft een poëticale lading. Noto Soeroto heeft het eindelijk begrepen: 
 
 
WIE ZIJT GIJ, DIE MIJ DROOMEN ZENDT? 
Gedicht in proza 
Voor Pastoor G. Jonckbloet 
 
Wie zijt gij, die mij droomen, talrijk als sterren, zendt 
in den nacht van mijn onwetendheid? 
 
Menige droom komt tot mijn wachtend hart 
met vóórbericht van nooit-gesmaakte vreugde. 
Maar zóó als het sterrenheir mijn wachtende oogen 
slechts bezig houdt, den langen donkeren nacht – 
zoo ook verstrooien slechts die vele droomen 
mijn verlangen naar de Dageraad 
in de nacht van mijn onwetendheid. 
 
Wie zijt Gij, die de bloem ontluiken doet 
in deze bonten tuin van mijn begeerten? 
 
Menige bloem verlokt mij 
met schijn en zweem van nooit-gekende schoonheid. 
Maar zóó als vaak een vreemde honigbij, 
misleid door geur en kleur, rusteloos zwerft, 
totdat zij vindt haar eigen honigbloem – 
zoo zoekt mijn ziel haar eigen bloem van Liefde 
in dezen bonten tuin van mijn begeerten. 
                                                 
1 Jonckbloet 1916b, p. 173. 
2 Ibidem, p. 175, 176. 
3 Borel 1916a, p. 49. 
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Zijt Gij mijn eenige Vriend, die zich altoos verschuilt, 
en toch steeds roept: "Zoek Mij, ja Mij alleen"? 
 
Ja; want eindloos herhaalt Gij Uw spel 
en verlaat mij toch niet één seconde; 
en zóó als in de nacht een morgen daagt 
en honig in de bloem verborgen ligt 
zoo klinkt aldoor 
in het diepst van mijn onwetendheid 
en in de hevigheid van mijn begeerten 
de roepstem: "Ik ben hier, ja Ik alleen." 
 
Op initiatief van Jonckbloet komt een Engelse vertaling van Melatiknoppen tot stand, die 
onuitgegeven blijft.1 Hetzelfde lot ondergaat een Duitse vertaling. Maar een proeve van een 
Engelse vertaling van het openingsgedicht wordt gepubliceerd in Wederopbouw.2 Ook in 
Deense en Italiaanse tijdschriften verschijnen vertalingen.3 De Indiër plaatst reeds in 1914 
twee gedichten uit Melatiknoppen met een vertaling in het Javaans van de hand van Djawaka.4 
Aan deze Javaanse vertaling wijdt Hassan Soema Di Pradja in Wederopbouw een gedicht.  
 
 
GROET UIT BUITENZORG 
 
Hoogvereerde broeder, R.M. NOTO SOEROTO 
– veroorloof mij U zoo te noemen – 
Het doet ons zeer veel genoegen, te vernemen, 
dat wij "Melati-Knoppen" 
dra zullen begroeten in haar nieuw, frisch-groene gewaad, 
zoo niet lieflijker, dan toch even zoet-lief als in haar vorige; 
een hartelijk welkom, opwellend uit den bodem van ons hart, 
zij haar toegeroepen! 
 
[…] 
 
Moge "Wederopbouw" gegeven zijn, 
U te behouden, tot in lengte van dagen, 
tot heil en zegen van ons volk, 
en van hèn, die 't met dàt volk 
wèl méénen!5  
 
 
Wanneer in de zomer van 1918 Van Eedens vertaling van Tagore's Sādhanā (1913)  
verschijnt, is Noto Soeroto uiteraard opnieuw enthousiast. Hij laat hem dat direct weten. Hij 
acht het boekje van grote waarde voor zijn Nederlands lezende landgenoten en zal niet 
nalaten om bij hen er de aandacht op te vestigen. Tevens blijkt hij van plan om zelf met een 

                                                 
1 Zie bibliografie: vertalingen. 
2 Vertaald door Annie Bos Janszen. Wederopbouw 2 (1919), p. 118. 
3 Brief Noto Soeroto aan Soeparto 24 april 1919. Archief Mangkunegaran Surakarta. Zie ook: Lafeber 1919, p. 
118. 
4 Jrg. 1 (1914), nr. 50, 51, p. 239-240.   
5 Hassan Soema Di Pradja. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 170-172. 
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Tagore-vertaling te komen. Hij schrijft Van Eeden: 'Reeds eenigen tijd koester ik het plan om 
mijn krachten eens te beproeven aan de vertaling van een van Tagore's kleinere werken, met 
name van "Chitra".'1 Hij veronderstelt dat Van Eeden het vertaalrecht bezit en vraagt 
toestemming, niet wetende dat in hetzelfde jaar de vertaling van dit toneelstuk door Van 
Eeden het licht zal zien. Er bestaat een handgeschreven vertaling van Tagores Chitra door 
Noto Soeroto, die afwijkt van die van Van Eeden.2 Het valt niet te achterhalen of deze 
vertaling reeds voor Van Eedens publicatie klaar is of dat deze als 'beproeving' erna is 
gemaakt.  
 Hoe het met Noto Soeroto's appreciatie van Van Eedens maatschappelijke opvattingen is 
gesteld, is niet te achterhalen. Beiden is een vorm van sociaal-idealisme niet vreemd. Van 
Eeden idealiseert rond de jaren 1910–1914 de 'koninklijke mens'. Het is de edele geest, die 
verantwoordelijkheidsgevoel, leiderschap en idealisme in zich draagt en door genialiteit in 
staat moet worden geacht de samenleving te hervormen, doordat hij door zijn persoonlijk, 
geestelijk gezag de machthebbers in de wereld in politieke, culturele en economische zin 
sturing zou kunnen geven. Deze 'koninklijke mens' is een combinatie van een profeet, een 
dichter en een wijze.3 Op veel kleinere schaal zal Noto Soeroto later zijn 'aristocratie van de 
geest' vorm geven in zijn aristo-democratisch model, geïnspireerd, gebouwd en toegesneden 
op de vorst van het Mangkoenegarase rijk, in wie hìj een 'koninklijke mens' ziet.          
 
 
Tagore als opvoeder  
 
In 1916 verschijnt van de hand van Noto Soeroto Rabindranath Tagore. Een biografische 
schets. De schets is aanvankelijk bedoeld als lezing voor de Indische Vereeniging, maar door 
aanvullingen en toevoegingen groeit zij uit tot een kleine verhandeling. Noto Soeroto draagt 
het boekje 'uit innigen eerbied' op aan Mangkoenegoro VII, zijn inmiddels naar Indië 
vertrokken vriend, met wie hij zijn enthousiasme voor de Tagore-vertalingen had gedeeld. 
Als aanvullende motivatie voor deze opdracht schrijft hij Soeparto: 'De reden, waarom ik 
mijn biographische schets aan U heb opgedragen was het lezen van de uitgebreide 
biographische studie in het Engelsch en de spijt, die toen in me opkwam, dat ik dat alles U 
niet kon vertellen. Toen heb ik er een korte bewerking van gemaakt en op die wijze komt het 
toch onder uw aandacht.'4 Zo'n opdracht is hiertoe evenwel niet een noodzakelijke 
voorwaarde. De Engelse bron is de biografische studie over Tagore van diens landgenoot 
Basanta Koomar Roy. Noto Soeroto vermeldt de titel niet, maar zonder twijfel betreft het 
Rabindranath Tagore: the man and his poetry.5  
  Het boekje verschijnt bij uitgeverij Versluys te Amsterdam, de uitgever van Van Eeden. 
Voordat het zover is, legt hij het manuscript voor aan Van Eeden. 'Ik wilde U verzoeken mijn 
biographische schets eens vluchtig door te kijken en mij te zeggen, of dit schetsje waard is 
gedrukt te worden.'  Hij vraagt Van Eeden, indien dit laatste het geval is, zijn voorspraak te 
zijn bij Versluys.6 Zijn argument is dat de 'Tagore-litteratuur in het Nederlandsch' zich dan in 
in één hand zal bevinden. Zo geschiedt het. Versluys geeft het boekje uit in een bandje met 
jugendstilversiering in hetzelfde formaat en in dezelfde kleur als de Tagore-vertalingen van 
Van Eeden. Voorin is een reproductie afgedrukt van een portret van Tagore, gemaakt door de 
Engelse schilder William Rothenstein (1872–1945). De inhoud is weinig kritisch en Van 

                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan Van Eeden, 30 juli 1918. UB UvA. 
2 Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Fontijn 1996, p. 260, 338. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 11 januari 1917. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
5 New York 1915. 
6 Brief van Noto Soeroto aan Van Eeden, 26 mei 1916. UB UvA. 
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Eeden adviseert hem niet om enige afstand te nemen. De schets beleeft een tweede druk in 
1921, waarschijnlijk dankzij het bezoek van Tagore aan Nederland. Hij houdt op donderdag 
30 september 1920 's middags en 's avonds voordrachten in Den Haag in het gebouw aan De 
Ruyterstraat 67. Voor die gelegenheid is een Haagsch Comité van Ontvangst gevormd 
waarin onder anderen Noto Soeroto zitting heeft.   
 Ook de pedagogische ideeën van Tagore spreken Noto Soeroto in hoge mate aan. In 
Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen (1921) geeft hij een impressie van Tagores school 
Shanti Niketan (Oord van Vrede) bij Bolpur in India, ongeveer 160 km ten noorden van 
Calcutta. Hij geeft dit boekje, voorzien van vijf foto's, zelf uit.1 Versluys had blijkbaar geen 
belangstelling. De school kent Noto Soeroto niet uit eigen aanschouwing. In zijn weergave 
van de uitgangspunten en praktische toepassing van Tagore's pedagogiek, gebruikt hij twee 
bronnen, t.w. het boek Shantiniketan. The Bolpur school of Rabindranath Tagore door W.W. 
Pearson en Tagore's lezing, getiteld 'My school' in diens boek Personality.   
 De pedagogische visie van Tagore blijkt haaks te staan op de gangbare onderwijspraktijk. 
De wijsgeer vindt inspiratie in de Oud-Indische açrama, die tegelijkertijd tehuis, school, 
tempel en woud is. Het leven is er belangrijker dan het schoolboek. Tagore stelt zich op het 
standpunt dat het vigerende onderwijs kinderen van het leven vervreemdt. Zij verliezen hun 
wereld om een 'tasch vol inlichtingen' daarvoor in de plaats te vinden.2 'We ontrooven het 
kind deze aarde om het aardrijkskunde, van taal om het spraakkunst te leeren.'3 Vrijheid in 
ontwikkeling, liefde voor god en elkaar, geestelijke wijsheid, de invloed van de natuur, 
respect, zelfachting, zelfvertrouwen, saamhorigheid en gelijkwaardigheid vormen de basis. 
Deze uitgangspunten gelden ook in de verhouding tussen leerlingen en leraren. Allen wonen 
in de açrama. De leervakken zijn Bengali, Engels, Sanskrit, geografie,  natuurwetenschappen, 
geschiedenis, en kennis der natuur, maar ook landbouw, sport en handwerk als timmeren. Er 
wordt toneelgespeeld en gezongen. Dagelijks, zowel bij zonsopgang als bij zonsondergang 
worden Sanskrit-mantra's gezongen en is er een kwartier volkomen stilte. Zieken worden 
door de leerlingen zelf verpleegd in het hospitaalgebouw. Tagore ziet de opvoeding tot een 
'waarachtig' mens als een garantie voor het welslagen in de maatschappij. Samenvattend 
beschrijft Noto Soeroto de doelstelling van de school als volgt: 'dat jonge menschen datgene 
kunnen verwerven, hetwelk de moderne wereld zoozeer van noode heeft: n.l. den rijkdom 
van geestesrust, welke het leven zijn evenwichtigheid geeft bij zijn streven naar zijn doel, te 
midden van een menigte van afleidingen en verlokkingen.'4 In 1922 verschijnt er een tweede 
druk.  
 Eveneens in 1922 vertaalt Noto Soeroto met toestemming van Tagore diens The parrot's 
training uit 1918 tot De leerschool van den papegaai en voegt hier ruim zeventig van 
Tagore's korte Toespraken in Shanti Niketan aan toe. Hij geeft het boek zelf uit.5 Het formaat 
formaat van het boek is aanzienlijk: 24 x 32 cm. De neef van Tagore, Abanindranath Tagore, 
levert de getekende illustraties. De vertelling is een satire op de Europese opvoedings- en 
onderwijsmethode. 
 Een radja wil een papegaai die niets weet en geen manieren heeft, een passende opvoeding 
geven. De geraadpleegde pandits beslissen dat een gouden kooi met prachtige versieringen 
noodzakelijk is. Zo geschiedt. De goudsmeden vertrekken met een gevulde beurs. De pandit, 
die nu de opvoeding ter hand moet nemen verlangt leerboeken voor de vogel. Vele schrijvers 

                                                 
1 Adi Poestaka, Amsterdam 1921. 
2 Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 26. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 73. In Wederopbouw 2 (1919), p. 102-106, besteedt Noto Soeroto ook aandacht aan de Shanti 
Niketanschool onder de titel 'De jongensrepubliek van Rabindranath Tagore'. In hetzelfde blad (jrg. 4 (1921), p. 
75-84) worden ook de 'Inleidende beschouwingen' uit Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen opgenomen. 
5 Adi Poestaka, Den Haag 1922. 



 141

worden gemobiliseerd. De stapel boeken wordt naast de kooi gezet en de schrijvers 
vertrekken met een ruime beloning. Er worden inspecteurs aangesteld, die zich met hun 
familie in het paleis van de radja vestigen. Critici merken op dat velen wel varen bij de 
opvoeding van de vogel, behalve de vogel zelf. De radja laat zich overtuigen van het 
tegendeel. Het 'departement van onderwijs' voert voor de vogel trompetten, gongs, hoorns, 
toeters, cymbalen, trommen, draaiorgels en doedelzakken aan om de opvoeding kracht bij te 
zetten. Er is sprake van enige vooruitgang in de opvoeding, maar de gevangen vogel fladdert 
ongelukkig rond in zijn kooi. Hij wordt vastgelegd met een ijzeren keten. De pandits geven 
het ongelukkige dier les met een leerboek in de ene en een stok in de andere hand. 
Uiteindelijk sterft de vogel. De dode vogel blijkt gevuld met ritselend papier.  
 Aan de toegevoegde toespraken die Tagore voor zijn leerlingen en leraren in Shanti 
Niketan heeft gehouden, ontleent de uitgave meer belang dan aan deze korte satire. Een 
voorbeeld: 
 

Vroeger wist ik in het geheel niet, dat ik bijziende was. Toen ik eens toevallig een 
bril opzette, bemerkte ik plotseling, dat alle dingen mij naderbij gekomen waren. 
Het was mij, of ik op eenmaal het dubbele aandeel aan deze wereld gekregen had 
als ooit tevoren. 
 
Zoo gaat het ons ook, wanneer wij deze wereld aanschouwen met onze ziel. Zij 
wordt ons zoo nabij gebracht en wij raken er zóó aan vertrouwd, dat het ons is, 
alsof wij in ons vaderland teruggekeerd waren. Zij wordt geheel ons eigen – gelijk 
een instrument eerst dan wezenlijk ons eigen wordt, wanneer wij daaraan muziek 
weten te ontlokken.1  
 

Nico Oosterbeek wijdt in De nieuwe courant een korte bespreking aan De leerschool van den 
papegaai. Noto Soeroto neemt deze voor zijn maandblad Oedaya met toestemming over. 
Oosterbeek is van mening dat de persiflage als kunstwerk niet tot het beste werk van Tagore 
behoort. Over de toespraken is hij zeer te spreken. Niet in de laatste plaats door de 
toegevoegde waarde van het vertaalwerk van Noto Soeroto. Hij schrijft:  
 

Het ook uit zijn eigen werk bekende dichterlijke taalgevoel van den Javaanschen 
bewerker, Noto Soeroto, die het Nederlandsch beheerscht als zijn moedertaal en 
er toch iets Oostersch aan geeft, subtiel gelijk een geur, is hier het voorname 
element, waardoor meer is gegeven dan een simpele vertaling. De bewerker laat 
ons zóó den geest van Tagore benaderen, alsof wij diens eigen taal in al zijn 
nuances en diepe schoonheden van klank en rythme verstonden.2  

   
De  onderwijskundige inzichten van Tagore spreken Noto Soeroto dus zeer aan. Over 
mogelijke implementatie van Tagore's pedagogiek in Nederland spreekt hij zich niet uit. Hij 
lijkt te beseffen dat het realiteitsgehalte ervan inderdaad als een opvoedings'ideaal' moet 
worden gezien.   
 
 
Melatiknoppen, tweede druk (1919) 
 
De eerste druk bevat 24 gedichten, de tweede druk 30. Bijna al het werk uit de eerste druk 
vinden we terug in de tweede, die is uitgebreid met een aantal gedichten van gelijke 
                                                 
1 Noto Soeroto: De leerschool van den papegaai, p. 24. 
2 Oosterbeek 1923, p. 8. 
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thematiek, eerder gepubliceerd in Het getij en Hindia poetra. De initialen, die Noto Soeroto in 
de eerste druk als opdracht bij een enkel gedicht vermeldt, zijn in de tweede druk voluit 
gespeld. Zo weten we nu dat met R.A.K. en R.A.S. respectievelijk zijn zusjes Radjeng Ajeng 
Karlinah en Raden Ajeng Soemartinah worden bedoeld. Dat achter de opdracht 'den heer en 
mevr. A.' de Abendanons schuilgaan, is niet moeilijk te raden. Het advies van G. Jonckbloet 
om in de tweede druk de gedichten van titels te voorzien in plaats van de Romeinse cijfers, 
neemt hij ter harte.1 De raad om de verklarende aantekeningen onderaan de bladzijde te 
plaatsen in plaats van achterin, legt hij naast zich neer.2 Door de vermelding van opdrachten 
en zelfs van aanleidingen tot inspiratie, krijgen de desbetreffende gedichten een nadrukkelijker 
biografisch profiel. De vraag is of dit gewenst is. Zo is 'Grootmoeders rust' voorzien van de 
naam en sterfdatum van de betrokkene: 'Aan de nagedachtenis mijner grootmoeder Raden 
Ajoe Sosrodigdojo † 3 Dec. 1913' en uit de tekst boven het gedicht 'Een verdwaalde bloem' 
komen we de geboorte te weten van zijn nichtje Asti Surya Ningrat, dochter van zijn broer 
Noto Diningrat, te Den Haag op 24 augustus 1915. Het zijn aardige gegevens voor de 
biograaf, maar voor de poëzie zelf zijn deze toevoegingen overbodig en soms zelfs storend. 
Zij sturen deze gedichten in de richting van gelegenheidspoëzie en reduceren enigszins de 
autonomie.   
 Op 8 juni 1933, hij is ruim een jaar terug in zijn geboorteland, bezoekt hij begraafplaats 
Gendeng te Djokja, waar bovenbedoelde grootmoeder, zijn zus Soertimah ('Mijn 
troetelzuster') en een zeer jong broertje begraven liggen: 
 

Ik herinner mij nog heel goed, dat ik het broertje (Soekro) heb zien begraven; het 
broertje was nauwelijks een half jaar oud, ik zelf een jaar of zes, zeven. Dit broertje 
heeft mij jaren later geïnspireerd tot het gedicht "De laatste Reis" in 
"Melatiknoppen". Ik ben de begraafplaats gaan bezoeken en heb mij het graf van 
Grootmoeder laten wijzen; dat v.h. broertje is niet meer te vinden.3  

  
Indien 'De laatste reis' eveneens zou zijn voorzien van inleidende aantekeningen, zou dit de 
interpretatiemogelijkheden van de lezer hebben beperkt. Zij ontbreken hier, waardoor de lezer 
met het gedicht verschillende kanten uit kan en het zelfs betrokken kan worden op Noto 
Soeroto's eigen situatie. 
 
 
DE LAATSTE REIS 
 
Wel is de reis aanvaard, moeder, maar nog toef  
ik steeds aan uw zijde. 
 
In 't geroep van den tjientaka, hem, die om 
regen smeekt, zult gij me hooren. 
Mijn geroep zal tot daar, in uw treurend hart, 
weerklinken en uw tranen zullen rijkelijk vloeien 
als antwoord op mijn beê om uw zegen. 
 
Als ge in een hoekje der kamer mijn bonte speel- 
goed onbeheerd en onverzorgd ziet liggen, voelt 
gij me niet in de huivering licht door uw leden 
                                                 
1 Jonckbloet 1916b, p. 183, 184. 
2 Jonckbloet 1916b, p. 184-186. 
3 Dagboek-Aanteekeningen, donderdag 8 juni 1933. 
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gaan en in de vlijmende pijn, die dan snijdt door 
uw hart? 
 
In den eenzamen avond, moeder, als ge stil zit te 
kijken naar onzen tuin, van bloemen wit en nog 
maar schemerig verlicht door de bleeke opgaande 
maan, dan zal ik op den koelen adem van het 
avondwindje verschijnen en zacht langs uw voor- 
hoofd strijken in duizend teere kussen. 
 
Als ge in Roewah-maand een bedevaart gaat 
doen naar de plaats, waar mijn kleed is neergelegd 
vóór mijn reis naar ons aller eeuwig huis, zult gij 
mijn aanwezen ruiken in de zoete geuren der blauw- 
kringende wierookwolken. 
De sĕmboodja-boom, aan wiens koele schaduw 
mijn kleed is toevertrouwd, zal u zijn bloemen in 
den schoot werpen als groeten van mij, uw klei- 
nen jongen. 
 
Wel is de reis aanvaard, moeder, maar nog toef 
ik steeds aan uw zijde en steeds zal ik mijn aan- 
wezigheid aan u openbaren. 
 
 
Zellings inleiding is in de tweede druk vervangen door een voorwoord van Noto Soeroto zelf. 
Ook de ondertitel 'Gedichten in proza' ontbreekt, evenals de opdracht aan Kips. Noto Soeroto 
dankt nogmaals Zelling en betuigt zijn erkentelijkheid voor de aanmoedigingen van zijn 
vriend Soerjo Soeparto (inmiddels Mangkoenegoro VII) en G. Jonckbloet, de literair recensent 
van Studiën. Het meest interessant is dat de dichter nu zelf een aantal opmerkingen maakt over 
het prozagedicht en tegelijkertijd zijn inspiratiebron bij name noemt. Niet elke lezer zal 
immers in het openingsgedicht van Melatiknoppen 'de vromen zanger' Tagore hebben 
herkend. Hij kan ook niet anders dan meegaan, nadat de literaire kritiek zo overtuigend de 
invloed van Tagore had aangetroffen in zijn poëzie.    

 
In het najaar van 1913 stelde mijn hoogvereerde vriend Raden Mas Ario Soerjo 
Soeparto mij een klein boekske ter hand, waarop tot dan toe nimmer mijn 
aandacht was gevallen. De lezing van Tagore's "Gitanjali" in de Nederlandsche 
vertaling door Dr. Frederik van Eeden was voor mij één verrukking. Zij bracht in 
mij een diep ontzag teweeg voor den teederen en verhevenen Hindoe-dichter. De 
kennismaking met het boekje was mij tevens een openbaring. Ik wist niet, dat 
gedachten en gevoelens van den innerlijken, waarachtigen mensch zóó prachtig 
vertolkt konden worden in proza. Maar dit proza was voor mij poëzie in den 
hoogsten zin; het riep aandoeningen in mij wakker, die ik immer voor de 
schoonste en hoogste heb gehouden, wijl den geest verheffend boven de 
dagelijksche noodzakelijkheden van het leven. 
Poëzie in proza – een vorm der Nederlandsche taal, die aan een Javaan het meest 
vertrouwd is! Dat bracht mij op het denkbeeld op dergelijke wijze vast te leggen 
wat er sinds lang aan sterks en waars in mij leefde, maar tot dusverre geen uiting 
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had kunnen vinden. Zoo ontstond het bundeltje "Mĕlati-Knoppen", gevolgd door 
andere boekjes.  

 
Aan het slot van zijn inleiding getuigt hij van zijn 'diepe veneratie voor dien 
vertegenwoordiger van het oude en hooge volk, dat ons, Javanen, in vroeger tijden reeds 
zooveel onvergankelijks heeft gegeven, voor den Indischen wijze en dichtervorst: Babu 
Rabindranath Tagore'.  
 Noto Soeroto stelt ook de belabberde materiële situatie van de Javaan in deze inleiding aan 
de orde. In de NRC, in Bandera Wolanda en in de Indische Vereeniging had hij al eerder, 
nadrukkelijk en expliciet in deze zin van zich doen spreken. Nu stipt hij slechts aan. Terecht, 
dit is niet de plaats voor een uitgebreid maatschappelijk betoog. Hij zegt: 'O zeker, ons volk 
heeft natuurlijk het werk noodig van ingenieurs, van doktoren, van economen, van politici, – 
hárd noodig zelfs om onze bestaansvoorwaarden gunstiger te maken. Maar ook diè zullen 
komen, moèten komen, want van intelligentie is ons volk evenmin verstoken.'  Met het woord 
'evenmin' doelt hij op het grote Javaanse talent op het gebied van de schilderkunst, de 
bouwkunst, de muziek en de dichtkunst.   
 Onder de titel 'De Aanleiding tot mijn literairen arbeid' publiceert Noto Soeroto de 
inleiding op de tweede druk van Melatiknoppen ook in Wederopbouw.1 Er is maar één reden te 
bedenken voor de plaatsing van deze inleiding als artikel. Het is de omstandigheid dat Noto 
Soeroto al vanaf de eerste jaargang van het blad voor de lezers een vertrouwd dichter is, wiens 
poëzie in belangrijke mate de doelstelling van het blad steunt: het leveren van een bijdrage aan 
de wederopbouw van de Javaanse economie en cultuur. De redactie plaatst dan ook vele 
gedichten van hem, ook uit Melatiknoppen. Wanneer vanaf begin 1920, met ingang van de 
derde jaargang, Noto Soeroto de Nederlandse redactie voert van het maandblad, draagt hij met 
betrekking tot de oplossing van de crisis op Java zijn oplossingen aan: 'Terwijl wij in de 
technische-, de economische- en in de natuurwetenschappen onze leermeesters moeten vinden 
bij de Europeërs, kunnen wij in literatuur en kunst, in de wijsgeerige- en literarische 
wetenschappen en met betrekking tot de verdieping van onze eigen wereld- en 
levensbeschouwing het meeste leeren van de Indiërs.'2 Hij ziet een dubbelproces. Daar waar 
de liefde voor de eigen Javaanse cultuur belangstelling opwekt voor de beschaving van India, 
zal deze interesse de liefde voor de eigen cultuur bevorderen. Behalve de heersende 
economische crisis ziet hij alom culturele armoede. De kennis van het Oud-Javaans is geheel 
verloren gegaan. Er is geen Javaanse schilderkunst meer. De Javaanse muziek, het toneel en 
de literatuur ontwikkelen zich niet. De wederopbouw moet van buiten komen, respectievelijk 
uit Europa en India.3  
 Noto Soeroto's poëzie functioneert aldus in Wederopbouw in belangrijke mate als 
instrument ter ondersteuning van het streven Java cultureel te reanimeren. Voor de Javanen in 
Nederland geldt dezelfde uitwerking, terwijl voor de autochtone Nederlander de waardering 
veeleer voortkomt uit esthetische en exotistische motieven. Gerard Brom apprecieert deze  
exotische motieven wat minder. Hem spreekt bijvoorbeeld 'de tentoonstelling van Oosterse 
bloemennamen' in Noto Soeroto's poëzie niet echt aan. Zij doet hem bijna denken 'aan een 
volkenkundig museum, waarin de planten volledig verzameld staan en verdroogd', omdat door 
de symboliek slechts het verstand wordt aangesproken en niet de levende verbeelding.4  
 
 
 
                                                 
1 Jrg. 2 (1919), p. 186-188. 
2 Noto Soeroto: 'Javaansche cultuur en Indische sympathieën'. In: Wederopbouw 3 (1920), p. 59. 
3 Ibidem, p. 59, 60. 
4 Brom 1931, p. 196. 
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De geur van moeders haarwrong (1916) 
        
Een groot aantal gedichten uit De geur van moeders haarwrong wordt voorgepubliceerd in 
De tijdspiegel en Eigen haard van 1915. Enkele gedichten zijn reeds in 1914 anoniem, onder 
de titel 'Gedichten van een Javaan' in De Indiër verschenen.1 Een poging om de cyclus 'Het 
wajangspel' in De gids te plaatsen, stuit op een weigering van redacteur C. Th. van Deventer. 
De reden van deze afwijzing is niet te achterhalen.2 De bundel verschijnt in het voorjaar van 
1916, eveneens bij S.L. van Looy te Amsterdam. Separaat worden vijftig exemplaren gedrukt 
op 'Oud-Hollandsch' papier. Noto Soeroto houdt van mooie boekjes. De bundel bevat 52 
gedichten, onderverdeeld in tien afdelingen. Sommige dragen een subtitel en elk deel is 
voorzien van een aparte opdracht. Deze opdrachten tonen de vrienden en relaties van Noto 
Soeroto rond 1916.   
  De eerste afdeling draagt geen titel. Zij bevat 24 gedichten en is opgedragen aan zijn broer 
Noto Diningrat. De andere afdelingen zijn kleiner. 'Het wajang-spel', een cyclus van zeven 
sonnetten, draagt hij op aan Anton Zelling, de literair recensent van De hofstad, die de 
inleiding had verzorgd van Melatiknoppen. Verder ontmoeten we de civiel-ingenieur en 
historicus, Jan Willem IJzerman, aan wie hij twee sonnetten over 'De Boro-boedoer' 
opdraagt.3  
 Uiteraard ontbreekt zijn oude vriend Soeparto niet, inmiddels prins van het 
Mangkoenegarase rijk. Deze krijgt vijf sonnetten toebedeeld onder de titel 'Voor mijn 
vaderland'. In de opdracht wordt met veel respect de volledige titulatuur gebezigd, 'Aan 
Pangéran Adipati Ario Praboe Prang Wadono, prins Mangkoe Negoro VII'.4 Hij eert zijn 
Nederlandse vrienden in één sonnet, maar Van Deventer, die in september 1915 was 
overleden, krijgt een eigen plaats. Het aan hem gewijde funeraire gedicht in acht kwatrijnen 
presenteert hij uit naam van zijn landgenoten. Verder zien we het lange gedicht 'Tot moeder 
aarde' voor een zekere F. Versteeg en 'Twee verzen op het oude [1914] en nieuwe [1915] 
jaar'. Van Eeden ontvangt 'Een tuiltje offerbloemen' in de vorm van acht sonnetten en 
Tagore, tot slot, wordt geëerd met achttien kwatrijnen. De opdracht, als een envoy aan deze 
'Vereerden dichter', gaat vergezeld van een citaat uit diens De hoovenier in de vertaling van 

                                                 
1 Jrg. 1 (1914), nr. 39, p. 165-166. 
2 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 26 november 1914. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
3 IJzerman (1851–1932) is een daadkrachtige man met een brede belangstelling. Hij is grondlegger van de 
Technische Hoogeschool te Bandoeng. Onder zijn leiding komen talrijke spoorlijnen in Nederlands-Indië tot 
stand. Zijn grote belangstelling voor de Javaanse oudheden brengt hem tot de oprichting van de archeologische 
vereniging te Djokja, die zich ten doel stelt monumenten, waaronder de Boroboedoer, voor verder verval te 
behoeden. IJzerman kan hierdoor worden gezien als de grondlegger van de restauratie van dit belangrijke 
erfgoed. De restauratie van de Boroboedoer vindt plaats van 1907 tot 1912 onder leiding van Th. van Erp. Zie 
Biografisch Woordenboek van Nederland, internet-editie, 2003. Zie ook: 'Dr. J.W. IJzerman' 1920–1921 en 'Dr. 
J.W. IJzerman' 1923. Tussen 1975 en 1984 wordt de Boroboedoer voor de tweede maal, maar nu zeer 
ingrijpend, gerestaureerd onder auspiciën van de UNESCO.  
 Uit een brief van 15 februari 1913, van Noto Dirodjo aan zijn vier studerende zonen in Nederland, komen 
we te weten, dat IJzerman persoonlijke contacten onderhoudt met Noto Dirodjo. Hij bezoekt met hem 
verschillende 'overblijfselen en ruïnen', waaronder Pasar Gedee, Kertå, Plèrèd en Taman-Sari. Noto Dirodjo 
schrijft: 'Ook hebben Mevrouw en Mijnheer met de meisjes Karlinah, Kaïdah, Ami, Soeti en Akadijah 
Boroboedoer bezocht. Maar toen Mevrouw en Mijnheer IJzerman Prambanan gingen bezoeken, waren de 
meisjes niet mee geweest omdat zij die tempel reeds een paar keeren hebben bezocht.' Ook de studie van de vier 
zonen in Nederland komt ter sprake. IJzerman is blijkbaar op de hoogte, want hij spreekt zijn tevredenheid uit 
over de vorderingen van de jongens. Hij stelt  voor om toezicht op de studie te houden, hen aanwijzingen te 
geven en zonodig goede raad. De zorgen van Noto Dirodjo over de besteding van het studiegeld door de zonen 
blijken ernstig te zijn. Hij doet hen weten, dat de de financiën hen voortaan door tussenkomst van IJzerman 
zullen bereiken: niet meer dan f 125,- per jongen per maand. 
4 Op 3 maart 1916 wordt Soeparto verheven tot regerend Prangwedono. Op 4 september 1924 wordt hij 
geïnstalleerd als Mangkoenegoro VII. Zie Pringgodigdo 1950, p. 354-355. 
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Van Eeden. In de bundel staat geen enkel prozagedicht en vormt in die zin een contrast met 
Melatiknoppen.  
 De titel van de bundel verwijst naar zijn naar bloemen geurende debuutbundel, maar ook 
naar een strofe uit het gedicht 'Moeders haarwrong' uit de eerste afdeling: 
 
 
'k Wil bloemen rijgen aan een draad van zijde, 
die ge in uw haar-wrong kunt verborgen dragen. 
Als we des avonds slapen gaan, wij beiden, 
uw armen teeder om mij heen geslagen, 
omwaden ons de geuren zoet en zacht. 
 
 
De 24 gedichten uit de eerste afdeling wijdt Noto Soeroto aan zijn moeder. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit niet zijn biologische moeder, Raden Ajeng Fatima, maar Raden Ajoe 
Noto Dirodjo, de jongste dochter van Pakoe Alam III. Zij is ziekelijk en overlijdt in 1917. De 
gedichten zijn opgedragen aan zijn broer Noto Diningrat.  
 
 
I 
 
Toen moeder ééns in krankheid lag 
en vader vreesde nacht en dag, 
dat zeker zij zou sterven, 
nam mij uw moeder in haar arm 
opdat ik aan haar boezem warm 
geen liefde en zog zou derven. 
 
Wij waren beiden toen nog kind 
door 't ouderhart gelijk bemind, 
hoezeer van bloed verscheiden. 
Ik was uw oudre, niet in jaar, 
maar slechts in maanden, net één paar, 
toen ik lag aan uw zijde 
 
om onder éénder liefde-streelen 
het hartebloed met u te deelen, 
dat uw moeder schonk. 
Zij wist, schoon ik niet uit haar groeide, 
dat wij twee schuchtre bloesems bloeiden 
aan d' éénen Liefde-tronk, 
 
wiens wortel staat in 't Hart der wereld, 
wiens kruin met bloemenpracht bepéreld 
is de âam der Wereld-ziel. 
En als de levens, die daar prijken, 
zoo mogen wij naar 't Leven reiken 
éér dood ons overviel!  
 
Mijn broeder! 'k wil u geven nu 
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voor àl wat gij derfdet in uw 
gedeelde hartevoeder 
mijn dank; iets groots of rijks is 't niet: 
deel dan mijn liefde in dit mijn lied 
met mijne moeder. 
 
 
Het is opnieuw de al genoemde G. Jonckbloet, die een uitgebreide recensie schrijft.1 Het is 
deze bespreking, die ertoe leidt dat Noto Soeroto de rijmende poëzie afzweert. Jonckbloets 
analyse is gebouwd op de vergelijking van De geur van moeders haarwrong en  
Melatiknoppen en gaat eigenlijk nog geheel over deze laatste bundel. De vergelijking pakt uit 
in het absolute voordeel van Melatiknoppen. Weliswaar weet hij enige geslaagde sonnetten 
aan te wijzen, maar hij verwijst deze consequent naar het tweede plan. Vijftien jaar later zal 
Gerard Brom Noto Soeroto's rijmende gedichten scherper  veroordelen. Brom stelt vast dat 
Noto Soeroto in zijn rijmende verzen 'Hollander met de Hollanders' wil zijn door 'het 
kinderlik bewijs te leveren, dat hij ook kon wat zij konden'. In vergelijking met de poëzie uit 
Melatiknoppen merkt hij op dat Noto Soeroto iets van zijn natuur heeft verloren daar waar hij 
zich zet tot een vaste vorm. Hij besluit met de metaforische conclusie dat wat een fontein 
leek een kanaal is geworden.2  
 Niet alle contemporaine critici zijn voldoende scherp. Ernst Groenevelt in Het getij, die 
zich in zijn eigen literaire producten een enthousiast navolger van Noto Soeroto's 
prozagedichten betoont, is positief. Van De tijdspiegel is vanwege de voorpublicaties niet 
anders te verwachten. De schrijver van de Literaire Kroniek in dit blad, Herman Middendorp, 
stelt zich op het standpunt dat de gedichten door de verandering van vorm niet aan waarde 
hebben verloren, omdat het voornaamste element, 'het dichterlijke-als-wijsheid', in de 
westerse vorm zelfs volkomener tot zijn recht komt.3  
 In De nieuwe gids doet Joannes Reddingius bijna een jaar na de verschijning van de 
bundel zijn zegje. Hoewel hij de bundel in het algemeen zeer positief beoordeelt, treedt hij 
Noto Soeroto niet geheel onbevangen tegemoet. Er is hier en daar wat badinerends in zijn 
woorden. Zonder ook maar een enkel voorbeeld te noemen, zegt hij bijvoorbeeld: 
 

Sommige door hem gekozen woorden doen wat grof of zonderling aan, maar wij 
weten allen, dat over 't algemeen menschen, in Indië geboren, of zij, die lang in 
den Oost mochten vertoeven, er dikwijls een voor ons grappige woordenkeus op 
na houden, en vaak aan een woord een heel andere beteekenis hechten dan wij, 
hier in het Westen.4  

 
Hij kwalificeert, ook zonder bewijsplaatsen aan te geven, sommige woorden als 'plat of iet-
wat humoristisch'.5 In de bundel komen echter geen 'grappige', noch 'platte', noch grove, noch 
zonderlinge, noch woorden in 'een heel andere beteekenis' voor. Reddingius prijst echter 
Noto Soeroto's diepte van inzicht o.a. door het hierboven geciteerde gedicht te abstraheren en 
in de 'broeder' de mens in het algemeen te zien: 'Als die diep-doorvoelde eenheid maar 
algemeen werd erkend zou de mensch in den ander zijn broeder zien, en was de eerste 
schrede naar evenwichter geluk gedaan.'6 Het is de vraag of deze ideologie een valide literair 

                                                 
1 Jonckbloet 1916b. 
2 Brom 1931, p. 195. 
3 Middendorp 1916a. , p. 74. Zie ook Middendorp 1916b. 
4 Reddingius 1917, p. 707. 
5 Ibidem. 
6 Reddingius 1917, p. 707, 708. 
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beoordelingscriterium is. In de zeven sonnetten van de afdeling 'Het wajangspel' vindt hij de 
schrijver het meest zichzelf. Hij citeert de uitleg in de 'Aanteekeningen', waarin Noto Soeroto 
het wajangspel vergelijkt met de platonische ideeënwereld: 
 

De gedachte in het "Het wajang-spel" werd mij ingegeven door het lezen van de 
beroemde plaats in Plato's "de Staat", waarin de wereld der verschijningen 
vergeleken wordt met een onderaardsch gewelf, dat aan één kant open is. 
Hierdoor valt het licht naar binnen, aldus schaduwen der voorbijgaande dingen op 
den tegenovergestelden wand neerwerpend, dus ook de schaduwen der bewoners, 
die hun heele leven lang, met den rug naar 't licht gekeerd, gekluisterd zijn, 
zonder zich om te kunnen wenden. De geheele voorstelling komt wonderwel 
overeen met de techniek van een wajang-opvoering. 
Het verschil ligt alleen hierin, dat de Platonische ideeënwereld voorgesteld wordt 
door de realiteit, welke zich achter de gekluisterden bevindt, terwijl bij het 
wajang-spel, als symbool van de zelfscheiding van het goddelijke Wezen, die 
ideeën-wereld overeenkomt met géne kant van het scherm, waar de dalang zit te 
midden van het kleurenspel der wajangpoppen en van de klankenzee der 
gamelan-instrumenten. 
Een Javaansch gezegde luidt: wajang manoet dalang, dalang manoet wajang, 
hetwelk ongeveer zeggen wil: "De wajang-poppen handelen naar de wil des 
dalangs, de dalang richt zich naar de wezens-trekken der wajang-poppen" m.a.w. 
"door te handelen in harmonie met ons allerinnigst wezen handelen wij in vrijheid 
en toch tegelijkertijd gehoorzamend aan den allerhoogsten Wil, uiting gevend aan 
't allerhoogste schoon, de schoonheid der handeling".1  
 

In 1931, bij de verschijning van zijn laatste bundel, Wayang-liederen, zal deze platonische 
dimensie nadrukkelijker aan het licht treden en navenant in de kritiek expliciete aandacht 
genereren. De nieuwe gids komt dan ook de eer toe reeds in 1917 in een beschouwing over 
De geur van moeders haarwrong expliciet op deze relatie te wijzen. Valckenier Kips had 
Noto Soeroto al persoonlijk, bij de publicatie van 'Het wajangspel' in De tijdspiegel van 
1915, laten weten de sonnetten hierom zeer te waarderen. In een brief aan Soeparto toont 
Noto Soeroto zijn enthousiasme over deze lof: 'Weet U wat Kips me schreef? "Prachtig is 
Platoon's diepgedachte voorstelling – waarmede ik eerst van de lippen van mijn 
hooggeachten leermeester van der Vlugt kennis maakte – door U in uwe wajang-sonnetten 
doorwerkt. Zij zijn even poëtisch van vorm als diep van inhoud." Hoe vindt U dat?'2  
 De tweede druk verschijnt in 1922 en bevat negen gedichten minder. De eerste afdeling 
telt nog slechts zeventien gedichten (vijftien oude en twee nieuwe), en de 'Twee verzen op 
het oude en het nieuwe jaar' zijn verdwenen. Net als in de tweede druk van Melatiknoppen 
zijn ook hier de romeinse cijfers vervangen door titels, althans in de eerste afdeling. De 
tweede druk verschijnt behalve bij Van Looy in Amsterdam, ook bij W. van Hoeve te 
Deventer. 
 Aan het eind van 1916 spreekt Noto Soeroto zijn verbazing uit over het succes dat hem als 
dichter ten deel valt. Hij deelt Soeparto mee: 'Ik vind het zelf nog steeds vreemd, dat ik in 
zoo'n korten tijd en geheel zonder daartoe de aspiratie's te hebben gekoesterd een naam als 
dichter heb gemaakt.'3 Zijn inspanningen om zijn poëzie in diverse tijdchriften geplaatst te 
krijgen, maken deze uitspraak ongeloofwaardig.  
 
                                                 
1 Noto Soeroto: De geur van moeders haarwrong 1916, Aanteekeningen, p. 51-52. 
2 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 26 november 1914. Archief Mangkunegaran Surakarta.   
3 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 1 december 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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Fluisteringen van den avondwind (1917) 
 
Tussen 10 mei en 10 juli 1917 komt Fluisteringen van den avondwind tot stand en deze 
bundel verschijnt in november, uitgegeven door S.L. van Looy te Amsterdam. Een aantal 
gedichten is reeds als voorpublicatie in Het getij verschenen. Voorin het boekje is een losse 
foto geplakt van Noto Soeroto in lotushouding, traditioneel Javaans gekleed en met een boek 
in de hand. Het is een zwart-witfoto van het schilderij dat Theodoor Bernard van Lelyveld 
(1861–1954) van hem had gemaakt.1 Links in het schilderij is in een nisje in de achtergrond 
de beeltenis van Pradjna Paramita afgebeeld, volgens het boeddhisme de wijsheid voorbij 
alle wijsheid. Noto Soeroto vereert haar met een gedicht in het eerste nummer van Hindia 
poetra in maart 1916. Volgens Herman Middendorp, redacteur van De tijdspiegel, is het dit 
gedicht geweest dat Van Lelyveld op de gedachte brengt om Noto Soeroto te schilderen.2 
Twee jaar later komen we de godin opnieuw tegen in gedicht XXII uit de bundel Bloeme-
ketenen (1918): 'Pradjna Paramita, o hoogste Wijsheid, Leidster van alle leven! […] Ik kom 
als bedelaar tot u en bedel u om éénen oogopslag, die mij uw licht doet zien, mij leiden zal, 
en mij den weg zal wijzen.'  
 Fluisteringen van den avondwind is 'in vriendschap en liefde' opgedragen aan Soerjo 
Soeparto en bevat liefst 160 korte prozagedichten. Eigenlijk zijn het korte, vrijwel op 
zichzelf staande sententies, lyrische aforismen. 
 
 
7. Gelijk één en dezelfde stroom op de berghelling zingende watervallen vormt, in het dal de 
bloementuinen verkwikt, op de vlakte de velden bevloeit en ten slotte in de zee zijn doel 
bereikt:  
Zoo zingt Liefde in den lach van het kind, doet zij ontbloeien de bloemen van den minnaar, 
zegent zij den arbeid der menschen op de wereld, om eindelijk in zwijgende aanbidding te 
zitten aan de voeten van God.  
 
37. Om de Geliefde waardig te zijn behoort de ware minnaar dag aan dag den spiegel te 
raadplegen. 

                                                 
1 Theodoor van Lelyveld wordt in 1861 in Semarang geboren, maar ontvangt zijn (militaire) opleiding in 
Nederland. Gedurende zijn Surinaamse tijd als adjudant van de gouverneur benut hij zijn tekentalent door het 
afbeelden van zeldzame orchideeën. De collectie berust in het Rijksherbarium te Leiden. Zijn sterk sociale 
persoonlijkheid doet hem tot publicatie besluiten van twee artikelen in De gids (1904, 1905) over de 
mensonterende situatie van de vluchtelingen uit de deportatiekolonie in Frans Guyana. Door zijn initiatief 
worden uiteindelijk de deportatieoorden opgeheven.  Na afkeuring voor de militaire dienst ten gevolge van een 
ernstige val, legt hij zich toe op de teken- en schilderkunst. Hij specialiseert zich in de portretkunst. Gedurende 
een reis door Java en Sumatra vervaardigt hij in 1916 het statieportret van gouverneur-generaal, A.W.F. 
Idenburg.  In de Vorstenlanden raakt hij onder de indruk van de klassieke Javaanse danskunst. Het leidt tot het 
schrijven van De Javaansche danskunst, dat in 1931 verschijnt. Het boek wordt ook nu nog beschouwd als een 
standaardwerk op dit gebied. In Den Haag speelt hij een belangrijke rol in het culturele leven o.a. als voorzitter 
van het schildersgenootschap Pulchri Studio. In 1954 overlijdt hij. Zie: Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde te Leiden 1957–1958, p. 55-58.  
 In de tweede druk van Melatiknoppen draagt Noto Soeroto het gedicht 'De Danseres' op aan Van Lelyveld. 
Het is een beeldgedicht, geïnspireerd op diens schilderij Dèwie Mahérah. Waren in vroeger eeuwen de 
beeldgedichten lofdichten op het product of de afgebeelde, moderner is het genre waarin het beeldgedicht 
geheel op eigen benen kan staan, slechts ingegeven door de zusterkunst. 'De Danseres' is een voorbeeld van 
deze laatste opvatting. Zie: T. van Deel 1988. Zie ook: Noto Soeroto: 'De schilder Th. van Lelyveld', in: 
Nederlandsch Indië, oud en Nieuw 1 (1916–1917), p. 431-439.  
 Bij Noto Soeroto's uitgeverij Hadi Poestaka verschijnt in 1922 van de hand van Van Lelyveld een publicatie 
over de Javaanse danskunst, die in 1931, sterk uitgebreid, zal verschijnen als  bovengenoemd standaardwerk. 
2 Middendorp 1918, p. 694. 
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Broeder, zeg niet, dat hij ijdel is, want zichzelven dikwijls en heel lang te bezien vereischt 
veel aandacht en veel moed. 
 
47. O mijn hart, noem niet de scheiding wreed, want treurnis van het scheidend heden houdt 
de vreugd-belofte in van het komend morgen. 
 
76. Dit armzalig houten vat, o Liefste, dat gij met geurige olie hebt gevuld, zal ééns 
vermolmen en zijn inhoud uitstorten, 
Maar tot zijn diepste vezels zal het doortrokken wezen van een lieflijken geur. 
Het moge door vuur verteerd worden tot asch: nòg zal zijn zoete roke voor de laatste maal 
uw lof verkonden. 
 
 
De liefde is het alomvattende thema. Niet de liefde van het kind voor de moeder en voor het 
geboorteland, zoals we deze kennen uit Melatiknoppen, maar de liefde van de minnaar, die 
met wijsheid en religieuze inspiratie spreekt. Geen minnaar zonder beminde. Naar haar hoeft 
niet lang te worden gezocht. De eerste maanden van zijn verliefdheid op Jo Meijer, mei – 
juni 1917, vallen samen met de periode, waarin Fluisteringen van den avondwind onstaat. Hij 
bekent het Soeparto kort na zijn huwelijk: 'Zij is degene, die mij het heele boek 
"Fluisteringen van den Avondwind" heeft geïnspireerd.'1 Toch fluistert ook hier Tagore mee. 
Zijn The gardener (1913), door Van Eeden vertaald als De hoovenier (1914), is goed 
hoorbaar. Het is alweer Jonckbloet, die als criticus de meeste aandacht aan Noto Soeroto's 
nieuwe bundel geeft en natuurlijk De hoovenier en Fluisteringen van den avondwind naast 
elkaar legt. Hij concludeert opnieuw dat de eigenheid, gelegen in het typisch zachte en tedere 
Javaanse karakter, het wint van de navolging.2 En Jonckbloet kan het weten. Van 1890 tot 
1908 verbleef deze erudiete pastoor, letterkundig criticus en dichter op Java en Noto Soeroto 
had hem na 1908 in Nederland leren kennen.3 Indië, lovende kritieken en welgemeende raad 
scheppen een band. Maar er blijkt ook een wederzijdse persoonlijke affiniteit te zijn 
gegroeid, hetgeen blijkt uit het in 1919 in de tweede druk van Melatiknoppen toegevoegde 
gedicht 'Mijn spel', dat hij aan de eerwaarde opdraagt. Uit de toon vallend is het proza-
gedicht aan het einde van Fluisteringen van den avondwind:   
 
 
Voor 
den Zeer Eerwaarden Heer G. Jonckbloet. 
 
Eerwaarde Vader, zal de roep spoedig komen, 
dat wij afscheid moeten nemen? 
Dan zullen wij voor elkander buigen en elkander 
voorspoed wenschen, ieder het kleinood van 
vriendschap met ons meevoerend. 
Het is het heerlijke recht van den stuurman zijn 
eigen koers te kiezen op de wijde, vrije en wegen- 
looze zee; dus zullen wij ieder onzen weg vervolgen. 
O, wellicht worden mij nog blijde dagen gegund 
van levens-wind en liefde-zon …. tot ook de roep 
tot mij komt om den steven om te wenden, en ten 
                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan  Soeparto, 26 juli 1918. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Jonckbloet 1918, p. 29, 30. 
3 Noto Soeroto: 'Pater G.D.A. Jonckbloet.' In: Nederlandsch-Indië, oud en nieuw 3 (1918), afl. 7, p. 205-206. 
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laatste te ervaren, dat wij allen zijn teruggekeerd 
in de ééne veilige Haven van geen land en geen 
doel.  
 
Het gedicht verwijst waarschijnlijk naar de ernstige ziekte (keelkanker) van Jonckbloet en de 
twijfel of hem nog leven zal worden gegund. Hij zou overigens pas in 1926 overlijden.1  
 In september 1918 dankt Soeroto zijn criticus bij diens 70e verjaardag en 50-jarig 
priesterschap voor zijn vriendschap, en 'voor de aandacht en voor de van ruim begrijpen 
getuigende besprekingen in "Studiën" '.2 Zeker, Jonckbloets beschouwingen zijn trefzeker en 
scherp, maar altijd inlevend en integer. Zo toont  hij zich oprecht verheugd, wanneer Noto 
Soeroto zijn raad opvolgt om geen rijmende poëzie meer te schrijven. Zijn analyse van 
Fluisteringen van den avondwind begint met de verzuchting: 

 
Het is mij eene vreugde, in het openbaar te mogen betuigen dat de dichter van 
Melatiknoppen den wenk ter harte heeft genomen, dien ik zoo vrij was hem te 
geven bij gelegenheid der verschijning van De Geur van Moeders Haarwrong, en 
teruggekeerd is naar zijn eigen genre: gedichten-in-proza.3  
 

Deze welgemeende raad en de acceptatie ervan, is een uniek voorbeeld van coöperatie tussen 
schrijver en criticus. In oktober 1920 zal Jonckbloet zijn dichtbundeltje Lief en leed aan Noto 
Soeroto opdragen.  
 Jonckbloet looft dus de nieuwe bundel en met hem doen andere critici dat. Herman 
Middendorp spreekt in De tijdspiegel zijn algehele waardering uit en A.P.C. Poelhekke 
verkiest in De beiaard deze poëzie zelfs nog boven Melatiknoppen.4 Ook P.H. Ritter jr. 
bespreekt Fluisteringen en is zeer onder de indruk. In De Hollandsche revue bekent hij dat 
deze poëzie hem 'tot eene openbaring' is.5 De analyse van Ritter komt merkwaardig laat, in 
1928, elf jaar na de verschijning van de bundel. In dat jaar bespreekt hij Fluisteringen van 
den avondwind in het 'Boekenhalfuur' voor de AVRO-radio.6  
 Maar niet iedereen kan waardering opbrengen. Mea Mees-Verwey doet in De beweging de 
bundel af met een simpel 'Fluisteringen van den Avondwind zijn vervelend van vaagheid en 
eentonigheid'.7 Jan Campert reageert laat. Pas in 1928, bij het verschijnen van de derde druk, 
recenseert hij de bundel in het Haagse dagblad De nieuwsgier. Hij vindt Fluisteringen 'tè zoet 
en tè liefelijk' en verklaart dit uit de oosterse ziel, die 'altijd en eeuwig streeft naar een 
vlekkelooze vrede'. 'Eén kreet te mogen hooren, een smartelijke-menschelijke kreet tusschen 
al deze lieflijke stemmen, ik gàf er wat voor!' Zijn tweede bezwaar betreft de vorm. Hij vindt 
het wel poëtische gedachten, maar geen poëzie. Zeker ontdekt hij wijze en schone uitspraken 
die zeer de moeite waard zijn, maar dat is hem niet voldoende. Het gaat er volgens Campert 
om, dat deze gedachten dienen te worden gevormd 'tot dien éénen, éénigsten vorm', waarin 
de woorden een eigen leven wordt geschonken.8 Voor wat zijn eerste bezwaar aangaat, zal hij 
hij met Nieuwe fluisteringen op zijn wenken worden bediend.   
 Musici voelen zich blijkbaar aangesproken door Fluisteringen. De componist en pianist 
Bernhard van den Sigtenhorst Meijer (1888–1953) componeerde al in 1916 drie liederen voor 
zang en piano op teksten uit de bundel en op het gedicht 'De Boro-Boedoer' uit De geur van 
                                                 
1 Noto Soeroto: 'Pater G.D.A. Jonckbloet S.J..' In: Oedaya 3 (1926), nr. 36, p. 139. 
2 Noto Soeroto: 'Pater G.D.A. Jonckbloet.' In: Nederlandsch-Indië, oud en nieuw 3 (1918), afl. 7, p. 205-206. 
3 Jonckbloet 1918, p. 28. 
4 Middendorp 1918, p. 698; Poelhekke 1918, p. 343. 
5 Ritter 1928, p. 713. 
6 Op vrijdag 29 juni 1928. Zie Van Herpen 1982. 
7 Mees-Verwey 1919, p. 49. 
8 Campert 1928. 
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moeders haarwrong. Meijers vriend, de dichter-zanger Rient van Santen (1882–1943), zal 
deze ongetwijfeld hebben gezongen in de gezamenlijke woning die zij vanaf 1919 aan de 
Prins Mauritslaan 73 in Den Haag bewonen en als artistiek trefpunt voor vrienden en 
collega's een begrip is.1 Noto Soeroto is één van deze vrienden en een regelmatige gast. Op 
vrijdag 6 februari 1920 bijvoorbeeld, zijn o.a. Noto Soeroto en de kroonprins van Djokjakarta 
aanwezig bij een uitvoering van de getoonzette poëzie.2 Ook de minder bekende componist 
Jaap Schreuders waagt zich aan Fluisteringen van den avondwind. Van Santen en Van den 
Sigtenhorst introduceren zijn liederen op 25 april 1925 in het aloude Haagse theater 
Diligentia aan het statige Lange Voorhout.3  
 Twaalf jaar later, in 1929, zet de Haagse componist Hans Schouwman (1902–1967), ook 
een vriend van Noto Soeroto, vier gedichten uit de bundel op muziek. Eveneens in Diligentia 
worden zij op dinsdag 19 februari 1929 gezongen door Julie de Stuers met de componist aan 
de vleugel.4 Op 13 februari 1930 begeleidt hij op dezelfde  plaats de mezzo-sopraan Caroline 
Caroline Castendijk tijdens een liederenavond waarop ook zijn Fluisteringen ten gehore 
worden gebracht.5 Het zijn maar een aantal voorbeelden. Op de veelvuldig in Den Haag 
georganiseerde Indische kunstavonden is Noto Soeroto's poëzie regelmatig op muziek of in 
declamatie te horen.6 Fluisteringen beleeft voor een dichtbundel een opmerkelijk groot aantal 
aantal herdrukken. De tweede verschijnt in 1920, de derde in 1928 en de vierde in 1931.  
 Het Haagse dagblad Het vaderland publiceert op 1 juli 1928 gekscherend, ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de gemeentetelefoon, een aantal pastiches van gedichten van 
Haagse dichters, onder wie Boutens, Kloos, Van Eyck, Nijhoff en Campert. Noto Soeroto 
ontbreekt niet in de rij. Uit Fluisteringen van het ochtendbriesje drukt het blad nr. 25 af, 'De 
telefoon': 
 
 
Gij zijt de Wereld, de Wereld is in U. 
Wat zou de Wereld wezen zonder U? 
De geleerden hebben hun lichten ontstoken door de snelheid 
Uwer draden. 
De bloemen zijn naijverig op den geur van Uw telefonistjes, 
Ja, het is Uwe schoonheid, Uwe bemiddelende taak, 
Die de wijding geeft aan dit leven 
En de tijding in dit leven. 
 
 
Flauw of niet, in Den Haag blijkt Noto Soeroto een onmiskenbare plaats te hebben 
verworven tussen de groten. 
 
 
Bloeme-ketenen (1918) 
 
'Aan de nagedachtenis mijner ouders Pangéran Ario en Radèn Ajoe Noto Dirodjo wijd ik 
deze bloeisels mijns harten, als een in-acht-neming van onze schoone adat om den grafsteen 
                                                 
1 Meijer 1979. 
2 Het vaderland 7 februari 1920. 
3 NRC 15 april 1925. 
4 Het vaderland 18 februari 1929. 
5 Het vaderland 14 februari 1930. 
6 Nog op 2 november 2003 zijn deze door de sopraan Lia Schlärmann-Koot ten gehore gebracht in Delft in 
aanwezigheid van Dewi Douwes-Noto Soeroto en Indro Noto Soeroto. Het concert werd georganiseerd door de 
afdeling Rotterdam van de Vereniging Vrienden van het Lied. 
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van geliefde dooden te omhangen met "sĕkar rinoontjé", met ketenen van bloemen.' Aldus 
luidt de opdracht in deze vierde bundel, die opnieuw wordt uitgegeven door S.L. van Looy.  
 Op 26 februari 1917 was Raden Ajoe Noto Dirodjo te Djokjakarta overleden. Bijna drie 
maanden later, op 22 mei 1917, sterft ook Noto Dirodjo. Het bericht van hun sterven komt 
niet geheel onverwacht. Op 5 juni 1917 schrijft Noto Soeroto aan Prins Mangkoenegoro VII: 
 

Nu ik geen ouders meer heb, hoop ik nog vuriger, dat U mij uw vriendschap blijft 
geven. […] De dood van mijn lieve, eenvoudige en goede moeder heeft mij meer 
verrast dan het overlijden van mijn eerbiedwaardigen vader. Betreffende mijn 
vader verkeerde ik toch reeds in de laatste twee jaren in voortdurende angst, dat ik 
een treurig bericht zou krijgen. Die angst, die in mij is blijven sluimeren met nu 
en dan een felle flikkering, kreeg ik reeds in 1914 na het uitbreken der 
mobilisatie, toen ik het eerste bericht had gekregen omtrent den aanval van 
beroerte. Na dien dag bleef het voorgevoel mij bij, dat ik mijn vader niet meer 
terug zou zien.1  
 

In Bloeme-ketenen staan dertig gedichten in proza, verspreid over vier afdelingen: 
'Zinnebeelden', 'Gedachten aan mijn moederland', 'Van Oud-Java' en 'Mijmeringen'. Zoals 
gebruikelijk, was ook nu een aantal vooraf in diverse tijdschriften verschenen. Natuurlijk in 
De tijdspiegel en Het getij, maar ook in Hindia poetra, Nederlandsch-Indië, oud en nieuw, 
Wederopbouw en De taak. Het belangrijkste thema is de liefde voor moeder en moederland, 
zoals we dit eveneens in Melatiknoppen zien. De afdeling 'Van Oud-Java' bevat vijf 
gedichten. Drie over personages uit de hindoemythologie: Sita, Hanóman en Ganésha, en 
twee over het boeddhisme: Boeddha en Pradjna Paramita.  
 
 
X . 
 
Vruchtbaar Java, waar ik op mijn eindelooze reis 
voor het eerst de wonderen van dit leven heb aan- 
schouwd; 
Hoe zal ik u uit dank bij liefsten name noemen? 
 
Uw naam zal niet gelijk een gouden spang uw tenge- 
ren pols versieren. 
Niet als schitterend gesteente zal hij flonkeren op uw borst. 
 
Wèl zijt gij schoon, maar ach, hoe dikwijls over- 
togen door een waas van smart en pijn is uw ge- 
laat! 
O evenbeeld mijner moeder, die ook met smart 
en pijn het kinderlijf heeft overgedragen in uwe 
handen. 
Gij zijt zoo rijk en zoo kwistig, maar uw juweelen- 
schrijn der moederweelde houdt parelen van tranen 
in en robijnen van bloed. 
Land van mijn weelde en van mijn smart! 
                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 5 juni 1917. Archief Mangkunegaran Surakarta.   
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"Land, waar moeders bloed is uitgestort"! 
Den eere-naam van "moeder", deel dien met haar, 
die mij overgedragen heeft in uwe handen. 
 
Mijne handen zal ik samenvouwen tot een eere- 
groet aan u. 
Zij zullen gezegend worden door de aanraking van 
uw stof. 
Ja, slechts met devote handen zal ik den naam van 
"moederland" gelijk een kostelijke bloem doen prij- 
ken in den donkeren wrong van uw weelderig haar.  
 
De kritiek besteedt weinig aandacht aan Bloeme-ketenen. De beweging is negatief, vindt de 
'Zinnebeelden' kleur- en krachteloos, heeft kritiek op verschillende beeldspraken en vat haar 
algemene eindoordeel samen in: 'Als Nederlands dichter is Noto Soeroto zeer middelmatig.'1 
Bloeme-ketenen is na het in zekere zin vernieuwende Fluisteringen, een bundel met poëzie 
die teruggrijpt op wat hij in Melatiknoppen had laten zien. Maar De taak is positief. De 
redacteur, Huib Heumann, bespreekt alleen de zes gedichten uit de afdeling 'Gedachten aan 
mijn moederland', die het blad uit De tijdspiegel overneemt. Hij put zich uit in bewonderende 
woorden: 'Noto Soeroto, groote, edele Javaan, gij zijt als die zee in reine omarming van de 
tropennacht.' Maar toch wordt ook hier weer Tagore als meetpunt gehanteerd, wanneer 
Heumann eraan toevoegt: 'Maar daar leeft er nog één grooter dan gij, één, die heeft leeren 
ontbeeren de genietingen des levens, en dien gij Uwen meester noemen zult: Tagore! Dat ook 
de toon, die uit zijn toekomstige werken spreken zal meer en meer nadere tot dat hoog-
menschelijk-volmaakte: de Gitanjali.'2  
 De Javaan Dåhå-Kadiri waagt zich aan een Javaanse vertaling van bovenstaand gedicht. 
Het wordt in 1918 in Weltevreden gepubliceerd in een uitgave van het Comité voor het 
Javaansch Nationalisme, dat eveneens een vertaling in het Soendanees plaatst van de hand 
van Mangoen di Karja.3  
 
 
Lotos en morgendauw (1920) 
 
De uit Djokjakarta afkomstige danser Raden Mas Jodjana is een in Europa bejubelde figuur. 
Hij ontvangt zijn dansopleiding in Djokjakarta. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog komt hij 
naar Nederland en bouwt vanuit zijn woonplaats Den Haag een positie op van Europese 
allure, met indrukwekkende optredens in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Hem komt de eer 
toe de Javaanse danskunst, die is gebaseerd op vormen uit een eeuwenoude traditie, in 
Europa bekend en geliefd te hebben gemaakt. Behalve danser is hij schilder, tekenaar en 
maker van houtsnedes en maskers.4 De bundel Lotos en morgendauw wordt door hem op 
karakteristieke wijze geïllustreerd met drie penseeltekeningen. De bandversiering is van 
Soerjowinoto, eveneens een begaafd danser, maar ook dansleraar en gamelanspeler. De band 
tussen Noto Soeroto, Jodjana en Soerjowinoto wordt niet alleen bepaald door hun artistieke 
gaven, maar ook door de omstandigheid dat alledrie zijn gehuwd met een Nederlandse 
vrouw.  

                                                 
1 Mees-Verwey 1919, p. 50. 
2 Heumann 1917, p. 169. 
3 Wederopbouw 2 (1919), p. 117-118. 
4 Van Eysselsteijn 1932a. 
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 De eerste tekening van Jodjana is geplaatst naast het titelblad en stelt een gestileerde lotus 
voor. De bloem symboliseert in het boeddhisme de ontvouwing van de menselijke geest door 
het verkrijgen van verlichting of inzicht. De lotus wortelt immers in de modder en bloeit 
open in de zuivere, open lucht. Ook Van Eeden gebruikte wel een afbeelding van een lotus 
als vignet bij zijn werk.  
 De 21 prozagedichten hebben de liefde in de moeder-kindrelatie tot onderwerp. Een paar 
gedichten staan in 1919 reeds in Het getij.  
 
 
LOTOS EN MORGENDAUW 
 
Een jonge moeder – een lotosbloem, die statig 
uit het water stijgt – zij bloeit zoo stil, zoo rein 
in kuische majesteit en kent haar eigen  
schoonheid niet. 
Een kindeke – een droppel dauw in morgen- 
zonneschijn – het is het grootste geheimenis hier 
op aarde en kent zijn eigen wonder niet. 
Klein kindeke en moeder beiden zijn méér dan 
dauw en lotosbloem; zij kennen echter 't sprookje 
van hun eigen levens niet. 
 
Maar de lotosbloem zingt tot de morgendauw: 
"Kleine waterdrop, je kuste den boezem der aarde, 
je zwierf door de zeeën, je voer op de wolken en 
toefde bij de sterren. 
O mysterie! Jij, die alle leven bloeien doet en tot de 
gansche wereld hoort – jij daalde uit den hemel 
en hebt mijn broze armen tot je woôn gekozen". 
 
 
De reminiscenties aan poëzie van Willem Kloos en Frederik van Eeden vallen op: 
 
 
VAN DE ZEE 
 
Aan Frederik van Eeden 
 
De Zee, De Zee klotst voort in eindelooze deining, 
De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet; 
De Zee is als mijn Ziel, in wezen en verschijning, 
Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet. 
 
[…] 
 
Willem Kloos, uit Verzen (1894)  
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DE WATERLELIE 
 
Ik heb de witte water-lelie lief, 
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon 
uitplooit in 't licht. 
 
[…] 
 
Frederik van Eeden, uit: Van de passielooze lelie (1901) 
 
 
De bundel is opgedragen aan Déwatiah en Rawindro. De lezer van de bundel zal bij deze 
namen in eerste instantie denken aan de dochter en de zoon van de dichter. Zeker is 
Rawindro Noto Soeroto's in 1918 geboren zoon, maar Déwatiah is niet Noto Soeroto's 
dochter. Zij zal pas in 1922 worden geboren. Het is Jo Meijer, door Noto Soeroto soms 
aangeduid als Déwathia.1  
 Lotos en morgendauw krijgt niet veel aandacht. Het lijkt alsof de kritiek het wel gezien 
heeft. De verflauwde belangstelling voor Noto Soeroto's dichtwerk zet al in na de publicatie 
van  Bloeme-ketenen, dat in tegenstelling tot de andere bundels maar één druk mag beleven. 
De tijdspiegel, nota bene het blad dat Noto Soeroto zo'n zeven jaar eerder in het literaire 
zadel had geholpen, is kortaf. In drie alinea's wordt Lotos en morgendauw weggezet: 'wat 
veel beminnelijke zoetheid en wat te veel mystiek à la Tagore en wat zuivere aanvoeling'. De 
criticus acht voor het westen pasklaar gemaakte oosterse lyriek voor de eerlijke en oprechte 
kunst van Indië zelfs gevaarlijk. Hij besluit met een wens, die klinkt als een hard oordeel: 
'Noto Soeroto werke voortaan voor en in de taal van Zijn Volk.'2 Ook nieuw is, dat we voor 
het eerst Willem Kloos zich over Noto Soeroto horen uitspreken. Hij is lovend en komt in De 
nieuwe gids van januari 1922 tot de conclusie dat de dichter 'ten volle zijn plaats [verdient] 
onder onze auteurs van nu en van straks', waarbij hij uiteraard niet de groep schrijvers rond 
het Vlaamse tijdschrift Van nu en straks bedoelt.3 Noto Soeroto had in de laatste week van 
juni 1921 persoonlijk kennis gemaakt met Kloos en zijn vrouw Jeanne Reyneke van Stuwe 
aan de Regentesselaan in Den Haag. Het is niet ondenkbaar dat dit bezoek heeft geleid tot de 
bespreking in De nieuwe gids. De ontmoeting is zeker in de smaak gevallen. Er zal, behalve 
over de poëzie, ook gesproken zijn over Indië. Jeanne werd in 1874 te Solo als KNIL-dochter 
geboren en ondanks haar korte verblijf in Indië is het land in haar literaire werk op 
uiteenlopende wijzen aanwezig. Kort na het bezoek ontvangt Noto Soeroto een portret van 
beiden en hij schrijft hen: 'Uw gezegde, dat mijn bezoek van eenige dagen geleden niet het 
laatste moet wezen zal ik zeker ter harte nemen.'4 Na de verschijning van de recensie 
ontvangt Kloos een beleefd, persoonlijk bedankje met erkentelijkheid voor de betoonde 
aandacht.5  
 Niemand zal hebben verwacht dat een deel van de mooie titel Lotos en morgendauw nog 
eens deel uit zou maken van een negatieve kwalificatie. Eind 1927 richten Gaston Burssens, 
E. du Perron, W.N. Dinger, R. Blijstra en Paul van Ostaijen te Brussel het tijdschrift 
Avontuur op. Wanneer men op zoek gaat naar medewerkers stelt Dinger Noto Soeroto voor. 

                                                 
1 Briefkaart Noto Soeroto aan G. Jonckbloet, 5 augustus 1918; brief Noto Soeroto aan G. Jonckbloet, 5 
november 1918. Archief Nederlandse Jezuïeten, collectie nalatenschappen, Z 399 (G. Jonckbloet), nr. 31. 
Nijmegen.  
2  Zeldenthuis 1921, p. 228. 
3  Kloos 1922, p. 129. 
4 Brief van Noto Soeroto aan dhr. en mevr. Kloos, 1 juli 1921. Archief LM Den Haag. 
5 Brief van Noto Soeroto aan Willem Kloos, 16 januari 1922. Archief LM Den Haag. 
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Dit is af te leiden uit een brief van Paul van Ostaijen aan E. du Perron uit 1927. Van Ostaijen, 
die in deze periode steeds meer streeft naar ge-ontindividualiseerde lyriek, merkt dan op, dat 
hij 'die Noto Soeroto' maar een 'lotos-estheet' vindt.1 En Du Perron, op zijn beurt, zal Noto 
Soeroto's gedichten niet hebben geappreciëerd, gezien zijn in die jaren tot ontwikkeling 
komende voorkeur voor de zogenoemde parlandostijl. Het estheticisme, dat hoe dan ook de 
poëzie van Noto Soeroto kenmerkt, past hem niet. Hij laat zich, weliswaar tien jaar later, 
expliciet afkeurend erover uit. Du Perrons sympathiebetuiging aan het Indonesisch 
nationalisme, dat hij gedurende zijn verblijf aldaar (november 1936–juli 1939) ontwikkelt, 
neemt hij en passant in zijn kritiek mee. Aan Henri Mayer, medewerker van boekhandel 
Nijhoff te Den Haag, laat hij vanuit Indië weten:  
 

En één ding zal in Holland blijven gelden totter eeuwigheid: dat halfzachtheid + 
provincialisme daar vereerd moet worden als 'warm gevoel'. Hier ook overigens – 
daar hebben we de ethische richting aan te danken, en de lieve briefjes in 
Hollandsch-halfzachtheidsstijl van raden ajeng Kartini; en de poëzie van Soeroto, 
en nog veel meer. Maar de N.S.B.-prollen zijn erger.2  
 

In de notitie 'In deze grootse tijd' deel X veegt Du Perron de schrijvers Tagore, Noto Soeroto 
en het boek Orpheus in de dessa van Augusta de Wit op één hoop, door hun publiek te 
bestempelen als 'halfzachten' die dit al zo 'wonderheerlijk' vinden.3   

 
Lotos en morgendauw beleeft een ongedateerde tweede druk bij Van Hoeve te Deventer, 
waarin de tekeningen van Jodjana zijn vervangen door die van de illustrator Menno.4  
 
 
Nieuwe fluisteringen (1925) 
 
Deze bundel ontstaat in de maanden juli – oktober 1924 en bevat 62 romeins genummerde 
prozagedichten zonder titels. Hij wordt uitgegeven bij Adi-Poestaka te Den Haag, Noto 
Soeroto's eigen uitgeverij, in een oplage van 500 genummerde exemplaren. De 
bandversiering is ontworpen door één van zijn vrienden, de architect en rijksbouwmeester Ir. 
Gijsbert Friedhoff (1892–1970). De uitgave is voorzien van een foto van de dichter in 
traditioneel Javaanse kleding, gemaakt bij foto-atelier Frans Hals te Den Haag. Aan 
verschillende mensen zijn gedichten opgedragen. Niet van allen is met zekerheid de identiteit 
te achterhalen.  
 'Voor Hugo en Eugenie' luidt de opdracht bij de gedichten 1 tot en met 35. Naar alle 
waarschijnlijkheid zijn dit de kunstenaar Hugo Vogel en zijn vrouw. De nummers 36 tot en 
met 41 zijn voor Noto Soeroto's dochter 'Déwatya Noto Soeroto'. Natuurlijk ontbreekt de 
'Prins Mangkoe Nagoro VII' niet (gedicht 42). Nummer 52 is voor 'Gijs en Wil', Gijsbert 
Friedhoff en zijn vrouw. 'Herman', die wordt bedacht met gedicht 53, is naar alle 
waarschijnlijkheid zijn vriend, de dichter, romancier en detectiveschrijver Herman 
Middendorp (1888–1941). Deze verzorgt ook besprekingen van het werk van Noto Soeroto 
in De tijdspiegel. Middendorp zou, naast Jonckbloet, de tweede literair criticus zijn met wie 
Noto Soeroto vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt. 'Nico en Henne' (gedicht 54) zijn 
de dichter-criticus Nico Oosterbeek en zijn vrouw. Zo blijkt ook deze dichtbundel een 
instrument te zijn om intimi van de schrijver te achterhalen.  
                                                 
1 Borgers 1971, p. 953-955. De bewuste brief is gedateerd 28 december 1927. 
2 Du Perron 1990, dl VI, p. 395. De brief is gedateerd 16 maart 1937. 
3 Du Perron 1956, dl. 5, p. 184. 
4 Menno Simon Jacobus van Meeteren Brouwer (1882–1974). 
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 Hoewel de titel Nieuwe fluisteringen een vervolg suggereert op Fluisteringen van den 
avondwind is de toon van deze bundel totaal anders. Was de laatstgenoemde nog geschreven 
in de euforie van zijn liefde voor Jo Meijer, nu klinkt er bitterheid: 
 
 
I 
 
Een windezucht streek langs mijn voor- 
hoofd, vluchtig alsof iemand langs mij 
heenging, het gelaat van mij afgewend. 
De geur van bekende bloemen bedwelmde 
mij en in wilde duizeling reet ik een oude 
wonde open; de pijnen zijn smartelijker,  
de droppelen bloed zijn donkerder van tint. 
Ik drukte eenzaamheid aan mijn hart en de 
herinnering aan voorbije dagen zoemt in mij 
als het mysterie van den avond in nieuwe 
fluistering. 
 
 
De gedichten lopen over van woorden met een negatieve connotatie: storm, donkerte, 
neergeveld, vernederd, tranen, dolen, verliezen, wreed, smartwolken, pijn, etc. De  
gebeurtenissen waarop gedoeld wordt, zijn dan ook ingrijpend.  
 In de eerste plaats zijn dit de financiële zorgen met betrekking tot de uitgeverij en 
boekhandel Adi Poestaka. In 1923 wordt de firma verplaatst naar Den Haag. Geldgebrek 
belemmert het doen van de noodzakelijke investeringen. Noto Soeroto blijkt in het geheel 
niet in de wieg te zijn gelegd als zakenman. Hij beschouwt al het geld dat binnenkomt als 
winst zonder te denken aan de kosten. Het gezin verkeert hierdoor in voortdurende geldnood. 
De situatie trekt uiteraard een zware wissel op Jo Meijer, die met moeite het gezin draaiende 
kan houden. Naast deze financiële zorgen speelt de onverkwikkelijke affaire met de 
oorringen van de kroonprins van Djokja. Tot slot zijn er de verwikkelingen in de Indische 
Vereeniging, die er uiteindelijk toe leiden dat Noto Soeroto eind 1924 als lid wordt 
geroyeerd.  
 We mogen aannemen dat genoemde drie kwesties de toon zetten voor de gedichten in 
Nieuwe fluisteringen. De bundel lijkt een poging de problemen in poëzie te sublimeren. De 
kritiek besteedt er amper aandacht aan.   
 
 
XII 
 
Zijn alle deuren voor u gesloten; brandt 
nergens een lampje, dat op uw thuis- 
komst wacht; is er voor u geen wenk, geen 
roep, geen verlangen, dat zijn armen naar 
u uitstrekt ……. 
Ken dan uw lot, o Zwerver van harte, en 
weef gezangen uit de zuchten van liefden 
en begeerten, van hoop en van vertwijfeling, 
uit de zwijgzaamheid der sluimerende huizen.  
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Wayang-liederen (1931) 
 
Na 1925, te weten in 1931, verschijnt er nog één poëziebundel van de hand van Noto 
Soeroto: Wayang-liederen. De bundel, die 22 prozagedichten bevat, draagt hij op aan zijn 
vriend Ben van Eysselsteijn en wordt uitgegeven bij Adi Poestaka. De gedichten dragen titels 
die verwijzen naar personages uit het wajangspel en naar attributen die hierbij worden 
gebruikt. Zo komen onder andere aan de orde: de dalang, het scherm, de lamp, de mythische 
vogel Garoeda, de apenkoning Hanoeman, het paard Toerongga en de potsenmaker Semar. 
De bundel volgt de structuur van het wajangspel: een proloog, een eerste deel, een 
tussenspel, een tweede deel en een epiloog.  
 Wajang kulitvoorstellingen (wajang = afbeelding, verschijning; kulit = leer, huid) worden 
geleid door de dalang (vertoner), die achter een scherm is gezeten dat door een lamp boven 
hem wordt verlicht. Hij bespeelt de tweedimensionale leren wajangpoppen waarvan het voor 
het scherm gezeten publiek slechts de schaduwen waarneemt. Hij spreekt hun stemmen, 
zingt, vertelt en leidt het gamelanorkest. De voorstellingen zijn geïnspireerd op de oude 
Indiase heldengeschiedenissen Mahabharata en Ramayana. De wajangvoorstellingen zijn 
oorspronkelijk de geesteskinderen van de Javaanse aristocratie, maar hebben een zodanige 
democratisering ondergaan dat zelfs de overheid het medium gebruikt voor politieke en 
educatieve doeleinden. Zo gebruikte de nieuwe republikeinse regering het medium om de 
pancasila, de vijf zuilen waarop de nieuwe staatsfilosofie zich baseerde, onder het volk 
bekend te maken.1 De wajang is in Indonesië van een statisch tot een dynamisch fenomeen 
geëvolueerd waarin de dalang alle ruimte neemt de actualiteit in zijn voorstelling een plaats 
te geven. Toch moet de inhoud van de bundel vrijer worden opgevat. Noto Soeroto schrijft in 
zijn 'Aanteekeningen' achterin: 'De termen, namen, beeldspraak, reminiscenties, kortom: de 
geheele wayang-atmosfeer vormt slechts de bodem, waarin dichterlijke fantasie en eigen 
scheppingen geworteld staan.'     
 Het principe van het wajangspel doet denken aan wat Plato presenteert in zijn allegorie 
van de grot. In een onderaardse ruimte leven gevangenen. Zij zijn nog nooit buiten geweest. 
Zij kunnen hals en benen niet bewegen en kunnen slechts voor zich uit kijken. De toegang tot 
de open lucht wordt gevormd door een hooggelegen opening, even breed als de grot. Achter 
de gevangenen brandt een groot vuur. Tussen hen en het vuur loopt een hooggelegen weg 
met een borstwering waarachter mensen lopen. Zij tillen stenen en houten voorwerpen, zoals 
beelden van mensen en dieren, boven de borstwering uit. De gevangenen zien van deze 
voorwerpen slechts de schaduwen die door het vuur op de wand van de grot worden 
geprojecteerd. Indien de gevangenen met elkaar zouden spreken, zouden ze het hebben over 
de schaduwen die zij voor de werkelijkheid houden en de weerkaatsing van geluid tegen de 
wand, de echo's van de mensen achter de borstwering, zouden zij houden voor geluiden die 
door de schaduwen worden voortgebracht. De gevangenen houden de schaduwen aldus voor 
de dingen zelf. Zij bevinden zich in de gevangenis van hun onwetendheid.2  
 Met deze allegorie wil Plato duidelijk maken dat werkelijke kennis niet in de wereld van 
de concrete zaken ligt. Het waarneembare is slechts de schijn van de werkelijkheid. 
Werkelijke kennis ligt in de zogenoemde ideeënwereld, een wereld van abstracties die 
goddelijk is. Het is de wereld van het zuivere weten, van objectieve kennis.   
 Bij het wajangspel worden ook slechts de schaduwen van de poppen waargenomen. Het 
gepresenteerde kan dan ook worden opgevat als een afspiegeling van een hogere 
werkelijkheid, een abstracte wereld waartoe de dalang toegang heeft. Hij is de trait d'union 
                                                 
1 Wassing 1983, p. 16. 
2 Deze parafrasering is gebaseerd op de vertaling van Plato's Politeia door Ars Floreat (www.arsfloreat.nl). De 
vertaling van Gerard Koolschijn (1975, p. 179, 180.) biedt een minder gedetailleerde beschrijving van de 
onderaardse ruimte, maar het principe is overeenkomstig de vertaling van Ars Floreat. 
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tussen het bovennatuurlijke en de mensenwereld. In deze zin is hij gedurende het spel de 
alwetende die de toeschouwers algemene waarden voorhoudt door hen de schaduwen te 
verklaren. En inderdaad, het is zoals Noto Soeroto het zelf formuleerde in 1916 in zijn 
'Aanteekeningen' in De geur van moeders haarwrong.1  
      
Met het gedicht 'Dalang' opent de bundel. 
 
 
PROLOOG 
 
"DALANG" 
(De Vertoner)  
 
Dit is het lied van den Dalang, die u zal 
zingen over Wil en Lot. 
 
Spiegel u in Mijn spel, verbijsterend van schoon- 
heid, angstwekkend van vreugd en uitbundig 
van smart. 
 
Want weet! Der schimmen vreugd is niet Mijn 
vreugd, en der schimmen smart is niet Mijn smart. 
 
Ik zie edelen en demonen, dapperen en laf- 
hartigen, priesters en koningen, vrienden en 
verwanten. 
 
Het is de Wet van dit Mijn spel, dat een ieder 
op het hem gewijde uur, in den kring van Mijn 
licht zal verschijnen. 
 
Het is de Wet van dit Mijn spel, dat een ieder, 
na den hem toegemeten tijd, uit den kring van 
mijn licht zal verdwijnen. 
 
Maar de demon zal de edele niet zijn, en de 
dienaar de koning niet, zoolang de schimmen 
dansen in Mijn handen. 
 
En in den schijn van Mijn licht en in de vreugde 
Mijner klanken zijn èn priesters èn koningen, 
èn edelen èn demonen slechts schimmen, die 
dansen in Mijn handen. 
 
Zoo spiegel u in Mijn spel, o Mensch, en ken 
uzelven! 
 
Ook op het slagveld van uw eigen hart zal de  
grimmige strijd ontbranden tusschen vrienden 
                                                 
1 Zie de bespreking van deze bundel in dit hoofdstuk.  
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en verwanten. 
 
Speel nu den demon zooals het den demon 
past, en speel den edele gelijk het den edele 
betaamt. 
 
Want weet! Der schimmen vreugd is niet Mijn 
vreugd, der schimmen smart is niet Mijn smart. 
 
 
De bundel wordt goed ontvangen. P.H. de Wit vergelijkt in de Haagsche courant de 
Wayang-liederen met de eerdere dichtbundels en komt tot de conclusie dat Noto Soeroto 
rijper is geworden 'met dieper bewustzijn en rijkere ervaring'. De criticus, goed op de hoogte 
van Noto Soeroto's politieke visie, schrijft deze ontwikkeling toe aan de recente sombere 
jaren, 'vaak van schrijnende smartelijkheid', waarin Noto Soeroto zijn standpunt tegen twee 
fronten verdedigt: 
 

De reactionaire groepen scholden hem in Nederland uit voor een gevaarlijk 
element, een man, die nog gevaarlijker was dan het revolutionair gevaar, omdat 
hij zijn ideaal van zelfregeering langs evolutionairen weg te bereiken zocht. […] 
En zijn eigen landgenooten, althans de extremisten onder hen, scholden hem uit  
voor een "laffe dienaar van het Nederlansch grootkapitaal", omdat Noto Soeroto 
heftig tegen hen te velde trok, als zij hun omwentelingstheorieën en revolutionaire 
ideeën verkondigden. […] In de Wayang-liederen klinkt een smartelijke stem, de 
stem van een gewonde, iemand, die vele bittere ontgoochelingen gehad heeft en 
momenten van van groote wanhoop heeft gekend.1  
 

 De Wit leest in bepaalde gedichten expliciet autobiografische verwijzingen, zoals in 'Lakon' 
(de handeling), waar Noto Soeroto schrijft: 'Mijn liefde leidt tot haat van anderen; mijn 
waarheid heet den vijand een leugen en mijn trouw is den ander een verraad.' 2 In de epiloog, 
'Soeratha' (de wagenmenner), ziet hij de dichter zelf aan het woord, omdat het Sanskritische 
woord 'Soeratha' in het Javaans klinkt als de naam van de dichter.3 Het is inderdaad een 
uiting van smart die uit deze epiloog klinkt:  
 
 
EPILOOG 
 
"Soeratha" (De wagenmenner) 
 
O Hart, mijn geliefde, ween niet als gij denkt  
aan de eindstrijd, die komen zal. 
Want velen zullen vallen: uw broeders en uw 
vrienden, die mèt u strijden, maar ook uw broeders 
en uw vrienden, die in het kamp uwer vijanden staan.  
 
De stem der Gerechtigheid zal gehoord worden 
en uw stem zal verklinken. 
                                                 
1 De Wit 1931. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem.  
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Kunt gij daarom niet vreugdig zijn en welgemoed, 
Ardjoena? 
Hebt gij daarom uw hoofd geneigd naar de  
aarde als een bloem, vermoeid in den avond 
en die geen zon meer wacht? 
 
Weet gij dan niet, dat deze strijd zal eindigen 
gelijk het spel der schimmen, als de schaduwbeelden 
rusten aan de voeten van den Dalang? 
De lamp zal gedoofd zijn, omdat de Nacht ten einde is en een nieuw Licht zal opgaan in het 
Land van géén ruimte en géén tijd. 
 
Sluit nu uw vingeren tot het devoot gebaar 
van den leerling en luister naar Mijn woorden, 
want Ik heb Mijn hand geheven in de houding 
van den Leeraar: 
Ik zal uw wagen, den schoonen en glansrijken, 
mennen, dat gij wete hóe te strijden. 
Ik zal uw armen, de krachtige en sterke, richten, 
dat gij wete hóe te treffen. 
Ik zal het zwaard, dat aan het eind ook ú zal 
neerslaan, met wijsheid en mededoogen omglanzen, 
dat gij wete hóe te sterven. 
 
Dit tooneel is kort en het leven eindig. 
Van dit spel ben Ik de Zin. 
Van de spelers ben Ik de Kracht. 
Van dezen strijd ben Ik de Schoonheid. 
Nu, sta op en stel uw legers in slagorde! 
Sluit uw ooren voor het hoovaardig gehoon 
uwer vijanden; tel niet het wantrouwend gemor 
uwer vrienden en bouw niet uw moed op den 
lof uwer naasten, maar leg uw smart en vreugde 
in Mijn handen! 
 
Vriend en vijand zijn uit Mij gekomen. 
Vriend en vijand zullen in Mij sterven. 
Vriend en vijand zullen zich weêrom in Mij 
veréénen. 
De tijd zal ondergaan in andere tijden en alle 
tijden zullen uitgaan en wederkeeren binnen 
Mijn grondelooze Eeuwigheid, waarin gij wederom 
voor Mij zult staan, aangezicht tot aangezicht. 
 
Hef dan uw hoof op, o Zoon van Koenti! 
Uw edelen en uw dienstknechten wachten u; 
voor uw wagen stampvoeten uwe schuimende 
paarden. 
Schud het stof van u, o Zoon van Pandoe! 
Gij zult overwinen, en het Doel is bereikt. 
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Gij zult nederliggen, en het Doel is bereikt. 
Want nederlaag en overwinning beide, vinden  
haar doel in Mij alleen. 
 
Op ten strijde! 
Naar de glorie der ZELF-OVERWINNING, 
o Ardjoena! 
 
Het Algemeen tijdschrift voor Holland en Indië schrijft naar aanleiding van de verschijning 
van de Wayang-liederen, dat 'zijn staatkundig werk aan de totstandkoming van dezen bundel 
poëzie allerminst vreemd is. Integendeel, er zelfs nauw mede is verwant.'1 Het is waar. Rosa 
Maria Salim zegt in het algemeen over de Wayang-liederen: 'This work of Noto Soeroto 
presents a complete illustration of his thoughts, his feelings and his experiences which had as 
background the politics and the environment of the Dutch colonial situation.'2 En, doelend op 
Noto Soeroto's opvatting dat de zelfstandigheid van Indonesië slechts bereikt kan worden 
door de Indonesische identiteit niet te verloochenen, merkt zij op: 'Wayang-liederen causes 
one to remember the morality to know oneself. The life of human beings is like the wayang-
puppets who each must act in accordance with the role which has been allotted individually. 
Selfcontrol will enable the human being to avoid temptations which would otherwise corrupt 
his way of life.'3 Een aantal voorbeelden illustreert de relatie tussen de Wayang-liederen, de 
Ramayana en Noto Soeroto's leven. Het karakter 'Semar' (de potsenmaker) verwijst naar 
Noto Soeroto's sociale en politieke positie. Semar zegt: 'Mijn aanschijn wekt uw spotlust op; 
ik sleep mij door de straten als een vreemd en koddig dier. O Menschen, ik vergeef u uw spot 
en hoon, want gij zijt onwetende kinderen!' Tot slot zegt de grappenmaker: 'Weet, dat gij de 
wijsheid dezer wereld nimmer zult doorgronden, als gij haar dwaasheid niet verstaat!' Een 
ander voorbeeld is 'Radja-Reshi', opgedragen aan prins Mangkoenegoro VII. Het is een 
dialoog tussen een koning en een wijze. De wijze besluit zijn woorden met vast te stellen dat 
er slechts drie juwelen zijn die het hoogste teken van koninklijke waardigheid zijn: het 
juweel van eerbied voor de wijzen, het juweel van kracht dat vertrouwen hem in handen heeft 
gegeven en het juweel van schoonheid dat uitstraalt in liefde en rechtvaardigheid. Het zijn 
juist die elementen waaraan Noto Soeroto de wijzen in zijn aristo-democratische idee wenst 
te herkennen. 'Bratayoeda', tenslotte, beschrijft een dialoog in de tragische broederstrijd 
tussen de jongere, vredelievende en rechtvaardige Vibhishana en de wraakzuchtige 
Kumbhakarna.4 In het gedicht laat Noto Soeroto de jongere broeder, zich de 
bloedverwantschap beseffend, aan zijn broer vragen: 'Ziet gij dan niet, dat elke pijl, die u 
schramt, mijzelven doodelijk wondt?' Hiermee trekt hij de vergelijking tussen zijn eigen pijn 
in de strijd met de militante nationalistische strijders, die hij tracht te overtuigen van zijn 
alternatief.      
  In Oedaya bespreekt Wim Klaar de Wayang-liederen. Uiteraard ziet hij als naaste 
medewerker van Noto Soeroto de autobiografische elementen. De bundel reikt naar zijn 
mening veel verder dan 'ik-poëzie', waardoor de gedichten een meer universele kracht 
uitstralen.5  
 Wanneer Ben van Eysselsteijn in 1956 de Wayang-liederen samen met een aantal door 
Noto Soeroto nagelaten fabels uitgeeft onder de titel Goden, mensen en dieren wordt er 
opnieuw door de kritiek wat aandacht aan besteed. Allereerst door Ben van Eysselsteijn zelf. 

                                                 
1 Groenevelt 1932, p. 56-57. 
2 Salim 1981, p. 172. 
3 Ibidem, p. 176. 
4 Kerdijk, p. 102-103. 
5 Klaar 1931b.   
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Hij plaatst de door hem vol compassie geschreven biografische inleiding tevens letterlijk in 
de Haagsche courant.1 In De nieuwe gids is W.A. Braasem van mening dat Noto Soeroto in 
de Wayang-liederen geheel ontstegen is aan de invloed van Tagore en dat de 
oudtestamentische gedragenheid van de taal reminiscenties oproept aan de poëzie van het 
Hooglied.2 De recensent van de NRC is diezelfde mening toegedaan.3 Laten Braasem en de 
NRC-recensent  nog in het midden of de gedragenheid van de taal positief of negatief moet 
worden beoordeeld, J.Greshoff laat er in Het vaderland geen misverstand over bestaan. Hij 
beoordeelt de taal als te gedragen en dicht naderend 'tot de gelukkig vrijwel overleefde 
kanselgalm'.4 Maar in vergelijking met de andere bundels vindt hij de Wayang-liederen tot 
het beste behoren wat Noto Soeroto heeft geschreven.  
 Een bijzondere anekdote in relatie tot de Wayang-liederen wordt verteld door Captain 
Roekanto Djokomono, ex-chefvlieger bij Garuda Indonesia en destijds de favoriete piloot 
van Soekarno. Djokomono baseert zijn verhaal op een artikel van Captain Tumbelaka uit het 
dagblad Sinar harapan van 4 april 2000. Het is omstreeks 25 december 1949 als E. van 
Konijnenburg namens de KLM Soekarno in Djokjakarta bezoekt om hem mee te delen dat 
KLM Interinsulair aan de Indonesische regering zal worden overgedragen. Het is de 
bedoeling dat Soekarno de nieuwe luchtvaartmaatschappij een naam geeft. Uit de Wayang-
liederen citerend, antwoordt Soekarno: 'Ik ben Garoeda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugelen 
uitslaat hoog boven uw eilanden.' Op 28 december 1949 vliegt Soekarno met de KLM DC-3, 
PK-DPD naar Batavia om te worden beëdigd als eerste president van de republiek. Het 
toestel is op dat moment nog eigendom van de KLM, maar is overgeschilderd en voorzien 
van de maatschappijnaam Garuda Indonesian Airways.5  
 
 
Beata van Helsdingen-Schoevers 
 
Beata van Helsdingen-Schoevers publiceert in een groot aantal Indische en Nederlandse 
periodieken over uiteenlopende culturele, maatschappelijke en politieke onderwerpen.6 
Zowel in Indië als tijdens haar verlof in Nederland van 1910 tot 1913 houdt zij lezingen, die 
later zijn gebundeld.7   
 Zij bezoekt in Nederland een aantal van Noto Soeroto's lezingen en vindt het 'aardig bij 
zoo'n gelegenheid de verwondering van het Hollandsche auditorium te zien, dat van die 
bescheiden tengere jongensachtige figuur, die ergens terzijde zat, nooit zulk een doorwrochte 
causerie in keurig maar volsterkt niet "stijf" Nederlandsch had verwacht'.8  
 Terug in Indië raakt zij door de publicatie van Melatiknoppen en De geur van moeders 
haarwrong zeer gecharmeerd van Noto Soeroto's poëzie.9 Te Solo, Semarang, Bandoeng en 
Cheribon houdt zij lezingen met declamatie, getiteld Noto Soeroto en Rabindranath 
Tagore.10 Zij karakteriseert het verschil tussen beider poëzie:  

 
Tagore is de man van het groote geluid van de kracht, van de daad – Soeroto is 
het liefelijke droomertje, dat ons met rose en witte lentebloesem overstrooit en 

                                                 
1 Van Eysselsteijn 1956b. 
2 Braasem 1956. 
3 'Noto Soeroto. Dichter en politicus', 1956. 
4 Greshoff 1956.   
5 Djokomono 2004. 
6 Van de Loo 2002, p. 11; Van de Loo 2004. 
7 Van Helsdingen-Schoevers 1929. 
8 Van Helsdingen-Schoevers 1929, p. 63, 64. 
9 'Voordrachtsavond van Indische verskunst' 1918. 
10 Van Helsdingen-Schoevers, p. 62. 
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zoete liedjes kweelt in de groene schaduw van weelderige boomen. Van sombere 
dreiging, van noodlotstragiek is bij ons Javaansch dichtertje nauwelijks iets te 
bespeuren. Hij lacht en zingt en droomt en fantaseert – terwijl de oudere, wijzere 
Rabindranath bezonken levenservaring geeft of woeste, alles overstelpende 
hartstocht, of liefdevol de kleine menschelijkheidjes beschouwt en er een wijze 
les uit put.1  
 

Beata van Helsdingen kon slechts op de hoogte zijn van Noto Soeroto's poëzie tot 1920, dat 
wil zeggen tot en met Bloeme-ketenen. Indien zij ook had kunnen kennisnemen van Nieuwe 
fluisteringen had zij zeker een formulering als 'zoete liedjes' en de constatering dat van 
'sombere dreiging' nauwelijks iets te bespeuren is, achterwege gelaten.  
 Haar succes is niet in de laatste plaats toe te schrijven aan haar nauwgezette 
voorbereiding. Uit haar lezing blijkt, dat zij een grondig onderzoek verrichtte naar Noto 
Soeroto's achtergronden, waarschijnlijk nadat haar man, Jacques van Helsdingen, in 1917 tot 
assistent-resident wordt benoemd in het Vorstenlandse Solo.2 Over Noto Soeroto's positie in 
in Nederland merkt zij op, dat hij door zijn medestudenten en door de 'voormannen op 
koloniaal gebied, als de Heer en Mevrouw van Deventer, en de Heer en Mevrouw 
Abendanon' met 'eerbied en bewondering' wordt aangezien en met 'achting [wordt] 
behandeld door litteraire grootheden, als Frederik van Eeden en Henri Borel'. Bij allen die 
hem kennen is hij geliefd.3    
 De gedichten-in-proza worden in het algemeen het beste en het mooiste gevonden, aldus 
Beata van Helsdingen. Ze geeft een eenvoudige, maar afdoende verklaring: 'De rustige, 
kalme gang en het statige rythme van dit gedragen proza passen geheel bij den Oosterschen 
geest – zij zijn er absoluut mee in "stijl" – en deze harmonieuze eenheid is een der onmisbare 
voorwaarden voor een kunstwerk.'4 En om haar woorden kracht bij te zetten, voegt zij eraan 
toe, dat bijvoorbeeld Tagore's 'droomerig-zwaar geluid' niet past in de vorm van een vrolijk 
huppelversje, net zoals iemand met een licht en luchtig stemmetje zich niet aan een Wagner-
aria moet wagen. 'Dat maakt al een even onware, kunstlooze indruk.'5  
 Zij citeert Carel Scharten in zijn kritiek met betrekking tot de rijmende poëzie en schaart 
zich aan zijn zijde. Haar conclusie luidt dat Noto Soeroto, evenals Kartini, de associatie 
'tusschen Holland en Java' heeft bevorderd. Het sterkste bewijs hiervoor ziet zij in zijn 
huwelijk met een Nederlandse vrouw.6 De opvatting dat Noto Soeroto's huwelijk als 
instrument dient in het realiseren van zijn politieke ambitie, veronderstelt een bewuste keuze, 
waarvoor de grond twijfelachtig is.   
 
 
Slot 
 
In het dichterschap van Noto Soeroto zijn drie fasen te onderscheiden. In de eerste gedichten 
van 1909 vindt hij, wat stijl en inhoud betreft, aansluiting bij de negentiende-eeuwse 
gelegenheidspoëzie. Met de publicatie van Melatiknoppen in De tijdspiegel in 1914 slaat hij, 
geïnspireerd door de Tagore-vertalingen van Van Eeden, een nieuwe weg in. Hij presenteert 
zich als prozadichter en verwerft hiermee, zeker na de bundeling van Melatiknoppen in 1915, 
een bijzondere, maar solitaire plaats in het poëzielandschap na Tachtig. Tenslotte vindt hij in 

                                                 
1 Van Helsdingen-Scoevers, p. 81. 
2 Van de Loo 2004, p. 121. 
3 Van Helsdingen-Schoevers 1929, p. 64. 
4 Ibidem, p. 66. 
5 Ibidem, p. 66. 
6 Ibidem, p. 75. 
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1931 een eigen geluid met de door de kritiek gewaardeerde Wayang-liederen. Hoewel het 
prozagedichten betreft, bevrijdt Noto Soeroto zich hier van Tagore. De Wayang-liederen zijn 
een cultureel instrument waarmee hij zijn landgenoten het eigene van de Javaanse cultuur 
voorhoudt en hen oproept deze niet te verloochenen. Noto Soeroto behoort als dichter niet tot 
een bepaalde stroming, noch heeft zich rondom hem een school van prozadichters gevormd.  
           
Tegelijkertijd met de prozagedichten publiceert hij in diverse tijdschriften sedert 1914 ook 
sonnetten en kwatrijnen. Wanneer in het voorjaar van 1916 de bundeling van deze rijmende 
en strofische gedichten in De geur van moeders haarwrong verschijnt, manifesteert hij zich 
nadrukkelijk als sonnettendichter in de traditie van de Tachtigers. Hoewel de bundel door een 
aantal critici gunstig wordt beoordeeld, laat hij zich overtuigen van de idee, dat in het 
schrijven van sonnetten en kwatrijnen toch niet zijn kracht ligt. Carel Scharten en vooral G. 
Jonckbloet spelen hierin een cruciale rol. Na de publicatie van deze bundel keert hij terug 
naar de succesformule van het prozagedicht. De rijmende poëzie in De geur van moeders 
haarwrong moet dan ook worden beschouwd als een uitzondering in zijn oeuvre.  
 Van 1925 tot 1931 zwijgt hij als dichter. Tijdens dit intermezzo spreekt hij zich uit over 
zijn dichterschap in een opstel getiteld 'Hollandsche gedichten en Javaansche gedachten' uit 
1925.1 Hierin verweert Noto Soeroto zich tegen de beschuldigingen van landgenoten, die 
hem verwijten een overloper, een Nederlander en 'een verzenmakende nietsnut' te zijn, omdat 
hij zijn gedichten in het Nederlands schrijft. Hem werd verweten zich te uiten in een vreemde 
taal, wat een negatieve houding impliceert ten opzichte van de Javaanse cultuur. 'Ik werd 
vergeleken met een boom op het eene erf geplant, die over de afscheiding heen zijn vruchten 
op het andere erf laat vallen.' Noto Soeroto stelt hier tegenover: 'de vorm is vreemd, de 
bloesems gepermuteerd, de vruchten vallen in andermans schoot, maar de boom zelf is 
ontsproten uit eigen bodem; de grond is dus goed.' Als getuigen à décharge voert hij zijn 
literaire critici op die verklaard hadden dat zijn gedichten voortkomen uit 'een on-
Hollandsche ziel' en van 'een on-Hollandsche schoonheid' zijn. Bovendien, aldus Noto 
Soeroto, dient een dichter zich te uiten in de taal die hij het beste beheerst. Dit blijkt dus het 
Nederlands te zijn.  
 Vervolgens stelt hij vast dat niet zijn dichterschap, maar zijn poëzie het gevolg is van twee 
factoren. De eerste is politiek-economisch van aard, de andere cultuur-historisch. Voor wat 
betreft de eerste factor verwijst hij naar zijn inleidende beschouwingen in Rabindranath 
Tagore's opvoedingsidealen. Hierin noemt hij de op eigen belang gerichte westerse oriëntatie 
in opvoeding en opleiding vooral van de priyayi's, waardoor ook hij is gevormd. De cultuur-
historische factor betreft de stagnerende ontwikkeling van de Javaanse taal- en letterkunde. 
Hij bepleit krachtige materiële en culturele impulsen, waardoor een klimaat zal kunnen 
ontstaan dat literaire vitaliteit waarborgt. Impliciet verwijst Noto Soeroto dus naar het feit dat 
hij onvoldoende is ingebed in de Javaanse letteren. Hij demonstreert hiermee aan zichzelf de 
paradoxale situatie, waarin ook Wederopbouw zich lijkt te bevinden: het nastreven van de 
herleving van de Javaanse cultuur door deze te verlangen van hen die een westerse 
opvoeding hebben genoten.  
 Wederopbouw neemt het standpunt in dat Noto Soeroto's poëzie wel degelijk een bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van de Javaanse letterkunde. Bij monde van de criticus Abraham 
Lafeber is het blad van mening dat 'door overzettingen van Noto Soeroto's gedichten in de 
inlandsche talen door kundige lieden een nieuw element wordt ingeleid in de inheemse 
letterkunde van Java'.2 Noto Soeroto zal zich door deze woorden gesteund hebben gevoeld. 
Het is niet alleen deze visie, die zijn poëzie een onverwachte dimensie toeschrijft. Er is ook 
                                                 
1 Noto Soeroto: Kleurschakeeringen uit "Oedaya", 's-Gravenhage 1925, p. 49-55; Oedaya 3 (1926), afl. 13, p. 
150-151. 
2 Lafeber 1919, p. 119. 
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letterkunde van Java'.1 Noto Soeroto zal zich door deze woorden gesteund hebben gevoeld. 
Het is niet alleen deze visie, die zijn poëzie een onverwachte dimensie toeschrijft. Er is ook 
steun voor de waarde van zijn gedichten in relatie tot de associatiepolitiek. Lafeber schrijft: 
'Een dankbaar Indië tegenover Holland is de grootste kracht voor ons in de toekomst.'2 Maar, 
Maar, net als Kartini destijds, vindt ook Lafeber dat er nog veel Europese verwaandheid en 
aanmatiging uit de weg moet worden geruimd. Desondanks ziet hij in Noto Soeroto een 
'dubbelmensch, die door kennis van Oost en West en zijn gevoel en medeleven in deze 
beiden onze eigen eenzijdige wereld kan verruimen'.3  
 Midden 1928 uit Noto Soeroto zich mondeling over zijn dichterschap tegenover G.H. 's-
Gravesande, de kunstredacteur van Het vaderland, wanneer het eerste lustrum van Oedaya 
wordt gevierd in een bovenzaal van Riche op het Buitenhof te Den Haag in aanwezigheid 
van meer dan zestig vrienden. Hij zegt: 'Het is een kortstondige arbeid geweest, waar ik met 
vreugde aan terugdenk.' Zo 'kortstondig' is die periode echter niet. Gedurende zestien jaar, 
van 1909 tot en met 1925, houdt hij zich intensief bezig met het schrijven van poëzie. De 
'vreugde' zal hij in de eerste plaats hebben ontleend aan de mogelijkheid die zijn talenten hem 
bieden poëtisch uitdrukking te geven aan wat in hem leeft. De gevoeligheid hiervoor is reeds 
in zijn hbs-tijd in Semarang aanwezig. Hij vertrouwt 's-Gravesande toe dat hij als leerling 
van de hbs reeds iets vaags voelde, gevoelens die in hem woelden zonder dat deze uiting 
vonden. Beata van Helsdingen duidt al op de invloed van zijn leraren en van het optreden van 
Willem Roijaards. In Nederland ontwikkelt hij dan zijn expressieve talent. De doorbraak in 
deze evolutie is de kennismaking met de Tagore-vertalingen van Van Eeden.  
 In de tweede plaats zal de Nederlandse erkenning van zijn dichterlijk talent hem de 
genoemde 'vreugde' hebben bezorgd. Deze erkenning draagt in belangrijke mate bij aan zijn 
naamsbekendheid. Hij komt hierdoor in contact met landelijk bekende literatoren als Frederik 
van Eeden, Henri Borel en Willem Kloos. In Den Haag verkeert hij tussen talrijke artistieke 
vrienden, onder andere uit het verband van clubs als de Haagsche Kunstkring en de sociëteit 
De Wigwam. In deze Haagse kunstwereld zijn hij en Jodjana de enige Indonesiërs. In 
hoofdstuk 6 is deze Haagse bent uitgebreid aan de orde gekomen. Hij benut hier, maar ook in 
den lande, de kans om door middel van zijn culturele contacten en zijn lezers 'de zaak van 
Indië', zoals hij zijn associatie-ideaal wel aanduidt, met succes onder de aandacht te brengen. 
Het zijn de twee 'effecten' van zijn status als gewaardeerd kunstenaar. Vorm en inhoud van 
zijn gedichten brengen het 'product Indië' in Nederland aan de man, terwijl de 
naamsbekendheid zijn geloofwaardigheid als promotor van een politieke en maatschappelijke 
boodschap in belangrijke mate bevordert. De waardering voor zijn poëzie door het 
Nederlandse publiek en de Nederlandse kritiek wordt voor een belangrijk deel bewerkstelligd 
door het nog allerwegen aanwezige exotisme. In de appreciatie speelt het thematisch belang 
dientengevolge een belangrijke rol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Lafeber 1919, p. 119. 
2 Ibidem, p. 122. 
3 Ibidem. 
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Noto Soeroto (links) als Huzaar gelegerd in de 
Alexanderkazerne te Den Haag  (ca. 1913).

Noto Soeroto en Rawi (ca. 1918).



Noto Soeroto, Rawi, 
Dewi en Jo Meijer (ca. 1922).

Tentoonstelling te Kopenhagen 
in 1922. Noto Soeroto zittend 
links vooraan.

Ben van Eysselsteijn en Noto Soeroto (ca. 1930).



Afscheid van zijn vrienden in restaurant Madjoe aan de Groot Hertoginnelaan te 
Den Haag in februari 1932. Noto Soeroto wordt geflankeerd door zijn gezin. Links 
van hem staat Dewi  rechts zit Indro bij Jo Meijer op schoot  Staand achter Notovan hem staat Dewi, rechts zit Indro bij Jo Meijer op schoot. Staand achter Noto
Soeroto staat Rawi. Hein von Essen houdt Dewi vast bij de arm.



D  h t d  d  F kk M  kt t  l h id  h t f h id De houtsnede, door Fokko Mees gemaakt ter gelegenheid van het afscheid 
van Noto Soeroto. Dit exemplaar is bestemd voor Rawi.



Aankomst te Batavia in april 1932.



Als ruiter gezeten op een paard van Mangkoenegoro VII  (Solo ca. 1932).



Noto Soeroto en Johan Fabricius (Solo 1936).
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9 
 

'IK LAAT EEN GROOT STUK, HET GROOTSTE EN MOOISTE STUK VAN MIJN 
LEVEN ACHTER BIJ JO EN DE KINDEREN' (1932 – 1934) 

 
 
Zich verscherpend nationalisme 
 
Noto Soeroto is op weg naar Indië. Maar welk Indië wacht hem? Politiek verkeert het land in 
een turbulente situatie door scherpe tegenstellingen tussen nationalistische groeperingen en het 
gouvernement. Bovendien zijn de gevolgen van de economische wereldcrisis sterk voelbaar. 
Deze voeden de politieke polarisatie. In de vijfentwintig jaar die Noto Soeroto in Nederland 
heeft gewoond, is Indië ingrijpend veranderd. Of hij zich dit voldoende realiseert, valt te 
betwijfelen. In ieder geval zal blijken dat hij de kansen op het slagen van zijn missie ernstig 
overschat.  
 
Het ontwakend nationalisme is in hoofdstuk 3 reeds aan de orde gekomen. In de loop der jaren  
verbreidt en verscherpt de beweging zich.  
 In 1920 wordt de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) omgezet in de 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Er is nu sprake van georganiseerd communisme.1 Na een 
door de PKI georganiseerde opstand in 1926–1927 wordt de partij verboden en worden 
duizenden leiders gearresteerd.2 Deze maatregel van het gouvernement zorgt voor een 
verzwakking van de beweging, maar maakt haar niet monddood.3 Het geeft de Partai Sarekat 
Islam de mogelijkheid zich zelfstandig ter linker zijde te profileren. In de jaren erna is zij hard 
op weg een revolutionair-nationalistische organisatie te worden en stuurt aan op een grote 
beweging tegen het gezag.4 Als consessie aan de nationalisten wijzigt men in 1929 de naam 
van de partij in Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).5  
  Nota bene in het jaar van de communistische opstand wordt in Bandoeng overgegaan tot 
de oprichting van de Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), sedert 1928 Partai Nasional 
Indonesia met Soekarno als onbetwiste leider. De partij heeft tot doel zowel nationalisten, 
islamieten als marxisten te bundelen in hun streven het land te bevrijden van het westers 
kapitalistisch imperialisme en te streven naar de staatkundige onafhankelijkheid van Indië. Zij 
stelt zich non-coöperatief op.6 Het belangrijke politieke instrument ter verwezenlijking van de 
doelstelling, de verbreding, krijgt eind 1927 gestalte door de oprichting van een federatieve 
organisatie, de Permoefakatan Perhimpoenan-perhimpoenan Politik Kebangsaän Indonesia 
(PPPKI of P3KI; Akkoord tussen politieke verenigingen van het Indonesische volk) met 
Soekarno als voorzitter.7 Naast de PNI treden onder andere de PSI, Boedi Oetomo en de 
gematigde, vooral maatschappelijk georiënteerde, islamitische vereniging Moehammadyah 
(1912) toe. Binnen de federatie behouden zij hun zelfstandigheid. Eind 1930 zal de PSII 
overigens uit de PPPKI stappen, omdat het hoofdbestuur van de federatie in gebreke was 
gebleven de statuten te veranderen. Het betreft de bepaling waarin is opgenomen dat het 
lidmaatschap uitsluitend openstaat voor verenigingen die zijn gebaseerd op zuiver 
Indonesisch-nationalistische grondslag. Aangezien ook niet-Indonesische islamieten tot de PSI 

                                                 
1 Petrus Blumberger, p. 106. 
2 Giebels 1999, p. 87; Petrus Blumberger 1987, p. 315. 
3 Van den Doel 1996, p. 237. 
4 Petrus Blumberger, p. 316, 325. 
5 Ibidem, p. 325. 
6 Van den Doel 1996, p. 237, 238; Giebels 1999, p. 99; Petrus Blumberger 1987, p. 206. 
7 Giebels 1999, p. 106, 107. 
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kunnen toetreden, wordt het lidmaatschap beëindigd en gaat de PSI weer haar eigen weg en 
zoekt samenwerking met Moehammadyah en kleinere islamitische organisaties.1   
 Eind 1929 worden de leiders van de PNI op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten 
gearresteerd, onder wie Soekarno. Het proces tegen hen begint half augustus 1930 in 
Bandoeng. Hier is het dat Soekarno op 2 december 1930 zijn beroemde pleitrede Indonesië 
klaagt aan uitspreekt. Ondanks zijn veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf, komt hij eind 
1931 vrij en keert triomferend terug. Uit de ontbonden PNI zijn dan inmiddels twee nieuwe 
partijen ontstaan. De eerste is de PNI-baroe onder leiding van Sutan Sjahrir en Mohammad 
Hatta, teruggekeerd uit Nederland, waar zij actief waren geweest in de non-coöperatieve 
Indonesische Vereeniging (Perhimpoenan Indonesia, PI) en Hatta bovendien zijn studie 
economie in Rotterdam met goed gevolg had afgesloten.2 De tweede partij is Partindo (Partai 
Indonesia), waarvan Soekarno na verloop van tijd voorzitter wordt. De partijen verschillen in 
de wijze waarop de Indonesische onafhankelijkheid moet worden bevochten. Hatta en Sjahrir 
kiezen voor educatie en kadervorming, Soekarno voor agitatie en massa-actie.3 In augustus 
1933 zal Soekarno opnieuw worden gearresteerd en in december van dat jaar worden 
verbannen naar Endeh op Flores, waar hij vier jaar geïnterneerd zal blijven.4 Ook Hatta en 
Sjahrir ontkomen niet aan hun arrestatie. Begin januari 1935 worden zij verbannen naar 
Boven-Digoel in Nieuw Guinea. 
 Ook aan totokzijde organiseert men zich. Ultra-conservatieve Europeanen richten in 1929 
aan de borreltafel van een Soerabajase sociëteit de Vaderlandsche Club op. Tot de 
initiatiefnemers behoort de hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad, H.C. 
Zentgraaff, de 'maarschalk van het blanke front'.5 De organisatie pleit voor een permanente 
band tussen Indië en Nederland, een rijkseenheid. De garantie voor het slagen van deze twee-
eenheid is naar de opvatting van de club gelegen in de bevordering van een sterk nationaal 
leven van de Nederlanders in de kolonie.6 De Vaderlandsche Club kan hierdoor worden gezien 
gezien als een exponent van het zogenoemde cultuurrelativisme dat in de jaren twintig de 
associatie-gedachte had verdrongen. Het terugtrekken op de eigen stellingen, het creëren van 
gescheiden werelden met eigen waarden blokkeert vrijwel elk begrip voor de wensen en 
verlangens van de andere cultuur.     
 Meer gematigd is de groep rond het tijdschrift De Stuw (1930), die wil vasthouden aan de 
uitgangspunten van de ethische politiek.7 In 1933 moet de groep de uitgave van haar tijdschrift 
tijdschrift op last van gouverneur-generaal De Jonge staken. Het verbod illustreert het zich 
verhardende klimaat.8  
 
In zijn algemeenheid geldt dat de opkomst, organisatie en uitbreiding van de nationalistische 
beweging zowel door de Nederlands-Indische regering als voor de Nederlanders die werkzaam 
zijn in de industrie, handel en overheid, niet op hun juiste betekenis worden geschat. De reeds 
lang bestaande kloof tussen de Europeanen en de inlanders wordt hierdoor in de loop van de 
twintigste eeuw pijnlijk zichtbaar. Het overgrote deel van de Europeanen woont in de grote 
steden en weet nauwelijks wat zich afspeelt in de hoofden van de inheemse bevolking. De 
dagelijkse contacten met het personeel bestaan hoofdzakelijk uit eenrichtingsverkeer en 
dragen een oppervlakkig op de werkzaamheden gericht karakter.9 Bovendien, persoonlijke 
                                                 
1 Petrus Blumberger 1987, p. 337, 338. 
2 Giebels 1999, p. 157, 166. 
3 Ibidem, p. 157. 
4 Ibidem, p. 201, 205. 
5 Van den Doel 1996, p. 242. 
6 Van den Doel 2000, p. 42. 
7 Van den Doel 1996, p. 243. 
8 Van den Doel 2000, p. 41. 
9 Ibidem, p. 247. 
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ambities als het maken van carrière en het verdienen van veel geld houden in dat men op een 
geheel andere wijze naar de kolonie kijkt. Zelfs zij die met meer 'ethische' bedoelingen naar 
Indië waren gekomen, huldigen de opvatting dat het moment voor zelfstandigheid nog lang 
niet is aangebroken.1 Ook zij bepalen veelal vanuit hun eigen Europese optiek wat wenselijk 
is.   
 Het vooropgestelde utiliteitsprincipe, waarbij de baten van de kolonie niet alleen worden 
gezien als een nuttige bijdrage aan de schatkist, maar zelfs als een economische noodzaak, 
belemmert de juiste beoordeling van de nationalistische verlangens. Een brochure, in 1914 
gepubliceerd door de ambtenaar-geoloog C.G.S. Sandberg, met de titel Indië verloren, 
rampspoed geboren, vat de toenmalige visie van Nederland op de kolonie treffend samen. Als 
leus leeft de titel voort tot en met de twee Nederlands-Indonesische oorlogen na de 
Indonesische onafhankelijkheidverklaring op 15 augustus 1945.  
 
Behalve de onrust die het gevolg is van het optreden van de nationalisten, zijn er de gevolgen 
van de economische wereldcrisis. Zij zijn ook in Indië ingrijpend.  
 De Engelse regering devalueert in 1931 het pond, zodat de importen duurder, maar de 
exporten goedkoper worden. Op deze wijze kon de concurrentiepositie op de wereldmarkt 
worden versterkt. Nederland volgt dit voorbeeld niet met betrekking tot de gulden, sterker nog, 
het houdt hardnekkig vast aan de dure gulden. Door deze 'gouden standaard' prijst het zichzelf 
uit de markt, omdat de Indische gulden gekoppeld is aan de Nederlandse gulden. De basis van 
de Indische economie, de export van tabak, suiker, koffie, thee, tin, rubber en aardolie, 
stagneert hierdoor sterk. Het logische gevolg van de terugloop van de comsumptieve 
bestedingen bewerkstelligt productieoverschotten, terwijl landen met een gedevalueerde munt 
deze producten in veel gevallen tegen een lagere prijs kunnen leveren. Door de verminderde 
inkomsten en onder de dwang van een sluitende begroting ziet het gouvernement zich 
genoodzaakt drastisch te bezuinigen op overheidstaken. Zo'n 400.000 Indonesiërs verliezen 
hun baan en een vijfde deel van de Europeanen in de particuliere sector wordt werkloos.2 En 
dan is er nog de dreiging van het expansieve, militaristische Japan, dat in 1931 Mantsjoerije 
bezet. De heersende vrees voor een verdere expansie zuidwaarts zal niet ongegrond blijken te 
zijn. En had Noto Soeroto hier niet al eerder voor gewaarschuwd? 
 
 
De terugkeer 
 
Noto Soeroto's besluit om naar Indië terug te keren roept vragen op. De belangrijkste is: 
Waarom verlaat een echtgenoot en vader zijn vrouw en kinderen? Hij zegt zelf over zijn 
vertrek: 'Als geen noodzaak mij wegdreef en geen levenstaak mij voortjoeg, ik zou geloof ik 
halverwege terugkeeren.'3 Deze opmerking beantwoordt de vragen natuurlijk niet afdoende. 
Welke noodzaak en welke levenstaak wegen op tegen dit offer? Want een offer is het. Uit de 
Dagboek-Aanteekeningen februari 1932–januari 1934 blijkt overtuigend dat zijn liefde voor 
vrouw en kinderen onverminderd groot is. Het is niet het sentiment van alleen de eerste 
periode na zijn vertrek. In de correspondentie met Ben van Eysselsteijn van voor en na de 
Tweede Wereldoorlog en met tientallen anderen na de oorlog, spreekt hij dit verlangen 
herhaaldelijk en met overtuiging uit.  
 Eén verklaring voor Noto Soeroto's vertrek is een economische. Zijn enige bron van 
inkomsten, Adi Poestaka met daarin Oedaya, biedt het gezin onvoldoende inkomsten. Het 
NIV, waaraan hij de uitgeverij heeft gekoppeld is ter ziele en heeft deze in zijn val 
                                                 
1 Van den Doel 2000, p. 248. 
2 Gouka 2001, p. 30, 31; Van den Doel 1996, p. 236, 237. 
3 Dagboek-Aanteekeningen, 28 febr. 1932. 
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meegesleurd. De tweede verklaring is politiek van aard. Het NIV is in een politiek volkomen 
geïsoleerde positie terechtgekomen. Maar ook in Indië is voor de verbondsstandpunten in het 
geheel geen steun te verwachten, integendeel. Hij weet het eigenlijk zelf ook wel, al laat hij de 
verbondsidee toch niet los. Op 31 oktober 1931 had hij de Mangkoenegoro zijn motivatie om 
terug te keren uiteengezet:   
 

Indien ik in Indië zelf een actie zal voeren, dan zal die in de eerste plaats ten doel 
hebben de Indonesische solidariteit te bevorderen. Mijn hoofdgedachte is altijd 
geweest den kolonialen Nederlander te omsingelen, eenerzijds door een 
Indonesische eensgezindheid, anderzijds door een kern van het Nederlandsche 
volk, die vóór de volkerensamenwerking is gestemd, doch tot dusverre zich nog 
niet heeft gemanifesteerd. Die kern manifesteert zich pas dàn en komt pas dàn 
bovendrijven, indien zij zich gesteund weet door een steeds sterker wordend 
Indonesisch front.  
Goesti, ik wil naar mijn land terug, niet zozeer om een NIV-actie op touw te 
zetten als wel om mij in dienst te stellen van de Indonesische solidariteitsgedachte 
en van de Indonesische eensgezindheid. Ik kan mij volkomen verplaatsen in den 
gedachtegang van onze landgenooten ten aanzien van den Nederlander in ons 
land, d.w.z. ten aanzien van den kolonialen Nederlander. Van een 
samenwerkingsactie, gelijk ik in Holland heb gevoerd, kan niets terecht komen, 
als niet eerst de koloniale Nederlander tot inkeer wordt gebracht. Daarom wil ik 
naar Indië terugkomen met een blanco voornemen. Het gaat de buitenwereld 
voorlopig niets aan wat ik in Indië wil doen. Ik wil terug, eenvoudig omdat ik 
"kangen" [verlangend, heimwee hebbend, RBK] ben en omdat ik "met de 
werkelijkheid geconfronteerd wil worden". Zoo zou het officieel program van 
mijn terugkeer luiden.1  
 

De  officiële lezing is dus dat zijn terugkeer vooral wordt ingegeven door heimwee en zijn 
verlangen de sterk veranderde situatie in Indië te ervaren. In de werkelijke motivatie spelen 
deze zaken uiteraard ook een rol, evenals de door hem niet genoemde belabberde financiële 
omstandigheden van het gezin en de uitgespeelde rol van de Oedayisten. En tussen al deze 
motieven bestaat een sterke band.  
 De 'verborgen agenda', alleen aan zijn vriend bekend, getuigt echter van een onjuiste taxatie 
van zijn 'pers' tegen de achtergrond van de vigerende politieke situatie in Indië. Ook over de 
kansen op het vinden van regelmatige inkomsten om het gezin over te laten komen en te 
kunnen onderhouden is hij veel te positief. Zijn vertrek draagt elementen in zich van een 
wanhoopsdaad. Zijn laatste strohalm woont in Solo. Hij is op weg.    
 
De Saarbrücken doet onderweg nogal wat havens aan.Via de Straat van Gibraltar gaat het naar 
Barcelona, Genua en Port Saïd. Dan door het Suezkanaal naar Djiboeti. Vervolgens via 
Colombo, Belawan aan Sumatra's oostkust en Singapore, waar hij overstapt op de Op ten 
Noort voor de oversteek naar Batavia. Gedurende de reis houdt Noto Soeroto zich intensief 
bezig met het schrijven en beantwoorden van brieven en het bijhouden van een dagboek. Zijn 
stemming is bij tijden niet al te best. Hoewel hij aardige contacten heeft aan boord en 
uitstapjes maakt in de verschillende havensteden, is het verlangen naar Jo en de kinderen geen 
moment afwezig. De vierjarige Indro is zijn oogappel. Dit blijkt uit het aantal malen dat hij 
zijn verlangen naar hem, los van dat naar Jo, Dewi en Rawi uitspreekt: 'Maar kinderstemmen 
voeren mij naar huis: naar Indro' en 'Dit is de tweede Zondag, dat ik niet met Indro kan 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Mangkoenegoro VII, 13 oktober 1931. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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wandelen.'1 Dan verneemt hij van Jo het vervelende bericht dat Wim Klaar geen zin meer 
heeft om in de boekhandel en uitgeverij verder te gaan. Het betekent eveneens dat de 
continuïteit van het werk voor de Oedayabeweging in ernstig gevaar is. Het maakt hem boos 
en het stemt hem nog mismoediger. Niet in de laatste plaats uit zorgen om Jo, die er nu alleen 
voor staat. Wat hij dan nog niet weet, is dat het probleem zich niet lang na deze mededeling 
toch zou hebben voorgedaan door het overlijden van Wim Klaar in juli 1932. 
 
 
Batavia en Bandoeng, april–mei 1932 
 
Wanneer hij op zondag 3 april 1932 aankomt in Tandjong Priok, heeft de reis precies 43 dagen 
geduurd. Aan de kade wordt hij onder anderen verwelkomd door zijn neven Soejatiman en 
Notosoerasmo. Het is een emotioneel weerzien. In Batavia neemt hij voorlopig zijn intrek bij 
zijn gastvrije oom Koesoemo Joedo en diens zus, tante Mirjam. Hij bezoekt met hen sociëteit 
De Harmonie, Des Indes en de bioscoop. Hij mag van ooms auto gebruik maken en ontvangt 
een wit colbertpak, hoofddoeken en zelfs twee witte smokings. Bovendien wordt er een reünie 
georganiseerd voor de in Batavia wonende neven en nichten. Oom Soem raadt hem aan om 
niet meteen naar Solo af te reizen, maar rustig aan te doen en in Batavia persoonlijk contact te 
zoeken met kennissen om zodoende 'langzamerhand in te schieten'.2 Batavia neemt hem dan 
langzamerhand in beslag. Oom stelt ook zijn sociale netwerk tot zijn beschikking. Zo komt hij 
in contact met onder anderen departementshoofden, de secretaris van de Volksraad en de 
adviseur voor Inlandse Zaken. Hij bezoekt L.H.C. Horsting, die hij kent van de Indische Club 
in Den Haag, en die hem in contact brengt met Van Huut, de redacteur van Actueel 
Wereldnieuws. Deze wil zijn reisbrieven plaatsen en doet hem het verzoek medewerker van 
het blad te worden. Hij spreekt het hoffelijke en belangstellende volksraadslid Koesoemo 
Oetoyo, de oud-regent van Japara en voorzitter van Boedi Oetomo, dat zich in de loop der 
jaren  tot een nationalistische organisatie had ontwikkeld.3 Noto Soeroto tekent aan om die 
reden niets van hem te verwachten. Even terughoudend is hij bij de kennismaking met Mas 
Soetardjo Kartohadikoesoemo, sedert 1931 lid van de Volksraad namens de Perhimpoenan 
Pegawai Bestuur Boemipoetra (PPBB), de gematigd nationalistische vereniging van 
ambtenaren bij het Inheems Bestuur.4 Van Soetardjo verneemt hij dat onder de jongeren een 
verzetsbeweging tegen hem is ontstaan, maar dat de ouderen op zijn hand zijn. Of het de 
'jongeren' en 'ouderen' in de Volksraad betreft, precisieert Noto Soeroto niet. Het bericht 
maakt hem moedeloos. Het zijn toch steeds weer die emoties die bij hem de kop opsteken. 
Ook wanneer hij zich realiseert in welk Indië hij is terecht gekomen. De gevolgen van de 
economische wereldcrisis zijn er volop aanwezig. In elk gesprek, zo meldt hij, komen de 
werkloosheid, het begrotingstekort, de massa-ontslagen en het toenemend gebrek aan geld ter 
sprake. Het aanhoudend geklaag hierover van zijn gesprekspartners bezorgt hem een obsessie, 
zoals hij zelf zegt. Desalniettemin houdt hij zich voor de moed niet te verliezen.  
 
Noto Soeroto horen we voorlopig verder niet over de economische problemen en de sociale en 
politieke onrust. Zijn primaire zorg is het vinden van een betaalde baan. Van de tientallen 
mensen met wie hij kennis maakt of de kennismaking hernieuwt, is er niemand die hem aan 
werk kan helpen. Met Horsting bespreekt hij de mogelijkheid om Oedaya hier te doen 
herleven. 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 6 maart 1932.  
2 Ibidem, 4 april 1932. 
3 Gouka 2001, p. 53; Petrus Blumberger 1987, p. 282. 
4 Gouka 2001, p. 64. 
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 Op maandagavond 18 april 1932 houdt hij in de Theosofische Loge te Batavia zijn eerste 
openbare lezing, aangevuld met dagboekfragmenten en voorlezing van poëzie uit zijn 
Wayang-liederen. De belangstelling is groot en divers: politici, studenten, indo, blank en 
bruin, dames, heren door elkaar. Een enkeling laat zich overtuigen. Het leidt hem tot de 
voorbarige conclusie dat zijn morele overwinning is begonnen en hij niet meer alleen staat in 
zijn strijd. Na een tweede lezing, in het Maleis, op zaterdag 23 april voor Indonesiërs, en een 
derde op woensdag 27 april opnieuw in de Theosofische Loge, slaapt hij in met de gedachte 
dat hij het op den duur wel zal winnen.  
 Zijn dagen zijn gevuld met nieuwe kennismakingen via het uitgebreide lunch- en 
dinernetwerk van oom Koesoemo Joedo en ontmoetingen met vele verre neven en nichten. Hij 
voert lange gesprekken over de inlandse beweging en haar vertegenwoordigers met nieuwe 
kennissen zoals Soetopo Wonobojo, oud-bestuurslid van Boedi Oetomo en sedert eind 1925 
werkzaam op het departement van landbouw.1 Voor de radio houdt hij op 28 april een lezing 
over de Wayang-liederen. Maar er is ook tijd voor ontspanning. Met oom Soem scharrelt hij in 
de volksbuurten van Batavia, maakt autotochtjes in de omgeving en bezoekt 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, waar hij door de Kanarielaan en langs de lotosvijvers bij het paleis 
wandelt. De telefonische uitnodiging voor een particuliere audiëntie bij de conservatief-
aristocratische gouverneur-generaal Jhr. mr. B.C. de Jonge heeft hij dan al op zak. Het is Noto 
Soeroto's initiatief om de De Jonge te ontmoeten. De gouverneur-generaal geeft de voorkeur 
aan een persoonlijke ontmoeting boven het gebruikelijke openbaar gehoor, omdat hij Noto 
Soeroto's zaak blijkbaar omstandig wenst te behandelen. Nieuwsgierigheid van De Jonge naar 
Noto Soeroto's plannen speelt hierbij zeker een rol. Het onderhoud vindt op 3 mei plaats. De 
Jonge neemt de tijd voor hem en is hartelijk en spraakzaam. Wanneer Noto Soeroto hem 
meedeelt dat 'sommigen' vinden dat hij eigenlijk in de Volksraad zou moeten zitten, beaamt 
De Jonge deze visie. Maar het eigenlijke doel van de audiëntie-aanvraag, bemiddeling tot het 
verkrijgen van een baan, doet de gouverneur-generaal af met de opmerking dat hij zijn best zal 
doen: 'de tijden zijn te slecht en de critiek op regeeringshandelen te scherp dan dat men 
iemand zoo gemakkelijk aan een baantje zou kunnen helpen.'2   
 
De Volksraad, waarin Noto Soeroto een zetel ambieert, bestaat in 1932 al veertien jaar. Hij 
komt in 1918 voor het eerst bijeen en is samengesteld uit 39 leden: een voorzitter, negentien 
leden gekozen door gewestelijke en lokale raden en negentien door de gouverneur-generaal 
benoemde leden.3 De raad heeft geen wetgevende bevoegdheid. Hij heeft slechts het recht van 
petitie (verzoekrecht), het recht de gouverneur-generaal desgevraagd te adviseren en te worden 
gehoord.4 In de eerste raad hebben slechts vijftien inheemse leden zitting, onder wie Noto 
Soeroto's oom Koesoemo Joedo, die in de raad plaatsneemt als vertegenwoordiger van de in 
1909 opgerichte Regentenbond.5 Ondanks de beperkte bevoegdheden wordt de instelling van 
de raad in deze tijd van idealistisch streven naar associatie en zelfbestuur, zowel door de nog 
prille nationalistische beweging als door de regering, gezien als een doorbraak in het proces 
van de gewenste democratisering.6 Deze ontwikkeling stagneert begin jaren twintig, wanneer 
het ethisch beleid en zijn belangrijkste pijler, de associatiepolitiek, langzamerhand worden 
verlaten. De toenemende repressie van de regering ten opzichte van de non-coöperatisten 
benadrukt de tegenstellingen. Bij de verkiezingen voor de raad in 1927 wordt dan ook een 
scherpe aftekening zichtbaar tussen behoudende Nederlandse groepen en radicaler wordende 

                                                 
1 Petrus Blumberger 1987, p. 37; Dagboek-Aanteekeningen, 23 en 26 april 1932. 
2 Dagboek-Aanteekeningen, 3 mei 1932. 
3 Van den Doel 1996, p. 213. 
4 De Jong 1998, p. 468. 
5 Van den Doel 1996, p. 213. 
6 De Jong 1998, p. 469. 
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Indonesische partijen.1 De definitieve streep door de 'ethische rekening' wordt in 1931 
gehaald. Als opvolger van gouverneur-generaal A.C.D. de Graeff, die zich gematigd had 
opgesteld ten opzichte van de vertegenwoordigers van de nationalistische beweging, treedt in 
september 1931 De Jonge aan als hoogste vertegenwoordiger van het Nederlands gezag. 
Direct al waait er een andere wind door het paleis te Buitenzorg. De Jonge, oud Shell-
directeur, toont geen enkel begrip voor welk nationalistisch streven dan ook.2 Onder zijn 
gezag vinden in respectievelijk 1933 en 1935 de verbanningen plaats van Soekarno en het duo 
Hatta en Sjahrir. De min of meer welwillende en vriendelijke houding van De Jonge ten 
opzichte van Noto Soeroto komt zeker voort uit de overigens juiste inschatting dat Noto 
Soeroto's politieke ideeën op geen enkele wijze een bedreiging, maar ook geen daadwerkelijke 
ondersteuning betekenen voor zijn repressieve beleid.    
  
Na een lezing voor de Buitenzorgse Kunstkring op vrijdag 6 mei 1932, vertrekt Noto Soeroto 
de dag erop met de boemeltrein naar Bandoeng om 's avonds een lezing te verzorgen in de 
vrijmetselaarsloge. Hij logeert bij ir. A.J.H. van Leeuwen, een goede kennis, met wie hij in 
Den Haag al contacten had gehad. Hetzelfde weekend spreekt hij nog een oude bekende: zijn 
neef, de strijdbare Soewardi Soerjaningrat (alias Ki Adjar Dewantoro), die in de kleine kring 
van Indonesische studenten in Den Haag vanaf 1916 een vooraanstaande rol had gespeeld in 
de Indische Partij en als redacteur en administrateur van Hindia poetra. Hij had met hem 
opgetreden op 'Indische kunstavonden'.3 Noto Soeroto noemt hem 'een man van gezag en 
groote verdiensten', doelend op zijn huidige, niet aflatende inzet voor de zogenoemde Taman 
Siswo-scholen (scholen voor de 'ijverig studerende') op Javaans-culturele grondslag, gevestigd 
over geheel Java.4 Het is Ki Adjars antwoord op de door hem tweeslachtig genoemde 
werkwijze van de Hollands-Indische scholen, waar de kinderen naar zijn mening noch het 
Javaans, noch het Nederlands naar behoren leren spreken. 
 Bijzonder is Noto Soeroto's eerste en enige ontmoeting met Soekarno, ook in dit weekend. 
Na een korte kennismaking beluistert hij diens redevoering. Getuige de woorden, die hij in 
zijn dagboek noteert, is hij onder de indruk van Soekarno's retorisch talent:   
 

Hij is een geboren orator en volksredenaar; in dat opzicht een man met groote 
gaven. Hij spreekt met zijn sonore stem als een dalang en krijgt daardoor zijn 
inheemse hoorders dadelijk te pakken. Zijn rede van gisteravond vond ik echter 
bij analyse niet veel zaaks. Maar ik kan begrijpen, dat hij met zijn emphase en 
zijn krachttermen de massa bedwelmt en biologeert. Een zeer leerzame avond 
geweest.5  

 
Het is de bedoeling om woensdag 11 mei door te reizen naar Djokjakarta, maar een oude 
schoolvriend, die bij de radio werkt, biedt hem tien gulden voor een radiolezing. Hij neemt het 
aanbod aan. Het uitstel stelt hem ook in de gelegenheid om een bezoek af te leggen bij Sosro 
Kartono, Kartini's broer, die net als Soewardi in Den Haag tot de groep Indonesische 
studenten had behoord en nu, geheel teruggetrokken, zijn geneeskrachtige gaven ten goede 
doet komen aan de bevolking. Hij ontvangt dagelijks honderden bezoekers. Het weerzien is 
hartelijk. Ook voor de hoofdpijnen van Jo Meijer heeft Sos een pasklare oplossing. Zij kan 
genezen door middel van een kaart, die Noto Soeroto haar, met de instructies, direct per 
luchtpost stuurt.  

                                                 
1 De Jong 1998, p. 483. 
2 Van den Doel 1996, p. 243. 
3 Poeze 1986, p. 116. 
4 Dagboek-Aanteekeningen, 9 mei 1932.   
5 Ibidem, 9 mei 1932. 
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Djokja en Solo, mei 1932 – januari 1934 
 
Uiteindelijk vertrekt hij op donderdag 12 mei uit Bandoeng voor de tien uur durende treinreis 
naar Djokja. Hij reist samen met Ki Adjar van wie hij de avond ervoor een indrukwekkende 
lezing over de Taman-Siswo-scholen had bijgewoond. 's Avonds om acht uur staan vele broers 
en zusters hem op het perron op te wachten en een ontroerend weerzien volgt. De volgende 
dagen brengt hij bij zijn familie door en bestrooit, volgens traditie, de graven van zijn ouders 
met bloemen. In zijn ontmoetingen met familieleden verkent hij tegelijkertijd de weg voor Jo 
en de kinderen en komt tot de conclusie dat zij zonder twijfel hartelijk ontvangen zullen 
worden. 
 Prins Pakoe Alam en de prinses blijken tijdens het hem aangeboden diner ingenomen over 
zijn 'nog zuiver Javaansche manieren en gedragingen'.1 De dag erop, tijdens een gesprek onder 
vier ogen met de Pakoe Alam, laat deze hem weten dat de directeur van de Nillmij  
(Nederlandsch-Indische Levensverzekering en Lijfrentemaatschappij) een inheemse 
werkkracht zoekt ter opleiding tot inspecteur. Er zal een afspraak worden gemaakt met de 
directie voor een oriënterend gesprek.  
 Dinsdag 17 mei wordt Noto Soeroto onverwacht in de gelegenheid gesteld mee te rijden 
naar Solo en laat hij zich bij de secretaris van Mangkoenegoro VII aandienen. Deze weet niets 
van zijn komst, maar schuift hem tussen twee bezoeken door en laat direct de Ratoe Timoer 
roepen. De regent-patih, die bij dit eerste persoonlijke contact sedert 1916 aanwezig is, 
vergelijkt het weerzien als dat tussen de twee broers Krishna en Baladewa (figuren uit de 
Mahabharata). Hij krijgt onderdak in het speciale gastenverblijf en 's avonds wordt hij tijdens 
een wajang-wong-voorstelling in de Mangkoenegaran door zijn oude vriend met 
buitengewone onderscheiding behandeld. Diezelfde week spreken zij een uur lang met elkaar 
onder vier ogen. Het is een gesprek waarin veel oude herinneringen worden opgehaald, maar 
er worden ook afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten. Het is duidelijk dat Noto 
Soeroto zich verbindt aan de Mangkoenegoro. Hij ontvangt namelijk f 100,- zakgeld, 
hoofddoeken en kaïns (sarongs). Ook zal de prins maandelijks f 250,- naar Jo zenden. Noto 
Soeroto zal zich, zoals later zal blijken, bezig houden met de Javaans-culturele evenementen, 
bepaalde correspondentie, ontvangsten en andere officiële gebeurtenissen. Bovendien komen 
zij overeen om voor de afgunstige buitenwereld geheel volgens de etiquette te handelen om 
voor alles te voorkomen dat Noto Soeroto als een gunsteling zal worden gezien. Om deze 
reden zal hij buiten Solo een werkkring zoeken, maar er niet te ver vandaan. Zijn leven zal 
zich nu voor een belangrijk deel afwisselend afspelen in Djokja en in Solo, waarbij zijn 
voorkeur uitgaat naar Solo. Djokja is in zijn ogen een half-Europese nederzetting, terwijl in 
Solo de Javaanse geest dominant is. Verder speelt mee dat hij weliswaar in Djokja meer 
familieleden heeft, maar in Solo, naar eigen zeggen, meer vrienden. Een ander groot verschil 
is de aard van de werkzaamheden. In Djokja gaat het om de zakelijke activiteiten op het 
kantoor van de Nillmij, maar in Solo houdt hij zich  bezig met de Javaanse cultuur in de 
Mangkoenegaran.     
 Het gesprek op het kantoor te Djokja met een der directeuren van de Nillmij, F. van 
Dixhoorn, voorloopt voorspoedig. Hem wordt een opleiding tot adjunct-inspecteur voor Zuid- 
en Midden-Java toegezegd, speciaal voor de 'inheemse wereld'. Het aanvangssalaris bedraagt f 
250,- per maand. Het tijdelijke contract gaat per 1 juni 1932 in. Op dat moment werkt hij 
feitelijk in de twee vorstensteden. In Djokja woont hij bij zijn broer Noto Diningrat en diens 
vrouw Siti, een dochter van Pakoe Alam VI, op het adres Klitren-Kedoel 62.  
 Intussen heeft hij in de Mangkoenegaran drie minuten met Jo en de kinderen mogen 
telefoneren. Vooral het stemmetje van Indro emotioneert hem. In gedachten is hij steeds met 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 15 mei 1932. 
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hen en met hun mogelijke overkomst bezig. Hij probeert de noodzakelijke voorwaarden 
hiertoe te creëren, zoals werk met voldoende en regelmatig inkomen, huisvesting en een 
gastvrije omgeving. Van de laatste voorwaarde is hij al overtuigd. Een zekere Van Maerssen, 
chef van het Mangkoenegarase grondbedrijf, wil zelfs zijn vakantiehuisje, gelegen op duizend 
meter boven de zeespiegel in Tawang Mangoe, op de helling van de Lawoevulkaan, wel 
tijdelijk aan Jo en de kinderen ter beschikking stellen, zodat zij op deze koele plaats, 
vergelijkbaar met de temperatuur in het Hollandse voorjaar, zouden kunnen acclimatiseren. 
Het huisje maakt deel uit van een vakantie-oord dat de Mangkoenegoro heeft doen aanleggen. 
Na een gewenningsperiode zouden Jo en de kinderen dan 'beneden' kunnen wonen.  
 
De Mangkoenegoro heeft de gewoonte op zondagmorgen met zijn officieren te paard uit te 
rijden. De ritten hebben een tweeledig doel. In de eerste plaats gaat het om het sportieve 
element, ten tweede moeten ze worden gezien als inspectie-ritten door de kampongs, teneinde 
te controleren of alles er netjes bijligt, voorzover dit van de kampongbewoners geëist kan 
worden. Vanaf zondag 29 mei 1932 vergezelt Noto Soeroto hem op deze uitstapjes. Hij wordt 
ook verder wegwijs gemaakt aan het hof. Hij bezoekt de Partini-tuin, aangelegd door de prins 
ten gerieve van het volk, dat er à raison van 4 cent de gehele avond van wajang-
wongvoorstellingen kan genieten.  
 Op donderdag 9 juni is de Mangkoenegoro jarig. Noto Soeroto bezit geen rokkostuum en  
verzoekt daarom de officiële receptie niet te hoeven bijwonen, maar van een afstand gade te 
slaan. De viering wordt groots aangepakt. Het legioen is in groot tenue op het voorplein in 
carré opgesteld. Alle burgerlijke en militaire autoriteiten arriveren per auto. Kapitein Noto 
Hatmodjo, de adjudant van de prins, haalt per hofkoets de gouverneur op. Wanneer deze 
aankomt, staat het legioen in de houding. Er klinken achtereenvolgens gamelanmuziek, 'Wien 
Neêrlands bloed' en kanonschoten.1 Na de heildronk opnieuw kanonschoten en defileert het 
legioen. Noto Soeroto is onder de indruk. Hij concludeert: 'Alles was werkelijk vorstelijk.'2 De 
De zaterdag erop is het feest. Noto Soeroto introduceert Europese vrienden, onder wie 
Horsting, bij de vorst. Deze voelt zich eveneens vereerd en laat zelfs whiskey en sigaren 
aanrukken en zit op zijn praatstoel. 's Avonds vereert de Soesoehoenan met een gevolg van 
honderd mensen de Mangkoenegoro met een bezoek.   
 Het reizen tussen Djokja en Solo neemt aardig wat tijd in beslag. Soms gaat hij op een dag 
heen en neer. Meestal per spoor, af en toe met de bus. Bovendien valt hem het 
verzekeringswerk niet mee. Het blijkt lastig inheemsen te overtuigen van het nut van een 
verzekering, zelfs door middel van de door hem aangestelde acquisiteurs. Hij bezoekt 
tientallen kandidaten voor een levensverzekering of een studiebeurs. Op het kantoor te Djokja 
houdt hij de Wekelijksche mededeelingen bij, een blad waarin allerlei praktijkgevallen door 
deskundigen op verzekeringsgebied worden behandeld en toegelicht. Hij bestudeert het 
ingewikkelde en omvangrijke tarievenstelsel en houdt zijn inspectierapporten bij. Maar de 
geringe successen missen hun uitwerking niet, waardoor hij zijn werk als een beproeving 
ervaart. Daarbij speelt de eenzaamheid hem parten. Hij voelt zich bedroefd, ongelukkig, 
gedeprimeerd en regelmatig ziek en koortsig. Alleen in Solo, waar de Mangkoenegoro door 
zijn levensvreugde bij hem de moed erin probeert te houden en waar hij geniet van de 
bijeenkomsten van de door de vorst opgerichte studiekring, de gezamenlijke ritten te paard en 
per auto, de Javaansche Kunstkring, de dans, gamelan en wajang koelit, ervaart hij 
stimulansen om door te zetten. Zijn gemoedsstemming is ook af te leiden aan zijn gemok en 
gezeur, bijvoorbeeld over de kleding van jonge Indonesiërs. Zelf draagt hij Javaanse kleding.   

                                                 
1 'Wien Neêrlands bloed' is tussen 1815 en 1932 het officiële Nederlandse volklied. De tekst is van Hendrik 
Tollens, de melodie van Johann Wilhelm Wilms. 
2 Dagboek-Aanteekeningen, 9 juni 1932. 
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Het blijkt een protest tegen de verregaande verwildering in de kleeding van de 
jonge Indonesiërs. Men moet ze gezien hebben om er zijn hoofd over te schudden. 
Nietsdoeners en minimumlijders in Europeesche pakken van palm-beach, maar 
schoenen met afgetrapte hakken, Schiller-kragen die gerafeld zijn, enz. enz. Wat 
kost dat allemaal aan aanschaffingskosten en aan de wasch! En als de heeren er nu 
nog maar daardoor uitzagen als "heeren". Kappersbedienden en alle mogelijk jong 
tuig in Holland zijn correcte dandy's bij deze aangekleede apen vergeleken!1  

 
Voor zijn 'missie' blijkt amper tijd. Lezingen zijn een uitzondering, zoals die op 22 juli voor de 
Rotary-club te Djokja, waar hij zijn auditorium enigszins verkeerd inschat. Zijn verhaal over 
oost en west blijkt te politiek, waardoor twee leden uit protest de zaal verlaten en het 
prominente lid prins Pakoe Alam hem redt door te verklaren dat het onderwerp op zijn 
verzoek is behandeld. De eveneens aanwezige Van Dixhoorn blijkt geïnteresseerd en vraagt 
naar zijn tekst. Noto Soeroto geeft hem bovendien een exemplaar van Kleurschakeeringen ter 
lezing. De relatie met Van Dixhoorn blijkt ook op persoonlijk terrein goed. Zijn chef spreekt 
hem moed in, legt hem geduldig verzekeringstheorieën uit en legt samen met hem bezoeken af 
bij potentiële verzekeringsnemers. Noto Soeroto wordt duidelijk dat te zijner tijd zijn 
maandproductie rond de f 20.000,- zal moeten liggen. Van Dixhoorn is de eerste die de brug 
tussen de aanvankelijk gescheiden werelden van Djokja en Solo passeert. Wanneer deze op 28 
juli voor zijn werk in Solo is, stelt Noto Soeroto hem voor aan de regent-patih en spreekt voor 
de andere dag een kennismakingsbezoek af bij de Mangkoenegoro.   
 En dan is er eindelijk een bemoedigend succes. In de meisjesnormaalschool in Solo sluit 
Noto Soeroto bij twee onderwijzeressen zijn eerste posten af voor een gezamenlijk bedrag van 
f 5000,-.  De loop komt er nu enigszins in en Van Dixhoorn zegt hem toe, dat hij, eenmaal vast 
aangesteld, een dienstauto zou kunnen kopen voor maximaal f 1500,-., die hij ook privé mag 
gebruiken. Hij mijmert over een niet te kleine auto, met het oog op 'mamma en de kinderen'. 
 Bij dit succes blijft het niet. Zijn jongensachtige geldingsdrang blijkt hem nog niet te 
hebben verlaten. Ondanks zijn 44 jaar laat hij zich, kijkend naar een concours-hippique, door 
de plagerige prins uitdagen: 
 

Op de tribune zei Prins M.N.: "Als oud-cavalerist moest je eigenlijk meedoen aan 
het extra nummer: race op de vlakke baan door heeren officieren van het 
Soenanaat en van het legioen M.N. Maar ik hoor, dat je gisteravond met Sarwoko 
[de regent-patih, RBK] aan het boemelen bent geweest, je zult dus niet fit zijn". 
Eigenlijk werd de heele opmerking uit gekheid gezegd. Door mijn hoofd flitste 
plotseling de idee om te laten zien, wat ik als sportman kan presteeren. Ik vroeg 
om een paard en om een auto om daarmee even naar de kapatian te gaan, dat ik 
mij kon verkleeden in rijcostuum. Toen men zag, dat ik het in ernst meende, gaf 
de Prins bevel om "Djokopepik", de bruine hengst van den Prins voor te brengen. 
Hij was al gezadeld, maar er was niemand die hem wilde berijden. Ik heb 
Djokopepik al eens bereden. Op een gewone wandelrit is hij onhandelbaar, zooals 
alle hengsten. Maar ik dacht, dat hij op de wedren wel te gebruiken zou zijn, 
vooral toen ik hoorde, dat hij een zoon is van een renpaard en ook als zoodanig 
eens een training had ondergaan. Het resultaat was, dat ik als nummer één ben 
binnengekomen, wat mij weer moed geeft, want mijn wil en energie blijken toch 
nog sterk te zijn. In 15 jaren niet hard gereden en nu ineens zonder training 
meegedaan aan een wedren met alle jonge officieren beneden de dertig jaren. Ik  

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 15 juli 1932. 



 181

was bekaf en voelde mij als gekraakt. Maar ik had de voldoening, dat ik kon 
toonen nog geen aftandsche man te zijn. Heel Solo kent mij nu. Reclame voor mij 
en voor mijn werk.1  
 

Welk werk hij bedoelt, zijn politieke missie, zijn inzet voor de Mangkoenegoro of zijn 
verzekeringsarbeid, spreekt hij niet uit. Het zal spoedig duidelijk worden.  
 Begin augustus maakt Noto Soeroto zijn eerste vijfdaagse tournee door West-, Zuid- en 
Midden-Java om met de agenten kennis te maken en steunpunten te zoeken bij de hoge 
inlandse ambtenaren. Vanuit Djokja reist hij per auto met zijn collega Ris die de Europese 
relaties onderhoudt. Eerst rijden ze westwaarts richting Tjilatjap en vandaar noordwaarts via 
Magelang weer naar Djokja. Onderweg bezoekt hij vooral de regenten. Hij logeert o.a. bij een 
zuster van oom Soem, tante Soem, die nu als regentsvrouw in de kaboepaten te Koetoardjo 
woont en Raden Ajoe Adipati Poerboadikoesoemo heet. De ontvangst is zeer hartelijk. Ook de 
regent blijkt een geschikte, gastvrije man. Zij komen ook over politiek te spreken. Het leidt bij 
Noto Soeroto tot de gedachte, dat de Nillmij de kosten draagt voor zijn politieke propaganda 
onder de regenten en, zo schrijft hij verrassend:  
 

Ik heb mij heilig voorgenomen om mijn eigen werk voor de existentie van ons 
vijfjes niet meer achter te stellen bij welk ander werk dan ook. Trouwens, ik heb 
mij nu, in al die jaren, volkomen uitgesproken. Anderen moeten nu mijn werk maar 
voortzetten.2  
 

Of deze woorden letterlijk moeten worden genomen, valt nog te bezien. Vooralsnog 
logenstraffen zij zijn eerdere uitspraken over het voortzetten van wat hij niet lang geleden nog 
zijn 'levenswerk' had genoemd. Het zou, na nog geen zes maanden Indië, een totale omslag in 
zijn motivatie betekenen. Deze was toch immers niet gelegen in zijn ambitie om er voor de 
Nillmij te gaan werken. In Nederland had hij ook in de verzekeringen kunnen blijven. Zeker, 
regelmatige en voldoende bronnen van inkomsten vormen een noodzakelijke voorwaarde om 
welk doel dan ook te verwezenlijken. Zijn belangrijkste doel nu blijkt het verwerven van 
garanties voor een goed bestaan van vrouw en kinderen. Hij is zich er terdege van bewust. 
Verder rest het werk voor de prins in Solo, waar hij zijn culturele behoeften bevredigd ziet en 
boven alles Javaan kan zijn.   
 Dezelfde week spreekt hij met de regent van Tjilatjap, een zwager van de regent-patih van 
de Mangkoenegoro, toch weer over zijn politieke ideeën en treft in hem een geestverwant. 
Gaat deze tournee wel over verzekeringen? Hij maakt er, blijkbaar om misverstanden bij de 
interpretatie van zijn Dagboek-Aanteekeningen te voorkomen, zelf een opmerking over: 'In dit 
dagboek schrijf ik geen aanteekeningen over mijn bezoeken als adj. inspecteur, want dat is 
vastgelegd in mijn tournee-rapportboek.'3  
 Ook de volgende dagen reist hij rond, oostwaarts naar Madioen en Ponorogo en zuidwaarts 
naar Patjitan om aldaar de regenten te bezoeken en acquisiteurs te werven. Zijn dagen zijn 
overvol, vooral wanneer de vorst weer laat bellen dat hij wordt verwacht bij de ontvangst van 
gasten, Javaanse muziekuitvoeringen, wajangvoorstellingen of diners. En bij veel 
gebeurtenissen zijn er steeds 'mamma en de kinderen', die hij er als het ware in projecteert. Op 
dienstreis in de buurt van Tawang Mangoe fantaseert hij hen in het landschap en in Solo is het:   

 
Ik heb hier in Solo al zooveel over haar en over de bengels verteld, dat men 
verlangend is persoonlijk met hen kennis te maken. Wat zou Mama nog aan 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 31 juli 1932. 
2 Ibidem, 10 augustus 1932. 
3 Ibidem, 11 augustus 1932. 
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Holland binden? Haar moeder is er niet meer, van wie zij wellicht moeilijk had 
kunnen scheiden. Zeker, zij heeft in Holland haar vrienden, maar de toekomst van 
haar kinderen zal bij haar zwaarder wegen dan haar genegenheid voor haar 
vrienden. En ik zie de toekomst van onze kinderen in mijn eigen land.1  
 

De vraag is hoe Jo er nu over denkt. Het gaat natuurlijk niet alleen om het achterlaten van haar 
vrienden. Het kan juist de toekomst van de kinderen zijn, die haar zouden kunnen doen 
twijfelen. Wat zijn bijvoorbeeld haar gedachten over hun verdere scholing? Zij zijn 
respectievelijk dertien, tien en vier jaar. Zouden de oudste kinderen wel kunnen aarden? Noto 
Soeroto blijkt er een expliciet oordeel over te hebben. Het gaat hem niet alleen om de 
toekomst van de kinderen in 'zijn' land. Het liefst ziet hij hen Javaans opgevoed en 
geïntegreerd in de Javaanse cultuur. Is dit misschien een op de achtergrond meespelend doel 
van zijn terugkeer naar Java? Een omstandigheid waar Noto Soeroto niet over rept, maar 
waarvan hij ongetwijfeld op de hoogte is, is de acceptatie van een Nederlandse vrouw aan het 
Mangkoenegarase hof. In de door strenge tradities bepaalde hofcultuur wordt tegen een 
gemengd huwelijk anders aangekeken dan in Nederland. De schrijver-journalist Johan 
Fabricius, die in juni en juli 1935 gedurende een wereldreis in de Vorstenlanden verblijft en 
bij die gelegenheid zijn vriend Noto Soeroto bezoekt, stelt dit probleem in zijn memoires 
expliciet aan de orde.2  In de bijlage wordt aan Fabricius' bezoek uitgebreid aandacht besteed.  
    
Op zondag 21 augustus rijdt Noto Soeroto eens niet uit met de prins, maar gaat mee op een 
watertocht met motorbootjes op het grote reservoir bij Tjengklik, een groot kunstmatig meer. 
De tocht wordt door de administrateurs van de Mangkoenegarase suikerfabrieken en de 
superintendant georganiseerd voor de vorst, de Ratoe Timoer, hun gevolg en vrienden. Op een 
eilandje wordt gepicknickt met gamelan, zang en verfrissende dranken. 's Avonds woont hij 
met de regent-patih, de Raden Ajoe en enkele Mangkoenegarase doktoren een wajang-
wongvoorstelling bij. En dan begint de werkweek weer in Djokja en heeft hij weer geen tijd 
gehad de post te beantwoorden. Indro zal zijn felicitaties voor zijn verjaardag op 1 september 
niet op tijd ontvangen. Bovendien moet hij Jo's opgewekte brieven nog beantwoorden en 
wacht Ben van Eysselsteijn al geruime tijd op antwoord, maar het stemt hem gelukkig dat in 
augustus het totaal van afgesloten posten ruim boven de f 20.000,- ligt.  
 
Noto Soeroto's relatie met de Mangkoenegoro is gecompliceerd. De afspraak om voor de 
buitenwacht op strikt formele wijze met elkaar om te gaan, impliceert dat hun 
vertrouwelijkheid alleen onder vier ogen kan gelden. De vriendschap, die was gegroeid in hun 
gezamenlijke Haagse tijd door hun gelijkgerichte belangstelling en de af en toe wat losbandige 
wijze van leven, is er één uit het verleden. Nu geldt een enorm maatschappelijk en financieel 
statusverschil, dat hun oude vriendschap beïnvloedt. De verschuiving had voor de 
statusgevoelige Noto Soeroto reeds plaatsgevonden toen Soeparto in 1916 op de troon werd 
geroepen. De opdrachten in zijn bundels poëzie en later de overdadige aandacht voor de 
Mangkoenegoro (en de Ratoe Timoer) in Oedaya getuigen hiervan. Op dit moment, in elkaars 
fysieke aanwezigheid, krijgen de dociliteit ten opzichte van de Mangkoenegoro en de adoratie 
voor aristocratie een extra accent. Deze houding zal hem, naarmate zijn afhankelijkheid van de 
Mangkoenagarase vorst groeit, niet meer verlaten. Na een uitstapje met de vorst en zijn gevolg 
op maandag 29 augustus 1932 schrijft hij : 
 

Ik heb mij den geheelen dag eenzaam en triest gevoeld en verlang zoo erg naar Jo 
en de kinderen. Wat zouden ze gisteren van de prachtige taferelen genoten 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 20 augustus 1932. 
2 Fabricius 1951, p. 162-163. 
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hebben, als de golven beuken tegen de groote rotsen, die den ingang van de baai 
van Paranggoepito versperren, en de ondiepe baai, die maar klein is, gevuld met 
één witte schuimmassa. Als een tamelijk groote golf breekt tegen de rotsen, dan is 
het, alsof kanonschoten gehoord worden. Het zijn de saluutschoten ter eere van 
Prins M.N. Zoo met de Ratoe Timoer omringd door al de dames van regenten en 
andere ambtenaren en in een andere groep de patih met de heeren van het 
gezelschap, is de prins een echte vorst. Wat is hij een kunstenaar tevens en 
levensgenieter om in deze omgeving de gamelan te laten bespelen: een harmonie 
met de natuur.1  
 

De omgang met de Mangkoenegoro lijken zijn contacten met de Pakoealaman in Djokja niet 
in de weg te staan. Van prins Pakoe Alam krijgt hij een kaïn cadeau met de ceremoniële rood-
witte doek als buikband. Het is de bedoeling, dat hij deze draagt bij het huwelijk van Bob 
(Koesoemoningrat), zijn jongste broer, met de dochter van Pakoe Alam VII, op 11 november 
1932. Bovendien wordt hij uitgenodigd op een bestuursvergadering van de 'Habdi Darmo 
Wargo' (Dienaren van de Pakoealaman), de vereniging van Pakoe Alamverwanten. Hij neemt 
de uitnodiging aan om behulpzaam te zijn met de voorgenomen uitgave van een 
verenigingsorgaan. Elk van de vorstendommen heeft een dergelijke 'vereniging', opgericht in 
het midden van de jaren tien. Eigenlijk zijn het politiek-bestuurlijke belangenassociaties met 
als leden uitsluitend mannelijke, naaste bloedverwanten van de betrokken vorst. In de 
Djokjase kraton is het de Prinsenbond Mataram, in de Solose kraton Narpowandowo 
(Koninklijk Bloed) en in de Mangkoenegaran de Darah Mangkoenegaran (Familiebond van de 
Mangkoenegaran).2 Wanneer het gouvernement in de jaren twintig een discussie op gang wil 
brengen over de instelling van gemeenteraden in Djokja en Solo worden de vier bonden hierbij 
betrokken. Ten gevolge van de economische crisis wordt dit voorstel in 1932 afgeblazen, 
evenals de door het gouvernement voorgenomen instelling van een vertegenwoordigende raad 
voor de gezamenlijke vorstenlanden, de Bale Agoeng.3 Over deze laatste raad heeft Noto 
Soeroto zo zijn eigen ideeën:  
 

De kwestie van de Bale Agoeng wordt hier druk besproken. Zal zij een soort van 
Parlement in de Vorstenlanden worden of een adviseerend lichaam? Ik heb de 
regent-patih herhaaldelijk het verschil in deze twee beginselen onder de oogen 
gebracht. Eén stap in de richting van het parlementaire stelsel en ik beschouw de 
zaak als verloren voor het zelfbestuur en voor de Aristocratie. De regent-patih is 
zeer ontvankelijk voor mijn ideeën. In hoeverre hij mij werkelijk begrepen heeft 
en in hoeverre hij een sterke persoonlijkheid is, zal de tijd ons leren. En het kan 
niet lang duren.4 Het idee van de Bale Agoeng met een beslissende stem wordt 
sterk van alle kanten aanbevolen. Ongetwijfeld door politieke avonturiers en 
menschen die zichzelve zoeken. Ik heb nu slechts een paar menschen voor mijn 
denkbeelden gewonnen. Als deze in den strijd het onderspit delven, dan zou ik als 
politicus een avonturier worden!5  
 

De relatie tussen Djokja en Solo is altijd al wat stroef geweest. Desondanks stelt Noto Soeroto 
pogingen in het werk onderlinge contacten te leggen. Hij zou graag familieleden uit Djokja 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 30 augustus 1932. 
2 Van Bruggen 1998, p. 11. 
3 Ibidem. 
4 Dagboek-Aanteekeningen, 21 november 1932. 
5 Ibidem, 22 november 1932. 
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meenemen naar een voorstelling van de Javaansche Kunstkring in Solo als gast van de regent-
patih. De Mangkoenegoro vindt het een uitstekend idee, maar de toenadering lukt aanvankelijk 
niet. Noto Soeroto schrijft dit toe aan de eenzelvigheid, teruggetrokkenheid en een zekere 
wereldschuwheid van de Djokjanezen in vergelijking met de Solonezen. Het Djokjase 
sultanaat vindt hij wel beleefd, maar 'niet zoo gauw gemeenzaam en weinig soepel in den 
omgang. Daardoor maken zij oppervlakkig den indruk van 'òf trotsch te zijn òf boersch.'1 Deze 
constatering is waarschijnlijk ook de reden dat hij zich in Solo meer op zijn gemak voelt. In dit 
gevoelen moet ook worden meegenomen dat zowel voor de sultan als voor Noto Soeroto de 
uiterst compromitterende kwestie van de oorringen van de destijds in Den Haag verblijvende 
kroonprins, nog niet is vergeten. Niettemin zegt hij het 'als een sport' te zien om 'menschen uit 
het Sultanaat, Soenanaat, Pakoe Alam en Mangkoenegaran tot elkander te brengen'.2 Hij zegt 
het luchtig, maar met deze wens handelt hij geheel in de lijn van de Mangkoenegoro, die zich 
nog als Prangwedono al vanaf de beginjaren twintig een warm pleitbezorger had betoond van 
een federatie van de Midden-Javaanse vorstendommen naar het voorbeeld van de Maleise 
Federatie onder Brits gezag op Malakka.3  
  
Hij gaat zich steeds meer thuis voelen, zowel in zijn verzekeringswerk met talrijke dagenlange 
zakenreizen door Noord-, Midden-, en Zuid-Java en in zijn groeiende kennissen- en 
vriendenkring. Hij rondt de maand september af met een saldo van f 34.000,- aan afgesloten 
posten. Toch acht hij het moment nog niet gekomen om concrete voorstellen aan Jo te doen 
om over te komen. In tegenstelling tot zijn broers, zusters en zwagers is hij financieel nog niet 
in staat een stukje grond te kopen, hoewel de prijzen niet erg hoog zijn. Met f 500,- is men al 
een heel eind, maar dan moet er nog gebouwd worden. Van zijn f 250,- salaris per maand, 
zendt hij f 200,- naar Jo. Het is dus armoe troef. De vorst kent zijn belabberde financiële 
situatie, maar deelt hem mede niet veel meer te kunnen doen dan de steun die hij hem reeds 
geeft. Nog twee problemen van financiële aard dienen zich aan. Het eerste betreft zijn 
woonlasten. Door de voortdurende ziekte van de vrouw van Noto Diningrat ziet deze zich 
geplaatst voor hoge kosten en overweegt te verhuizen, tenzij Noto Soeroto zijn bijdrage 
verhoogt tot f 45,-. Alleen gaan wonen zal nog duurder uitpakken. Het tweede is een kwestie 
met het gouvernement, dat zijn vroegere  studieschuld afbetaald wenst te zien.  
 
Op zaterdag en zondag 8 oktober zijn er weer paardenraces in Solo en Noto Soeroto besluit net 
als in juli opnieuw mee te doen met de ren op de vlakke baan. De prins en de Ratoe Timoer 
zitten op hun tribune. De soenan amuseert zich op zijn eigen tribune. Noto Soeroto berijdt nu 
Basoendari en wint weer de eerste prijs. Trots als een pauw maakt hij zelf het persbericht:  

 
De eer van het 3e Regiment Huzaren te Solo hoog gehouden door een paard van 

een Javaanschen zelfbestuurder. 
 

Evenals in het voorjaar [dit moet 31 juli 1932 zijn, RBK] heeft Noto Soeroto, als 
oud-officier der Nederlandsche cavalerie gedurende de najaarsrennen j.l. 8 
oktober te Solo den eersten prijs behaald in een wedren op de vlakke baan met het 
paard "Basoendari", eigendom van Z.H. Prins Mangkoenegoro VII. 
 

Als bijschrift bij de meegeleverde foto schrijft hij: 'Noto Soeroto op een wandelrit met het 
springpaard "Vos" van denzelfden eigenaar.' Het is hem natuurlijk om meer te doen. Hij merkt 
op: 'Een ieder zoekt naar populariteit ter vergemakkelijking van zijn arbeid of streven. De 
                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 1 oktober 1932. 
2 Ibidem, 22 september 1932. 
3 Van Bruggen 1998, p. 9; Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1993, p. 63. 
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politici doen het voor de tribune op het spreekgestoelte. Ik doe het op het race-terrein.'1 Wie 
weet levert naamsbekendheid weer af te sluiten posten op. En opnieuw rekent hij zich dus niet 
tot de 'politici', hoewel er sprake is van ambivalentie. Wanneer hij voor de Wijsgeerige 
Studiekring in Solo, opgericht door de Mangkoenegoro in 1917, een voordracht houdt over 
'Ethiek en Politiek', onthoudt hij zich van uitspraken over de actualiteit, mede ingegeven door 
voorzichtige waarschuwingen van de prins en de regent-patih. Maar de geanimeerde discussie 
na afloop geeft hem weer de hoop dat een aantal vooraanstaande landgenoten een positief idee 
van hem hebben gekregen. Hij verwacht dat hij zijn ideeën over de huidige politiek langzaam 
ingang kan doen vinden. Zijn wens is om dit via een lidmaatschap in de Volksraad te 
bewerkstelligen. De prins vindt hij hierbij aan zijn zijde. In diens visie zou Noto Soeroto in de 
Volksraad de belangen van de zelfbestuurders kunnen behartigen. Om deze zelfde reden 
aarzelt Batavia.2  
  
Het huwelijk van zijn broer Bob op vrijdag 11 november 1932 heeft natuurlijk ook het 
karakter van een familiereünie. Al op maandag 7 november arriveren Noto Soeroto's zusjes 
Akadiah, Koosilah en Roliah met hun echtgenoten in Djokja. Zij voegen zich bij de reeds 
aanwezige Martien en Kaïda, zodat vijf van de acht zussen al een paar dagen voor de trouwerij 
bijeen zijn in de Pakoealaman. Dinsdagavond komt Bob, vergezeld van zijn broers Noto 
Adisoerjo en Noto Soedirdjo, aan in Noto Soeroto's pondok in Solo. 's Avonds wordt de 
bruidegom voorgesteld aan de Mangkoenegoro en de Ratoe Timoer. De dag erop vergezelt 
Noto Soeroto zijn broers naar Djokja, waar het gezelschap aan het station wordt opgewacht 
door prins Pakoe Alam VII en Noto Diningrat. Op donderdag arriveren oom Soem, tante 
Mirjam en nog andere familieleden in Djokja. Op de huwelijksdag zelf komen zijn broer Noto 
Kworo en zijn vrouw Fietje uit Semarang aan en Noto Soeroto meet zich die dag de rol van 
medegastheer aan. De Pakoe Alam laat het zich welgevallen, ingenomen als hij is met een 
ingenieur als schoonzoon. Status is ook de Pakoe Alam niet vreemd. Al met al kwalificeert 
Noto Soeroto prins Pakoe Alam als een goedzak. Meer moeite heeft hij met de prinses, de 
lievelingsdochter van de soenan van Solo, die zich trots en afstandelijk gedraagt en haar 
echtgenoot onder de plak houdt. De feestelijkheden duren een aantal dagen en Noto Soeroto 
voelt zich zeer thuis. Alleen op de momenten dat familieleden vragen wanneer vrouw en 
kinderen overkomen, voelt hij zich verdrietig.  
 Tournees, tournees, tournees, regelmatig voor dagen van huis, maar het afsluiten van 
posten stagneert, ondanks zijn ontmoetingen met oude bekenden, hetzij van de hbs, hetzij via 
de familie, hetzij uit Den Haag. De maand oktober levert maar f 14.000,- aan afgesloten 
posten op. De effecten van de economische crisis neemt hij in de praktijk waar. De acquisitie 
onder de officieren van het Mangkoenegarase regiment levert ook niets op. Ondertussen 
probeert hij ook de prins te verleiden een verzekering af te sluiten, maar deze heeft het te druk 
met de voorbereiding van zijn lezing over de wajang voor de Wijsgeerige Studiekring op 1 
december. Noto Soeroto helpt hem hierbij. Het kost hem al zijn vrije tijd. En soms moet hij 
deze assistentie boven zijn verzekeringswerk laten gaan, maar hij ziet zijn hulp aan de prins 
als een tegenprestatie voor alles wat de prins voor hem doet. Noto Soeroto begint tekenen te 
vertonen van een hevige oververmoeidheid, tegen overspannenheid aan. Steeds spreekt hij 
over zijn moeilijkheden, zijn lot, zijn humeurigheid en zijn intense vermoeidheid. Het zijn 
deze stemmingen, waarin zijn verlangen naar vrouw en kinderen hem soms geheel in beslag 
neemt en het huilen hem nader staat dan het lachen. Bovendien heeft de maand november hem 
geen enkele afgesloten post opgeleverd. In de regent-patih vindt hij steun. 
 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 5 oktober 1932. 
2 Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1993, p. 62.   
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's Avonds bij de Prins gegeten en daarna repetitie van de lezing. Om half twaalf 
kwam de Ratoe kijken, we zijn juist klaar en zijn daarna met ons drieën naar de 
dalang-cursus in de Prangwadanan gaan kijken. Ik ben wat uit mijn humeur, dat 
de Prins mij geen gelegenheid geeft om over de polis te spreken. Ik ben om één 
uur naar huis gegaan; zeer onverstandig van mij dat ik uit mijn humeur ben, want 
de post krijg ik zeker. Als ik, zoo met ons drieën aan tafel zittende, mijn 
gedachten den vrijen loop geef, dan stel ik mij voor, hoe het later zal gaan als 
Mama en de kinderen al over zijn. Indro zal een leuke kameraad vinden in 
Hidayat, het zoontje van Prof. Hoesein [Hoesein Djajadiningrat; gehuwd met 
Partini, dochter van Mangkoenegoro VII, RBK]  en één van de tweelingen, die in 
Solo in de Mangkoenegaran geheel als Javaan wordt opgevoed. […] De regent-
patih wordt steeds vertrouwelijker tegen mij en een eigen broer kan niet 
hartelijker en met grooter belangstelling ten opzichte van mij staan. Steeds drukt 
hij mij op het hart om mijn moeilijkheden moedig te doorstaan en de 
doelstellingen in mijn leven, zoowel als openbaar persoon als in mijn 
hoedanigheid als gezinshoofd niet vager te zien vanwege de tegenslagen en 
hinderpalen, die ik op mijn weg heb te overwinnen. […] Sarwoko zegt mij, om de 
moed bij mij erin te houden, steeds vertrouwen in mijn lotsbestel te hebben.1  
 
Ik mag nòch moedeloos, nòch verbitterd of opstandig worden. Ik heb soms het 
gevoel, dat ik murw ben geslagen, en toch is er iets in mij, dat zegt, je leven zoo 
duur mogelijk verkoopen ter wille van vrouw en kinderen.2  
 
Mijn depressie is slechts tijdelijk; ik wil niet ten ondergaan. Als Mama de 
wilskracht had om zich niet voorgoed vleugellam te laten slaan door tegenspoed!3  
 

Eindelijk, op 2 december, heeft hij van de prins de post voor een studieverzekering van f 
7.500,- binnen. De dag erop, als de prins in de Pakoealaman confereert over 
zelfbestuurszaken, is Noto Soeroto de enige inheemse particulier tussen de regenten, prinsen 
en Europese gasten. Hij is zich van zijn positie bewust en weet dat wanneer iemand het zou 
wagen de prins attent te maken op zijn aanwezigheid, deze eenvoudig geantwoord zou 
hebben dat zijn particulier secrtaris overal met hem meegaat. Het is het eerste moment dat hij 
deze kwalificatie voor zichzelf bezigt. Noto Soeroto heeft zich aan de onderhandelingstafel 
voor Vorstenlandse belangen door middel van de Mangkoenegoro een plaats veroverd. Het 
kan niet anders, dat beiden, nota bene uit verschillende vorstenhuizen afkomstig, een 
gezamenlijke agenda hebben, die alleen op uiterst behoedzame wijze, met inachtneming van 
alle ingewikkelde diplomatieke spelregels, aan de orde kan worden gesteld. Ook in het 
overleg met het gouvernement kenmerken de onderhandelingen zich als een omzichtig 
subtiel spel. Het beleid van regeringswege voor de Midden-Javaanse vorstendommen 
vertoont immers in de periode 1900–1940 de tendens van een verdere onderschikking aan het 
centrale gezag, terwijl hen een zekere autonomie op de minder riskante beleidsterreinen als 
cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en openbare werken wordt gegund.4 Regelmatig overleg 
over zelfbestuurszaken blijft echter een permanent aandachtspunt van de Mangkoenegoro. In 
de traditie is echter de status verankerd, die het gezamenlijke belang maar al te vaak in de 
weg staat. In Solo zelf is de rivaliteit tussen de soesoehoenan Pakoe Boewono X en 
Mangkoenegoro VII een factor van betekenis. De laatste laat zich er nadrukkelijk op 
                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 30 november 1932. 
2 Ibidem, 5 december 1932. 
3 Ibidem, 6 december 1932. 
4 Van Bruggen 1998, p. 33. 
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voorstaan een vrije prins te zijn en geen vazal van de soenan, zoals zijn voorgangers dat 
formeel tot 1896 waren geweest.1 Het is vooral de tegenstelling in persoonlijkheid en 
ambitie, die de twee vorsten onderscheidt. De Pakoe Boewono ergert het gouvernement en de 
andere vorsten door zich te presenteren als de oppervorst van Java. Zijn spilzucht, 
oppervlakkigheid en opzichtig theatraal gedrag maken hem niet bemind, terwijl de 
Mankoenegoro door 'ethische' inspanningen, niet aflatende aandacht voor de infra-structurele 
en sociaal-economische maatregelen en vooral culturele activiteiten zijn prinsdom tot 
ontwikkeling brengt. Echter ook niet altijd op een wijze die het gouvernement welgevallig 
is.2 Ook Noto Soeroto's vriendschap met de regent-patih staat in dienst van de 
bovengenoemde 'agenda'. De regent-patih is voorzitter van de Raad van Advies voor de 
instelling van het vertegenwoordigend lichaam voor de Vorstenlanden. Noto Soeroto laat 
hem al zijn politieke opstellen lezen, spreekt indringend met hem en tracht zo via de regent-
patih zijn visies, alhans in de Mangkoenegaran, ingang te doen vinden.  
 Zonder dat het hem enig financieel voordeel oplevert, verkrijgt Noto Soeroto op 6 
december 1932 zijn vaste aanstelling bij de Nillmij. Van een voorschot om de familie te laten 
overkomen, wil de directie niets weten. Men stemt er wel in toe dat hij bijbaantjes aanneemt, 
mits de belangen van de Nillmij er niet onder lijden. In Holland gaat het intussen met Jo ook 
niet al te best. Ze laat hem op wat verbitterde toon weten dat hij alle moeilijkheden liever aan 
anderen overlaat en blijkbaar veel geld nodig heeft om zijn stand op te houden. Het lijkt of ze 
tegen elkaar opbieden in ellende. Noto Soeroto:  
 

Van één kant beschouwd is mijn leven totaal mislukt, van een andere zijde bezien 
demonstreert zich mijn om zoo te zeggen "immuniteit" voor den ondergang.3  

 
Tegen Kerstmis nemen de depressieve gevoelens toe. Op 19 december schrijft hij in zijn 
dagboek:  
 

Een brief van Mama; 't is verschrikkelijk wat zij te lijden heeft tengevolge van 
mijn levensmislukking. Ik heb altijd meer naar Holland gezonden dan ik eigenlijk 
doen kan, en dat is zelfs te weinig voor Mama en de kinderen. […] In Godsnaam 
alles probeeren tot ik niet meer kan.4  
 

En op 21 december:  
 

Ik doe lusteloos en zonder eenige energie mijn werk. Jo zal òf woedend òf 
doodsbedroefd zijn, maar ik kan er niets aan doen, omdat ik het noodlot niet kan 
ombuigen zooals ik wil. Jo denkt dat ik met St. Nicolaas niet aan de kinderen heb 
gedacht. Ik zal alle verwijten en wanbegrippen van de zijde van Mama stil 
verdragen, want ik houd te veel van haar en ik weet, dat zij onder en door mijn 
ongelukkig gesternte lijdt.5  

 
Hij is de wanhoop nabij en de eerste schulden zijn gemaakt. Er liggen nog tien brieven van 
Jo, die hij wegens tijdgebrek niet heeft beantwoord. Wel vindt hij tijd om de grond achter het 
logeerhuis in Solo te bewerken en te beplanten. Hij noemt zijn arbeid zijn gebed. De 
weelderige bloementuin die hij in gedachten heeft, zal zijn dankbaarheid jegens de prins 

                                                 
1 Van Bruggen 1998, p. 9. 
2 Ibidem, p. 9, 10.   
3 Dagboek-Aanteekeningen, 7 december 1932. 
4 Ibidem, 19 december 1932. 
5 Ibidem, 21 december 1932. 
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moeten uitdrukken. En eindelijk vindt hij wat tijd om een aantal brieven te beantwoorden, 
onder andere die van zijn Haagse vrienden Ben van Eysselsteijn, Theo Metz, Hein von 
Essen, Hugo Vogel en Tymen Gerritsen, aan wie hij reeds lange tijd met weemoed had 
gedacht.   
  
Het botert niet tussen Noto Soeroto en zijn schoonzus, de vrouw van Noto Diningrat.  
Wanneer halverwege de maand januari 1933 Noto Soeroto de huur wordt opgezegd vanwege 
de reeds aangekondigde verhuizing van zijn broer en schoonzus uit Klitren, trekt hij in bij 
zijn 65-jarige gescheiden tante Noto Winoto, de jongste zus van zijn vader, dochter van 
Pakoe Alam V en zuster van Pakoe Alam VI. Tante bewoont een groot, maar verwaarloosd, 
vuil en lekkend Javaans herenhuis zonder electriciteit, in de wijk Goenoengketoer. De wijk 
ligt ook in het oosten van Djokja, maar ten zuiden van de spoorlijn, in Pakoe Alams gebied. 
De voordelen zijn dat het koel en stil gelegen is in de kampong en dat hij geen huur hoeft te 
betalen, alleen een bijdrage in de kost. Wel zijn er wat onkosten om zijn vertrekken enigszins 
bewoonbaar te maken. Bij zijn vertrek hangt Noto Diningrat nog even de zedenmeester uit, 
door mede namens anderen de levenswijze van zijn broer af te keuren, doelend op zijn 
'prinsenleven' in de Mangkoenegaran, zijn geldverspilling door het heen en weer reizen en 
zijn najagen van pleziertjes. Noto Soeroto houdt het erop dat men zich in Djokja ergert aan 
zijn positie in Solo. Hij deelt zijn broer mee dat hij niet het recht heeft zich met zijn zaken te 
bemoeien, maar zegt niet dat hij vrij reist op blanco kaarten van de Mangkoenegaran.  
 De relatie met zijn moederlijke, maar arme tante Noto Winoto is bijzonder goed. Hij 
introduceert haar bij de prins, die voor haar de dameskring van de Ratoe Timoer opent, een 
rijtuig beschikbaar stelt om haar rond te rijden en haar inviteert om een voorstelling van 
klassieke Javaanse muziek bij te wonen. De grote eer en gastvrijheid die de prins haar voor 
deze twee dagen ten deel laat vallen, contrasteert in hoge mate met de wijze, waarop zij in de 
Pakoealaman wordt behandeld. Het leidt bij Noto Soeroto tot de verzuchting dat tante daar 
een even grote verschoppeling is als hijzelf. Naar zijn mening tellen in de Pakoealaman 
alleen geld, macht en stand, hetgeen ook wordt geïllustreerd door de ongeïnteresseerde en 
afstandelijke wijze waarop zij met de kampongbewoners en bedienden omgaan. Het valt hem 
bovendien op dat bij de ontvangst van Europese gasten wel zijn broer Noto Diningrat met 
zijn ingenieurstitel wordt uitgenodigd om te recipiëren en hij nooit een dergelijke invitatie 
ontvangt. Hij zegt er niet rouwig om te zijn, maar zijn toon verraadt enige bitterheid als hij 
opnieuw constateert zich in de Mangkoenegaran meer op zijn gemak te voelen dan in Djokja. 
 
Het is inmiddels een jaar geleden dat hij in Rotterdam aan boord stapte van de Saarbrücken. 
Een jaar Indië beschouwend, kan hij slechts constateren dat een nieuw hoofdstuk in zijn 
leven noodzakelijk was, ook ter wille van vrouw en kinderen. Wat het nut voor zijn gezin dan 
ook mag zijn, de feiten spreken: zijn inkomenspositie laat zeer te wensen over en er is weinig 
perspectief op verbetering, de middelen ontbreken om het gezin te laten overkomen, de 
verbreiding van zijn politieke denkbeelden komt op geen enkele wijze van de grond en hij 
lijkt er ook geen moeite meer voor te doen. De dagen worden gevuld met het leuren met 
verzekeringen, het terzijde staan van de Mangkoenegoro in zijn culturele interesses en 
sociale contacten, het herinrichten van de tuin van het logeerhuis te Solo en het opknappen 
van tantes huis en erf. De beroerde economische omstandigheden dwingen ook de Nillmij 
bezuinigingen door te voeren. De verkoop van polissen stagneert en er zijn plannen om de 
salariëring terug te brengen tot op het niveau van het allernoodzakelijkste levensonderhoud. 
Het is op zijn zachtst gezegd opvallend dat Noto Soeroto bijzonder veel tijd spendeert, soms 
zelfs van tien uur 's morgens tot half zes 's avonds, aan het opknappen van zijn leefomgeving, 
terwijl de inkomsten slecht zijn en de correspondentie blijft liggen, zelfs die met vrouw en 
kinderen. Zelf geeft hij als verklaring dat het hem onmogelijk is geestelijke arbeid te 
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verrichten als zijn omgeving niet op orde is. Ook voert hij aan dat het opknappen van tantes 
huis en tuin hem het idee geeft iets voor zijn tante te doen en hierdoor indirect voor zijn 
ouders, voor wie hij nooit iets terug heeft kunnen doen. Verder huldigt hij de mening dat 
handenarbeid 'het eenige juiste gebed en de eenige juiste dank is jegens het Opperwezen'.1 De 
omstandigheden vragen echter om het stellen van andere prioriteiten.   
 Tantes huis en erf, Goenoengketoer 141, liggen ingeklemd tussen de huizen van de 
kampongbewoners. Het zijn zogenoemde magersari, mensen die in vroeger tijd op het erf van 
de heer woonden en vrijgesteld waren van grondhuur, maar herendiensten verrichtten als de 
tuin onderhouden, hout sprokkelen en bij feesten helpen met koken en bedienen. Nu betalen 
zij per gezin maar één gulden grondhuur aan tante en zijn vrijgesteld van diensten. Doordat 
tante steeds veel te toegeeflijk is geweest, leven de bewoners naar de mening van Noto 
Soeroto als god in Frankrijk. Zij verkopen ten eigen bate de vruchten uit de tuin en doen op 
het erf waar zij zin in hebben. Hij neemt zich voor orde op zaken te stellen of, zoals hij het 
zelf formuleert: 'Ik zal voortaan op dit erf als alleenheerscher regeeren.'2 Via via komt hem 
ter ore dat hij bij de kampongbewoners door zijn optreden herinneringen oproept aan wijlen 
zijn vader. Ze zouden zeggen: 
 

't Is net of Goesti Major herleefd is. Hij is zoo streng precies als zijn vader, maar 
ook precies als zijn vader even gul. Nu hij hier bij zijn tante is komen wonen, ziet 
de boel er heel wat beter en ordelijker uit dan voorheen; hij schijnt erg 'keras' 
[hard, fel, streng, RBK] te zijn, maar zou hij ook zoo met de zweep regeeren als 
zijn vader? Nee, hij slaat niet, ofschoon hij even driftig is, maar hij houdt niet van 
wanordelijkheid en luiheid, daar heeft hij een ontzettende hekel aan.3  
 

Zijn koninkrijkje lijkt gesticht. Hij is van mening dat zijn landgenoten goede, lieve mensen 
zijn, maar wel grote kinderen. Zij moeten goed en vriendelijk worden behandeld, maar er dient 
met ijzeren hand te worden geregeerd. Althans, voor zolang het duurt. Want tantes privilege 
het huis te bewonen, kan worden ingetrokken door de Pakoealaman en zij kan worden 
verplicht haar domicilie op enig moment binnen de Pakoealaman te zoeken.  
 De voorbereidingen voor de wajanglezing van de Mangkoenegoro verkeren in een 
eindstadium. Nog een gehele dag besteedt Noto Soeroto met de prins aan het corrigeren van de 
drukproeven en het uitzoeken van het fotomateriaal, want de brochure moet 6 maart 1933 van 
de pers rollen. De werkzaamheden voor de prins brengen hem ertoe nogmaals de verschillen 
tussen Djokja en Solo aan te geven: 
 

Ik ben de levende trait d' union tusschen Djokja en Solo; jammer, dat er in Djokja 
zoo weinig personen zijn, die werkelijke behoefte hebben aan contact met 
Solonezen, die dus een geestelijke expansie noodig hebben. De meeste 
Djokjanezen, ook onder mijn eigen familieleden, zijn of te laksch, of te 
zelfgenoegzaam of te geborneerd. Ik voor mijzelven vind in de Mangkoenegaran 
de ideale atmosfeer voor intergentiale, interraciale en interlocale toenadering, 
dankzij het voorbeeld van Z.H. zelve.4  
 

In bovenstaand citaat en vooral in de laatste zin maakt Noto Soeroto een belangrijk element 
van de motivatie voor zijn verblijf aan het Mangkoenegarase hof expliciet: de toenadering 
tussen volkeren van uiteenlopende aard, ras en herkomst onder de bezielende leiding van de 
                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 10 maart 1933. 
2 Ibidem, 24 februari 1933. 
3 Ibidem, 25 februari 1933. 
4 Ibidem, 28 februari 1933. 
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Mangkoenegoro. Het klinkt prachtig en het zal zeker waar zijn. Noto Soeroto had het 
'democratisch-aristocratische' beleid van de Mangkoenegoro vanuit Nederland in publicaties 
steeds geadoreerd en geeft hem nu concreet als 'secretaris' in belangrijke mate steun bij de 
verdere ontwikkeling van het reeds geïmplementeerde verlichte beleid op bestuurlijk, 
economisch, sociaal en vooral cultureel gebied. Van groot belang is ook hun gezamenlijke 
opvatting dat in de coöperatie met het Nederlands gezag de Mangkoenegoro vasthoudt aan 
zijn  Javaans nationalistische prerogatieven.1 Er lijkt in die zin sprake van een wederzijdse 
afhankelijkheid tussen de vorst en Noto Soeroto. Maar deze is slechts schijn. Noto Soeroto is 
veel meer afhankelijk van de vorst dan omgekeerd. In de eerste plaats op materieel gebied. De 
Mangkoenegoro steunt Jo en de kinderen financieel. Noto Soeroto schrijft: 'Zonder deze basis 
zou wat ik van de Nillmij naar Holland kan zenden bij lange na niet voldoende zijn om mijn 
gezin slechts aan eten te helpen. Ik ben zoo dankbaar, dat ik deze basis door mijn diensten aan 
de M.N. kan verdienen.'2 Dankbaarheid, 'diensten' en 'verdienen' zijn mooie zaken, maar tonen 
ook de ongelijkwaardigheid. Verder is er Noto Soeroto's 'missie' die op geen enkele wijze kans 
van slagen heeft en slechts in het Mangkoenagarase rijk onder leiding van de prins op beperkte 
schaal gestalte kan worden gegeven. Zonder de Mangkoenegoro is voor Noto Soeroto geen 
enkel element van zijn idealen verwezenlijkbaar.        
 Intussen werkt hij met zijn beperkte financiële middelen hard aan het opknappen en 
moderniseren van tantes huis en erf. Elektriciteit en een waterleiding moeten nog worden 
aangelegd, zinken dakgoten gemonteerd en binnen moeten het spinrag en de schimmel worden 
verwijderd voordat er meubeltjes kunnen worden aangeschaft. Aan de inrichting van het huis 
is vijftig jaar niets gedaan. Het erf is een wildernis en zal voorzien moeten worden van een 
afdoende afwateringsvoorziening. Het is van de grote weg naar het zuiden van Klitren 
gescheiden door een oud kerkhof, genaamd Goenoengketoer, omdat het op een heuvel ligt. In 
vroeger tijd was de heuvel een lusttuin van de eerste Pakoe Alams. In de Java-oorlog (1825–
1830) werden veel gesneuvelden in de tuin begraven, die daardoor veranderde in een kerkhof. 
Hij kent de weg langs het kerkhof nog uit zijn jeugd en herinnert zich de overhangende 
bamboestengels, die de weg donker en angstaanjagend maakten. De gekochte melatiplantjes 
voor tantes tuin bloeien al snel. De eerste knop stuurt hij naar Holland. Een luchtpostbrief van 
Jo die de zending van de bloemknop kruist, brengt hem foto's van Dewi en Indro op het ijs.   
 Hij klaagt weer volop. De werkkrachten en tantes bediende zijn langzaam en doen in hun 
dommigheid alles verkeerd. Door de lekkage in het huis en de schimmel die hierdoor ontstaat, 
komt hij weer niet toe aan werken en het afhandelen van zijn correspondentie.   
 Dan roept Solo weer. Deze maal gaat het om de viering van de koperen bruiloft van de 
Mangkoenegoro en de Ratoe Timoer. De festiviteiten beginnen met de opening van de 
uitbreidingen van de Partinituin door de Ratoe Timoer. Het gaat om een volksbad en een 
kinderspeeltuin. De dag erop, op maandag 5 maart 1933, is er een familiediner. Een week later 
worden sportterreinen in gebruik genomen in het tuindorp Tawangmangoe.  
 Dan brengt Noto Soeroto een week door in Semarang om te trachten verzekeringen te 
verkopen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik rond te kijken in de hem zo vertrouwde stad 
en merkt op dat veel hetzelfde gebleven is als in de tijd dat hij er schoolging. Alleen de 
Bodjongweg blijkt veranderd. Er zijn minder particuliere huizen en meer winkels: 'hetzelfde 
proces als de Laan van Meerdervoort in Den Haag'. 3 Hij ontmoet er de hartelijke Hermen 
Kartowisastro, die in Holland voorzitter was geweest van de Indische Vereeniging. 
Vanzelfsprekend logeert hij bij zijn broer Noto Kworo, die als arts is verbonden aan de 
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting in Semarang. Wanneer hij op het hoofdbureau van 
politie kandidaten tracht te werven voor polissen, hoort hij dat zijn Van overheersching naar 
                                                 
1 Larson 1987, p. 65. 
2 Dagboek-Aanteekeningen, 20 maart 1933. 
3 Ibidem, 13 maart 1933. 
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zelfregeering ter bestudering op het bureau aanwezig is. Hij concludeert dat het boek blijkbaar 
niet gevaarlijk wordt geacht, omdat men het hem anders niet zou hebben verteld. In het 
ziekenhuis maakt hij afspraken om met Noto Kworo's collega's te spreken over verzekeringen. 
De week in Semarang levert geen enkele post op. Een aantal culturele uitstapjes zoals de 
gamelanuitvoering ter gelegenheid van de verjaardag van de regent van Semarang, een 
bioscoopje met de dochter van Noto Kworo en de viering van het lustrumfeest van de 
Javaanse Kunstkring zijn de krenten in de dunne pap van zijn verblijf. 
 De prins heeft zijn hulp weer nodig. Deze maal om stukken voor Theo Metz uit te zoeken, 
waarschijnlijk ten behoeve van de voorbereiding van diens publicatie in 1935, getiteld 
Mangkoe-Negaran: Analyse eines Javanischen Fürstentums.1 Verder moeten er illustraties 
worden geselecteerd voor het boek van Majoor Aukes over de geschiedenis van het 
Mangkoenegarase Legioen.2   
 Jo's laatste brieven zijn wat scherp van toon. Zij verwijt hem niet te antwoorden op haar 
urgente vragen. Hij kàn geen antwoord geven, omdat het enige afdoende antwoord zou zijn 
genoeg geld naar Holland te sturen. Maar het is er niet. Zijn ex-collega, ene Ris, ontvangt al 
een bijdrage van f 50,- van een steuncomité voor zijn eigen levensonderhoud. Het gezin ligt 
uit elkaar, want vrouw en zoon zijn op kosten van de Nillmij 4e klasse naar Holland gestuurd 
om bij ouders of schoonouders een onderdak te vinden.  
 De concurrentie met de andere levensverzekeringsmaatschappij, Boemipoetra (inheems, 
autochtoon) is moordend. Noto Soeroto is van mening dat de Nillmij, net als Boemipoetra, 
bedragen van f 1000,- en lager moet gaan verzekeren. Slechts dan is er nog kans op een aantal 
posten. Zijn in een nota vervatte, aan de directie gerichte voorstel hiertoe, zal over een aantal 
maanden worden aangenomen.   
 Hij twijfelt of hij de functie van secretaris van de raad van advies in de Mangkoenegaran 
zal aanvaarden of niet. Het geeft weliswaar een erg laag salaris, maar het opent de deur voor 
meer. De regent-patih suggereert de combinatie van de secretarisfunctie met het 
verzekeringsagentschap. Noto Soeroto durft er bij de Nillmij niet over te beginnen, omdat hij 
zich naar zijn eigen oordeel nog niet voldoende verdienstelijk heeft gemaakt bij de 
maatschappij.  
 Tante bezit een klein erf met sawahvelden in de desa. Een aantal malen reeds heeft zij aan 
Noto Soeroto laten doorschemeren dat zij blij is in hem 'een neef, een broers zoon (dien zij 
beschouwt als haar eigen kind) gevonden te hebben die haar in het bezit van dat stukje grond 
zou kunnen opvolgen'.3 Indien hij te zijner tijd de eigenaar zou kunnen worden van dat lapje 
grond is naar zijn mening het huisvestingsprobleem voor het in de toekomst herenigde gezin 
opgelost. Zo ver zal het niet komen. 
 Een teleurstelling volgt. Al het werk aan huis en erf van tante Noto Winoto is voor niets 
geweest. De mondelinge toezegging van Pakoe Alam VI aan zijn zus dat zij tot haar dood het 
vruchtgebruik van het huis en het erf zal behouden, wordt ingetrokken. Het is het gevolg van 
een erfeniskwestie. Door het overlijden van Noto Ningrat, broer van Pakoe Alam VII en 
huidige eigenaar van tantes huis, willen diens broers en zusters het huis te gelde maken om de 
nalatenschap te vereffenen. Noto Soeroto is woedend. Zijn beschuldigende vinger wijst direct 
in de richting van de prinses, de echtgenote van Pakoe Alam VII. Hij zegt er het volgende 
over:  
 

De prinses als een echte haaibaai heeft in dezen natuurlijk weer haar zin 
doorgedreven. Jammer, dat de prinses geen koopvrouw is geworden. Zij had beter 

                                                 
1 Rotterdam 1935. De tweede druk verschijnt in het Nederlands: Mangkoe-Nagaran: analyse van een Javaansch 
vorstendom. Rotterdam 1939. 
2 Dit betreft het boek Het legioen Mangkoe Nagoro, door H.F. Aukes. Zp 1935. 
3 Dagboek-Aanteekeningen, 22 maart 1933. 
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een rijke handelaar kunnen trouwen. Zij is het type van de handelaarster, de 
commercieele vrouw. Als echtgenoote van een zelfbestuurder heeft zij heel wat 
verdriet en verbittering om haar heen gezaaid. Dat in de P.A.-familie de 
familieband en het vertrouwelijke gemeenschapsgevoel van vroeger verdwenen 
is, is grootendeels te wijten aan haar. Zij kijkt alleen naar geld, rang en aanzien.1   
 

Het huis en erf worden inderdaad op korte termijn voor f 3000,- verkocht aan een rijke 
representant van de Pakoe Alamse familie, Noto Negoro. Noto Soeroto en tante zullen 
Goenoengketoer moeten ontruimen. Bij Noto Soeroto leidt dit tot nervositeit, opstandigheid, 
verbittering en inertie. Hij doolt dagelijks door Djokja en oostelijk buiten de stad, rondkijkend 
of er niet ergens een erfje te koop is. Dit zou kans van slagen kunnen hebben, want hij meent 
onder wat hij het 'mindere volk' noemt, veel kennissen gemaakt te hebben en hun levenswijze 
te hebben begrepen.  
 Van een handelaar met veel relaties onder de priyayi's verneemt hij waarom het voor hem 
in Djokja zo moeilijk is intiemere contacten te leggen met inheemsen uit de intellectuele en 
hogere lagen van de samenleving. Men zou een zekere angst voor hem hebben, omdat men in 
hem een spion van het gouvernement vermoedt. Ook voor politie-ambtenaren zou dit gelden. 
Zelfs onder de kampongbewoners gaat het verhaal dat hij in Holland een gunsteling zou zijn 
geweest van Sri Maharadja Wilhelmina.  
 In Solo ontmoet Noto Soeroto op voorspraak van oom Koesoemo Joedo een hoogleraar van 
de Harvard Universiteit, een zekere professor Emerson.2 Deze is zeer geïnteresseerd in de 
politieke gang van zaken in Nederlands-Indië, het bestuur, de inrichting van het 
Mangkoenegarase rijk en de idee van de aristo-democratie. Noto Soeroto spreekt uren met 
hem, rijdt met hem door Solo, toont hem de scholen, de zorg voor het volksvermaak en voor 
de volksgezondheid. De prins gaat ermee akkoord dat Emerson het manuscript voor het boek 
van Theo Metz te lezen krijgt om zich gedetailleerd te informeren. 's Avonds wonen de 
professor en zijn vrouw een gamelanvoorstelling bij. De dag erna, op maandag 10 april 1933, 
toont Noto Soeroto aan Emerson met de auto van de Mangkoenegoro de omgeving. Zij 
bezoeken het waterreservoir bij Tjengklik en het gebied bij Tawang Mangoe. Ook wordt er 
veel gesproken over politiek, in het bijzonder over Noto Soeroto's kritiek op de algemene 
regeringspolitiek met betrekking tot een zelfbestuurder als de Mangkoenegoro.   
 De brieven van Jo maken hem gedeprimeerd. Het is een en al wanhoop en ellende. 
Urenlang staart hij voor zich uit, niet bij machte zijn gedachten te ordenen of zelfs maar in de 
verste verte een mogelijke oplossing voor de enorme financiële problemen te verzinnen. 
Reizen naar Koetoardjo en Tjilatjap leveren weer amper iets op. Dan is er goed nieuws. Er 
blijkt door de directie van de Nillmij te Batavia besloten te zijn de voorgenomen salariskorting 
niet door te laten gaan. De propagandatoelage wordt per mei 1933 zelfs van f 50,- naar f 75,- 
gebracht. Noto Soeroto is blij dat hij Jo nu iets meer kan sturen. Tegelijkertijd neemt hij de 
onverstandige beslissing om een auto te kopen. Het argument is de snellere wijze van 
verplaatsing, waardoor hij zijn produktie denkt te kunnen verhogen en hierdoor vooruitzichten 
bij de maatschappij verwerft. De Nillmij schiet de koopsom voor. Elke maand wordt er van 
zijn transporttoelage per auto, te weten f 100,- , f 25,- ingehouden voor de aflossing van het 
geleende bedrag. Hij weet nog niet wat voor hem voordeliger is: een auto plus autotoelage of 
het indienen van de maandelijkse transportdeclaraties van trein en ander vervoer. Wel 
realiseert hij zich dat de toelage van f 75,- elke maand schoon op zal zijn vanwege het salaris 
voor een chauffeur en de brandstof. Hij houdt dus geen rekening met afschrijving, reparaties 
en onderhoud. De auto, een tweedehands Ford, overgenomen van een dominee, kost f 350,-. 
Gekscherend spreekt hij de hoop uit dat er zegen op mag rusten.  
                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 31 maart 1933. 
2 Naar alle waarschijnlijkheid de politicoloog Rupert Emerson, die van 1927 tot 1970 aan Harvard verbonden is. 
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 Op 20 april 1933 komt de Wijsgeerige Studiekring weer in Solo bijeen. Er wordt een lezing 
over het zionisme gehouden. De discussie erna duurt tot één uur in de nacht. De prins 
discussieert volop mee in het gevarieerde gezelschap van zendelingen, joden, Javanen en 
Chinezen. De bijdragen van de Mangkoenegoro aan de discussie worden door Noto Soeroto 
belangwekkend gevonden. Hij typeert hem als een geniaal mens. In diezelfde week is er in 
Solo 's avonds een uitvoering van de Javaansche Kunstkring. Vanzelfsprekend zijn ook hier de 
Mangkoenegoro en Noto Soeroto aanwezig.  
 In Djokja spreekt Noto Soeroto zijn broer Noto Sewojo die werkloos is. Van de andere 
broers krijgt deze niets dan verwijten over zijn hulpeloosheid. Ook Noto Soeroto ergert zich 
aan de afwachtende houding van Noto Sewojo. In tegenstelling tot zijn broers laat hij het er 
niet bij en beveelt Noto Sewojo zich de volgende dag bij hem te melden om mee te gaan naar 
de Mangkoenegoro. De prins wil hem wel werk geven, mits hij zijn 'bendoroschap' (adeldom) 
als ballast over boord wil gooien. Blijkbaar stemt hij hiermee in. De prins zet er dan vaart 
achter. Hij is voornemens hem 'pluimgraaf' te maken. Er bestaan namelijk plannen de 
pluimveeteelt in Solo te bevorderen. Op 15 mei dient Noto Sewojo met de prins mee te gaan 
naar Batavia. Daar zal hij in contact worden gebracht met een Duitser die hem op het eiland 
Onrust een maand lang het vak zal leren. Dan dient hij naar Solo terug te keren om in de buurt 
van de Partini-tuin een kippenfokkerij te organiseren.   
 Inmiddels blijkt ook Jo schriftelijk in contact te treden met de Mangkoenegoro. In een brief 
van 28 april 1933 betoont zij haar dankbaarheid voor alles wat de prins voor haar man en haar 
doet en heeft gedaan. Zij vertelt over haar nog na te komen financiële verplichtingen die de 
uitgeverij Adi Poestaka destijds is aangegaan en concludeert dat zij zonder zijn steun niet zou 
weten hoe zij zou moeten rondkomen. Zij zegt per 12 juni 1933 met het gezin te gaan 
verhuizen van de Fahrenheitstraat 514 naar een tweede etage aan de Pomonalaan 6, eveneens 
in Den Haag. Ook geeft ze haar mening over de baan van haar man. Ze schrijft:  
 

Natuurlijk moeten wij dankbaar zijn, dat mijn man in deze tijden een positie heeft, 
al is het dan ook een werkkring, die eigenlijk in het geheel niet voor hem geschikt 
is, daar hij zijn innerlijk steeds moet forceeren. Het afsluiten van verzekeringen en 
het steeds weer tarieven te moeten uitleggen, is iets, dat mijn man heelemaal niet 
ligt.1  
 

Nu Noto Soeroto de trotse bezitter is van een automobiel, maakt hij op zondag 23 april na de 
rit met de prins, die te moe is voor werk en de gezamenlijke maaltijd, een tocht naar Pengging, 
een badplaats in de buurt van Kartosoero. Hij neemt zich voor de auto ook te gaan gebruiken 
om uitstapjes te maken naar interessante of historische plaatsen. Maar de noodzakelijke 
correspondentie is nog niet afgehandeld en ook ander werk ligt nog onaangeroerd. In januari 
reeds had hij met toestemming van de Nillmij een bijbaantje aangenomen als examinator 
Nederlands en Engels aan de A-afdeeling van de Algemeene Middelbare School, waar zijn 
vriend W.F. Stutterheim directeur is.   
 Het examenwerk neemt hij mee op zijn tournee van eind april 1933 naar Ngawi, Magetan, 
Madioen en Ponorogo. Niet overal wordt hij welwillend aangehoord. Hoewel hij altijd beleefd 
ontvangen wordt, gaat het er in Ngawi ineens anders toe. Hij wordt nauwelijks te woord 
gestaan door wat hij 'een paar onbeschofte vlegels' noemt. Hij vult de reden zelf in: 
 

Over het algemeen word ik overal hartelijk en beleefd ontvangen. Des te erger is 
het, als je dan zoo kleineerend wordt behandeld. Als die vlegels wisten wie ik 
was, zouden zij niet zoo opgetreden zijn. Maar dat vind ik juist het verdrietige. Al 

                                                 
1 Brief van Jo Meijer aan Mangkoenegoro VII, 28 april 1933. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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weet men niet wie ik ben, toch moet men mij beleefd behandelen: ik ben toch een 
mensch en een landgenoot. Tegenover een Europeaan of althans iemand in Europ. 
pak zouden ze gekwispelstaard hebben, de lafbekken! Misschien waren het nog 
wel "nationalisten"!1  
 

Regelmatig maakt hij in zijn Dagboek-Aanteekeningen gewag van zijn weerzin tegen alles wat 
nationalistisch is. Nationalisten zijn laf, of dom, of onbeschoft. Hier werkt het vooroordeel 
omgekeerd. Iemand die onbeleefd of vermeend laf is, is in zijn ogen misschien wel een 
nationalist. De tournee levert, ondanks de auto, weinig posten op. De examens zijn ook nog 
niet nagekeken. Na terugkomst in Solo maakt hij een begin.  
 
De dag erop wacht hem in Djokja een bizarre situatie. Hij kan het erf niet op en het huis niet 
in. De nieuwe eigenaar, Noto Negoro, heeft tante het huis uitgejaagd en haar spulletjes 
opgeslagen in een kamponghuisje. Noto Soeroto's bezittingen blijken in één kamer te zijn 
opgeslagen die zo spoedig mogelijk zal worden ontruimd. Hij krijgt van Noto Negoro, die het 
huis inmiddels bewoont, het verwijt te slikken ongemanierd te zijn, omdat hij hem niet op de 
hoogte had gesteld van zijn verblijf in het huis op het moment dat dit diens eigendom was 
geworden. Noto Soeroto is woedend. De absurde uitzetting en zijn reacties erop beschrijft hij 
uitvoerig. Het is voor het eerst dat Noto Soeroto zich in zijn kwaadheid volledig laat gaan.  
 

Notonegoro is door bemiddeling van Vader indertijd bij de Escompto gekomen als 
aankomend bediende.2 […] Langzamerhand is Notonegoro 1e boekhouder 
geworden bij het Djokjasche filiaal van de Javasche Bank. Dankzij zijn in Djokja, 
speciaal dan in de Pakoe Alaman, spreekwoordelijk geworden gierigheid, is de 
man een rijk man geworden. Hij bezit vele erven in het Pakoe Alamsch gebied enz. 
Ik gun den kerel alle rijkdommen van de aarde; deswege zal ik hem geen kwaad 
hart toedragen, want dat is volkomen in strijd met mijn karakter. Maar mijn 
razende woede werd opgewekt doordat de lafaard in mijn afwezigheid tegenover 
de bedienden gezegd heeft, dat ik ondanks mijn verblijf in Europa en ondanks mijn 
ontwikkeling en opvoeding iemand zou zijn, die absoluut zijn manieren niet kent. 
Dat zegt – God betere het – de vent, die tijdens de onderhandelingen over den 
verkoop van het huis de bewoonster, die toch ook een tante van hem is, geen 
enkele maal persoonlijk van een en ander op de hoogte had gesteld. Zijn gedrag en 
het stiekeme wegjagen van tante gedurende mijn afwezigheid, zijn uitlatingen over 
mij jegens derden, dat alles heeft mij zoo razend gemaakt, dat ik hem voor al wat 
leelijks en vuils uitgemaakt heb in tegenwoordigheid van familieleden. Ik heb 
expres de verachtelijkste benamingen voor hem uitgedacht, opdat die familieleden 
het aan den jakhals zouden overbrengen. Ik was ook op van de zenuwen: doodmoe 
van een vermoeiende tournée, moe van het steeds piekeren hoe ik toch tot orde en 
rust kan komen, […] en ten slotte het overbrengen van mijn boeltje door 
bijeengeraapte kampongmenschen zonder dat ik zelf erbij kan zijn. Ik wilde er niet 
bij zijn, want er zou een ongeluk gebeuren als ik den vrek zou ontmoeten en als het 
eens tot woorden zou komen. 
Toevallig stond een kamponghuisje aan de overkant van het huis, waar het boeltje 
van tante is opgeborgen, leeg. Ik heb dat huisje onmiddellijk gehuurd; de huur is f 
4,- per maand. Plus het huisje aan de overzij van den kampongweg, maakt het een 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 26 april 1933. 
2 De Escompto is een bank, voluit genaamd: Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij. Een agentschap 
van deze bank, alsmede een agentschap van de Nederlandsche Handelmaatschappij, zijn gevestigd in het 
Nillmij-gebouw, hoek Kadasterstraat en Ngabean te Djokja. Zie Van Bruggen 1998, p. 126. 
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huur van een kleine f 10,- in de maand. God, God, wat een herrie! Het zal wel een 
week of twee duren, voordat ik een weg weet in de chaos van boeken, kleeren, 
wankele meubels enz. Vandaag Lien Notosoedirdjo [zijn zus, RBK] gesproken 
over haar erf in de buurt van Goenoengketoer.1  
 

Het erfje van Lien ligt aan de grote weg Sentoel, ook in Goenoengketoer, nummer 13. Het 
wordt door een oppasser bewaakt. Noto Soeroto krijgt van Lien en haar man toestemming om 
het erf schoon te maken en er een klein kamponghuisje op te zetten. Tante komt in desa 
Bakoengan terecht. Al het gedoe om de uitzetting en het zoeken van nieuwe huisvesting 
beïnvloedt uiteraard zijn humeur. Er is sprake van onrust, moedeloosheid, zorgen, 
machteloosheid en zelfs radeloosheid. Het is de gemoedstoestand die hem kenmerkt in tijden 
van tegenslag: het uitvergroten van teleurstellingen om deze vervolgens te betrekken op zijn 
gehele leven. Hij vindt dit tot nu toe een 'volkomen débacle'.2 Het gevolg is dat hij geen 
brieven meer schrijft of beantwoordt. Jo en de kinderen heeft hij al weken niet meer 
geschreven. Hij voelt niets voor vergaderingen, congressen of lezingen, zelfs niet als hij 
ervoor zou worden betaald. Tegen de deprimerende gedachten aan alles wat of mislukt of 
onafgemaakt is, wil hij slechts het hoofd bieden door 'in vrije uren als grondarbeider te leven 
en te doen'.3 Hij vindt het wel enigszins laf van zichzelf om de zorgen en zijn machteloosheid 
tot hersenwerk te verdrijven door zijn lijf te vermoeien met handenarbeid, maar hij merkt dat 
het hem goed doet: 
 

de menschen staan versteld van mijn werkzaamheid en onvermoeidheid. Ik voel dat 
ik nog veerkrachtiger en vlugger loop dan vroeger misschien, en dat in deze hitte. 
Trouwens, ik heb geen hinder van de hitte, al zit ik alle dagen in mijn zweet te 
baden. Als ik deze leefwijze niet volgde, geloof ik, dat ik er nu al gebroken en oud 
uit zou zien. Want soms ben ik de radeloosheid nabij als ik denk hoeveel ik nog 
heb af te doen en hoeveel puzzles ik nog moet oplossen: een vaste positie, een 
behoorlijk salaris, het regelmatig aflossen van zoovele verplichtingen, de 
toekomstige overkomst van Jo en de kinderen.4  
 

Het stagneren van de verwerkelijking van zijn politieke ideeën laat hem weliswaar niet 
onverschillig, maar hij accepteert de onmogelijkheid deze te verbreiden. Het enige wat hij zou 
willen, is als 'een naamloze' te werken voor zijn herenigd gezin. Jo schrijft hem te solliciteren 
naar de betrekking van omroeper bij de NIROM, de Naamloze Vennootschap Nederlandsch-
Indische Radio Omroep Maatschappij.  
 In 1927 wordt de PHOHI, de Philips Omroep Holland Indië, opgericht met als verdere 
deelnemers onder andere de Bataafse Petroleum Maatschappij, Rubber Cultuur Maatschappij 
en de Nederlandsche Handelmaatschappij.5 Als leverancier van zenders en radiotoestellen ziet 
Philips in Indië uiteraard een grote markt. In 1928 zijn er proefuitzendingen vanuit het Gooi. 
De inmiddels in het verzuilde Nederland ontstane omroepen moeten naar de mening van de 
Nederlandse regering ook een plaats krijgen in de PHOHI. De belanghebbenden in de PHOHI 
zijn het er niet mee eens. De belangrijkste reden is een mogelijke aanwakkering van 
nationalistische gevoelens bij de inlandse bevolking. De toen expliciet socialistische VARA 
wil men om deze reden beslist niet op de zender toelaten.6 Demonstratief besluit men de 

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 30 april 1933. 
2 Ibidem, 1 mei 1933. 
3 Ibidem.   
4 Ibidem, 2 mei 1933. 
5 Witte 1998, p. 41-42. 
6 Witte 1998, p. 43. 
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zender in 1930 te sluiten. Na moeizame onderhandelingen komt er in 1933 een compromis. 
Eenderde van de zendtijd zal door de omroepvereningen worden verzorgd en tweederde door 
de PHOHI zelf.1  
 In Nederlands-Indië wil men ook zelf het initiatief nemen tot de oprichting van een 
omroeporganisatie. Het leidt in 1928 tot de oprichting van de NIROM in Amsterdam.2 Pas op 
1 april 1934 zal de omroep in de lucht komen. De voorwaarden van de overheid dat de 
uitzendingen binnen een jaar op geheel Java en binnen drie jaar in de gehele archipel 
ontvangen moeten kunnen worden, verklaren de lange voorbereidingstijd. Er moet een 
netwerk van zenders worden gebouwd.3 Om naar de NIROM te kunnen luisteren is een 
vergunning vereist, gekoppeld aan een abonnement.4 De uitzendingen zijn in het begin 
uitsluitend gericht op de Nederlandse bevolkinggroep. Het is de enige groep die 
kapitaalkrachtig genoeg is om de omroepbijdrage en een radiotoestel te betalen. In de loop van 
de jaren dertig ontstaat er meer behoefte aan zogeheten oosterse programma's.5 Tot het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verzorgen de PHOHI en de NIROM naast elkaar de 
radiouizendingen in Nederlands-Indië.6  
 
Noto Soeroto voelt niets voor de betrekking, ondanks het goede salaris van f 500,- per maand, 
het dubbele van wat hij bij de Nillmij verdient. Al direct somt hij vijf argumenten op om niet 
te solliciteren: 1. Hij voelt tegenzin om in het openbaar op te treden. 2. Hij vreest dat de 
betrekking op een gegeven moment door de bezuinigingen opgeheven zal worden. 3. Er is een 
schuld bij de Nillmij vanwege de aanschaf van de auto. 4. Hij voelt zich als verzekeringsman 
bij een grote Europese maatschappij al een pionier. Als de tijden beter zouden zijn geweest, 
zou hij grote successen boeken. 5. De tegenwoordige betrekking brengt hem al met veel 
mensen in contact.  
 Het zijn stuk voor stuk argumenten die weinig hout lijken te snijden. Ontslag dreigt immers 
ook bij de Nillmij en met een dubbel salaris is de auto ook eerder afbetaald. Hij zou ook 
kunnen besluiten de auto dan te verkopen. Leuren met verzekeringen kan toch nauwelijks 
pioniersarbeid genoemd worden en de tijden zijn nu eenmaal niet beter. Als radioman zal hij 
ontegenzeggelijk veel meer mensen bereiken dan in zijn huidige betrekking, zelfs zonder auto. 
Bovendien, hij zwijgt erover, zouden de grote geldzorgen van Jo enigszins verlicht kunnen 
worden. Nee, er is een ander argument om het niet te doen. De aap komt later uit de mouw.   
 Noto Soeroto zet zijn argumenten kracht bij door zichzelf voor te houden dat de directie 
van de Nillmij vrij tevreden over hem is. Zijn produktie, dat wil zeggen het totaal van de 
afgesloten bedragen, is gemiddeld zo'n f 10.000,- per maand, lang niet voldoende om in 
normale tijden een inspecteur te handhaven. Hij schrijft: 'doch de tijdomstandigheden en het 
pionierskarakter van mijn werk in aanmerking genomen, schijnt de directie wel hoop op mij te 
hebben.'7 En dan komt de werkelijke reden om niet te solliciteren: hij twijfelt eraan een goed 
omroeper te kunnen zijn zonder het milieu, de vrienden en de atmosfeer waarin hij nu 
verkeert. Zonder twijfel bedoelt hij het milieu van de Mangkoenegaran in Solo. De omgeving 
waar hij zich het meest op zijn gemak, misschien wel beschermd voelt, en waar de Javaanse 
cultuur hem geheel omringt. Hij zou bij aanvaarding van de betrekking immers moeten 
verhuizen naar één van de plaatsen waar de studio's zijn gevestigd, Batavia of Soerabaja. En 
daar heeft hij geen zin in. 

                                                 
1 Witte 1998, p. 50. 
2 Ibidem, p. 73. 
3 Ibidem, p. 106. 
4 Ibidem, p. 86. 
5 Ibidem, p. 155. 
6 Ibidem, p. 139. 
7 Dagboek-Aanteekeningen, 6 mei 1933. 
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Van maandag 8 mei tot en met donderdag 18 mei 1933 zijn de mondelinge examens van de 
Djokjase Algemene Middelbare School. Zij duren van zeven uur 's morgens tot één uur in de 
middag en van vijf uur in de namiddag tot half zeven vroeg in de avond. Noto Soeroto vindt 
het een meer vervelende dan vermoeiende klus, maar het levert f 10,- per dag op. Met 
vergaderingen en correctie verwacht hij er iets meer dan f 200,- aan over te houden. Het 
verkeren tussen de jeugd zorgt ervoor dat hij de kandidaten, die weliswaar ouder zijn, steeds 
vergelijkt met zijn eigen kinderen, die inmiddels veertien, elf en vier jaar zijn. Het heetst van 
de dag gebruikt hij om het erf van Lien schoon te maken en de werklui te helpen er een garage 
voor zijn auto te bouwen. Hij vindt dit noodzakelijk, omdat zijn voordeur onlangs door 
onbekenden in de nacht met uitwerpselen was besmeurd en hij vreest dat de banden van zijn 
auto zullen worden lekgestoken. Tante heeft bakstenen over, hij werkt met goedkope 
materialen en de metselaars zijn niet volleerd. Desalniettemin zal het vacatiegeld van de 
eindexamens geheel opgaan aan de bouw. Verder heeft hij het plan om aan de kant van de weg 
een gemetselde bak te maken voor vissen en lotosbloemen. Intussen bewoont hij een 
huurhuisje aan de andere kant van de weg, waar hij 's avonds de kampongbewoners over 
Europa vertelt. Zijn huidige leven ziet hij als leven zoals het volk leeft. Hij benadrukt dat dit 
geen frase of theorie is, maar werkelijkheid. De toon verraadt een romantische voorstelling 
van zaken:  
 

Over eenigen tijd ken ik de nooden, de vreugden en de smarten, de deugden en 
gebreken, de aangename en onaangename zijden van het karakter van mijn volk 
beter dan menig volkleider. Ik zal op ervaring kunnen bogen en ofschoon ik 
momenteel er niet werkzaam voor ben, heb ik zoo'n idee, dat ik over eenigen tijd 
weer in de politiek zit.1  
 

'Over eenigen tijd ken ik  […] het karakter van mijn volk beter […].'  Het toont aan dat hij als 
een volslagen vreemde voor zijn volk naar Indië is teruggekeerd. Sterker nog. Afgezien van 
een aantal korte momenten in zijn vroegste jeugd, is hij nooit in contact geweest met 
eenvoudige kampongbewoners. Het is misschien hierdoor dat een romantische hang naar 
eenvoud allengs bezit neemt van Noto Soeroto. De arbeid in de tuin, het opruimen van het erf, 
het bouwen van een garage, het genoegen scheppen in handarbeid, de afkeer van schrijf- en 
denkwerk en de omgang met de kampongbewoners illustreren deze houding. Typerend is zijn 
uitspraak: 'Ik schrijf nu niet meer over melati's en tjempaka's, maar kweek ze met eigen hand 
en verzorg ze ook zelf.'2 Het is het paradoxale verlangen van een geciviliseerd mens naar een 
simpel en zuiver leven, typerend voor de romanticus. Bij Noto Soeroto wordt dit verlangen 
naar eenvoud kracht bijgezet door de sterk verschillende werelden waarin hij nu leeft. Het 
contrast kan ook niet groter zijn. In Djokja is hij de ploeterende verzekeringsagent en bewoont 
met zijn bediende Darmono een klein, vochtig kamponghuisje met gekregen spulletjes met als 
enige versiering de portretten van Jo en de kinderen. In Solo verkeert hij in de hoogste 
kringen, zowel Europees als Indonesisch, als rechterhand van de zelfbestuurder. Enerzijds zegt 
hij zich gemakkelijk te kunnen aanpassen aan het leven van de eenvoudige Javaan, zelfs te 
kunnen 'degenereren' tot 'Oer-Javaan', anderzijds kan hij om redenen van politieke, culturele 
en financiële aard de omgang aan het Mangkoenegarase hof niet missen.  
 Tantes huisje in Bakoengan ligt op ongeveer 37 km afstand van de desa waar Noto Soeroto 
woont. Hij heeft ondanks de afstand veel tijd gestoken in het opknappen van haar erf. Tante 
noemt haar huisje 'Rosomadoe', wat 'honingzoet' betekent. Zij bedoelt ermee te zeggen dat dit 
plekje haar het zoet van de vrijheid geeft nu zij de stad en het hofleven, zij het tegen haar wil,  
achter zich heeft gelaten. Tante wil het erf te zijner tijd op Noto Soeroto's naam schrijven, 
                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 16 mei 1933. 
2 Ibidem, 7 juli 1933. 
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zoals zij dit ook had willen doen in Goenoengketoer. Wanneer de overdracht een feit is, wil 
Noto Kworo het naastgelegen erf kopen om er een stenen huisje te bouwen. Dit kan dan dienst 
doen als logeerhuisje voor de broers wanneer zij de behoefte voelen uit te rusten in de desa. 
De overdracht zal in december 1933 plaatsvinden. Op dat moment zullen de broers eigenaar 
zijn van Rosomadoe en ervoor zorgdragen dat tante een rustige en waardige oude dag zal 
hebben. 
 Na de zondagse rit met de prins op 14 mei 1933 te Solo valt er nog veel te regelen. Het 
prinselijk paar zal de dag erop afreizen naar Singapore en daar prof. Emerson weer ontmoeten. 
Er moeten daarom foto's voor diens publicatie worden uitgezocht. Omdat A. Mühlenfeld, de 
directeur Binnenlands Bestuur, wegens verlof naar Europa vertrekt, vergezelt het paar hem tot 
Singapore. 
 In Djokja woont Noto Soeroto de stichtingsvergadering bij van het studiefonds van de B-
afdeling van de Djokjase AMS. Hij ziet belangen voor de Nillmij. Wanneer steuntrekkenden 
uit dit fonds tot een zekerheidsstelling verplicht zullen worden, kan de Nillmij deze 
verzekering aanbieden, hoewel er sterke concurrentie is van het Nederlandsch Onderwijzers 
Genootschap, dat ook een verzekeringsbedrijf exploiteert.  
 Op de vergadering over de uitslag van het eindexamen blijkt de reeds eerder gezakte 
kroonprins van Djokja met zeer magere cijfers het einddiploma te hebben behaald. Noto 
Soeroto vindt zichzelf een milde beoordelaar van de kandidaten. Hij huldigt de stelling dat de 
jongelui het in het leven nog moeilijk genoeg zullen krijgen.  
 De zondag na de examens rijdt hij alleen uit en besluit het paard te trainen voor het 
concours hippique van juni, waaraan hij wil deelnemen. De verdere week is hij op tournee 
naar Semarang en omgeving. Uiteraard logeert hij bij zijn broer Noto Kworo en schoonzus 
Fietje. Hun geklaag en gelamenteer over van alles en nog wat irriteert hem mateloos. Ondanks 
vele bezoeken levert de tournee erg weinig op. 
 Op 29 mei is het volgens de Javaanse tijdsrekening de verjaardag van de Mangkoenegoro. 
Omdat de prins zelf afwezig is, wordt er 'ge-toegoer-d'. Noto Soeroto legt uit wat hieronder 
moet worden verstaan. 'Toegoer' wil zeggen: in het huis waar de eigenaar afwezig is, de nacht 
wakend doorbrengen. In de pendopo dansen danseressen, de ambtenaren en officieren kaarten 
of converseren op de terrassen op de bovenste vloer van de pendopo. Noto Soeroto heeft twee 
Djokjase kampongbewoners uit Goenoengketoer meegenomen. In de nacht reist hij met hen 
naar Djokja terug.  
 Begin juni ontvangt hij een jobstijding van Stutterheim. De belastingdienst te Semarang 
heeft het bedrag dat Noto Soeroto dacht te hebben verdiend met zijn lidmaatschap van de 
examencommissie ingehouden vanwege een nog openstaande studieschuld. Hij is woedend, 
noemt de ambtenaren van financiën 'vervloekte beesten', omdat zij hem de kans ontnemen om 
Jo een financieel verrassinkje te bereiden. Hij realiseert zich blijkbaar niet dat het geld al 
uitgegeven is aan de bouw van de garage. Zijn hoop is nu om wat geld te winnen op het 
naderende concours hippique.  
 Zondag 4 juni is het Pinksteren. Na de rit met de prins, maakt Noto Soeroto weer een 
uitstapje en komt in Ampel ten noordoosten van de Merapi terecht. Hij bekijkt het landhuis 
waar de Solose planter en landheer Johannes Augustinus Dezentjé (Tinus I, 1797–1839) in een 
vorstelijke levensstijl resideerde.1 Noto Soeroto weet te vertellen dat Tinus I van hieruit zijn 
ingezetenen verzamelde om het de troepen van Diponegoro lastig te maken, waarvoor hij uit 
erkentelijkheid de dochter van de soesoehoenan ten huwelijk kreeg. Sindsdien vormt de 
familie Dezentjé een soort dynastie met Tinus II, Tinus III, enz. Nog steeds zijn er zekere 
voorrechten voor de familie aan het hof van Solo. Die dag arriveert het portret van Indro dat 
de schilder Jan Hoowij had gemaakt. Indro's grote, min of meer droefgeestige ogen verbazen 

                                                 
1 Genealogie Johan Frans Dezentjé, internet-editie. 
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hem. Hij concludeert dat Indro al enig besef heeft van het verdriet dat het leven het gezin 
brengt. 
 Op tweede pinksterdag is Noto Soeroto jarig. 's Avonds komt de onderwijzeres Georgette 
Sluyp, die hij reeds lang kent en bezoekt met haar een aantal Europese kennissen. De 
bewoners van de kampong bereiden hem verder een gezellige avond met een 
krontjonguitvoering te zijner ere.  
 Maar tegenslagen blijven komen. De Nillmij stuurt een groot deel van het personeel een 
circulaire, waarin het voor de keus wordt gesteld òf ontslag te nemen òf salarisverlaging te 
accepteren. Opnieuw zegt hij dat de baan bij de NIROM hem niks lijkt en herhaalt de 
argumenten: alle banen zijn wankel en verhuizen zal hem in een sociaal isolement brengen.  
 Het is de eerste week van juni slap op kantoor, althans voor het personeel van de 
buitendienst. Hij besluit naar de omgeving van het raceterrein te rijden om hibiscusstekjes te 
zoeken. Komend langs de begraafplaats Gendèng, bezoekt hij het graf van zijn grootmoeder 
en zijn zusje Soertimah. Het graf van zijn broertje Soekro dat op de leeftijd van een half jaar 
was overleden rond 1895, blijkt onvindbaar (zie hoofdstuk 8).   
 Het concours hippique op zaterdag 10 en zondag 11 juni levert hem geen geldprijs op, 
omdat er geen extra nummer voor heren wordt gereden. Wanneer hij op zondagavond in het 
gevolg van het prinselijk paar de film Tommy Boy heeft gezien, de biografie van een renpaard, 
prijst hij de Mangkoenegoro, omdat deze de officieren van het legioen aanspoort deze film te 
zien. Welke aanleiding er ook is, onophoudelijk spreekt Noto Soeroto zijn bewondering en 
verering voor de vorst uit. Alles wat Zijne Hoogheid doet, nalaat, zegt of niet zegt, alles is 
welgedaan. Zelfs de kans om zijn salaris te verdubbelen om zijn grootste probleem hiermee op 
te lossen, is ondergeschikt aan zijn kritiekloze aanhankelijkheid aan de vorst. Na de film speelt 
hij roulette in de sociëteit. Het levert hem een 'winst' op van f 2.50. Die nacht brengt hij door 
de geldzorgen slapeloos door. Nog steeds heeft hij Jo en de kinderen niet teruggeschreven. 
Zelfs niet naar aanleiding van de felicitatiebrieven voor zijn verjaardag. Deze maand zal hij 
zelfs geen geld kunnen overmaken. Zijn lusteloosheid en gedeprimeerdheid nemen toe. 
Wanneer hij van Ben van Eysselsteijn het bericht ontvangt van de dood van de danseres Dini 
von Essen, de vrouw van hun beider goede vriend Hein von Essen, schrijft hij direct terug.  
 Uitrijden en dineren met de prins, assisteren bij diens vertaalwerk en correspondentie, 
converseren met de gasten, zondagse autotoertjes door de omgeving, met de prins en zijn 
gevolg naar de film, naar gamelan- en wajanguitvoeringen, al deze zaken maken hem blijkbaar 
niet gedeprimeerd of lusteloos. De enige conclusie is dat het culturele klimaat in de 
Mangkoenegaran als een drug werkt om zijn werkelijke problemen niet onder ogen te hoeven 
zien. Althans, om niet trefzeker te handelen door zijn correspondentie bij te houden en om zijn 
financiële positie te verbeteren. De weigering bij de NIROM te solliciteren toont dit aan.  
 Op 27 juni schrijft Jo een brief aan de Mangoenegoro. Zij vraagt hem naar de oorzaak 
waarom haar man haar brieven niet beantwoordt en geen geld meer overmaakt. Ook vertelt zij 
de prins dat zij Noto Soeroto aanraadde bij de NIROM te solliciteren. Het blijkt dat zij haar 
man had geadviseerd met de prins hierover te spreken en zijn advies in te winnen. Zij schrijft: 
 

Ik weet uit zeer goede bron dat mijn man voor de betrekking, nl als leider voor de 
inheemse Radio Omroep, een zeer grooten kans heeft. De vereischten hiervoor 
waren: artistieke en journalistieke aanleg, bekendheid met de moderne talen en 
een of meerdere oostere talen. Op technisch en financieel gebied behoeft hij geen 
kennis te bezitten; de werkzaamheden bewegen zich zuiver op artistiek en 
cultureel gebied, terwijl hieraan een zeer goed salaris verbonden is. Deze positie 
zou dus veel beter voor mijn man zijn dan inspecteur bij de Nillmij.1  

                                                 
1 Brief van Jo Meijer aan Mangkoenegoro VII, 27 juni 1933. Archief Mangunegaran Surakarta. 



 200

Zij verzoekt de prins dringend met haar man de kwestie van zijn stilzwijgen aan de orde te 
stellen, omdat zij en vooral de oudste zoon Rawi zeer ongerust zijn. De prins voldoet aan haar 
verzoek en laat haar per brief weten dat 
 

de redenen van zijn stilzwijgen niet anders waren dan drukke werkzaamheden. Hij 
maakt het echter tot dusverre goed, maak U U dus niet ongerust over hem.  
Ik geloof dat het Noto Soeroto zwaar valt om het leiderschap van den 
Inheemschen Radio-omroep op zich te nemen, omdat hij daarvoor naar elders zou 
moeten gaan verhuizen. Dat hij zich meer thuis voelt in de Vorstenlanden dan 
elders, is natuurlijk te begrijpen. Maar hij zal wel spoedig U zelf hierover 
schrijven.1   
 

Intussen gaat Noto Soeroto op dezelfde wijze voort: Djokja - Solo - Djokja - Solo - tournees 
zonder resultaat - werken in de tuin van Lien - tobben, vooral tobben.  
 Al voordat Jo's brief de Mangkoenegoro bereikt, blijken Noto Soeroto en de prins al te 
hebben gesproken over de vakature bij de NIROM. De prins is van mening dat de baan 
weliswaar beter verdient, maar acht het niet onverdeeld gunstig voor Noto Soeroto als Jan en 
alleman dagelijks zijn stem zouden horen. Het zou de gezindheid van het volk ten opzichte 
van hem kunnen schaden. Hij raadt zijn vriend aan moeite te doen om in de Volksraad te 
komen. Het belang van Zijne Hoogheid is duidelijk en Noto Soeroto is het uiteraard met hem 
eens, alhoewel hij in zijn Dagboek-Aanteekeningen reeds lang niet meer over politieke 
ambities in de Volksraad rept. Van het politieke eentweetje tussen Noto Soeroto en de vorst, 
schrijft de laatste aan Jo Meijer dus niets.  
 Vrijdag 30 juni begint Sekatèn, een feestweek ter gelegenheid van de geboortedag van de 
profeet Mohammed. Deze wordt gehouden vanaf de vijfde dag van de derde maand van het 
Mohammedaanse jaar. Dag en nacht wordt in Solo de gamelan Sekati bespeeld in de open 
galerij op het voorplein van de grote moskee. Hetzelfde gebeurt tegelijkertijd in Djokja. Uit de 
stad en de omliggende desa's stroomt het volk dan naar de moskee. In de loop der eeuwen 
heeft Sekatèn zich ontwikkeld tot een soort kermis op het grote voorplein. Er wordt weliswaar 
gepredikt, maar er staan ook tientallen kraampjes met etenswaren en speelgoed, terwijl 
onafgebroken de sonore klanken van de gamelan over het plein klinken. Hiermee krijgt 
Sekatèn een typisch Javaans-mohammedaans karakter.2  Noto Soeroto heeft niet veel zin om 
het feest bij te wonen, maar een verre neef van de regent-patih troont hem mee. Veel geld om 
te verteren heeft hij niet. Zondag rijdt de prins overdag niet uit, maar vertoont zich 's avonds te 
paard met zijn gevolg, onder wie Noto Soeroto op de Sekatèn. Noto Soeroto wandelt erna 
langs de tentjes en beklaagt zich over het ellendige gevoel niets te kunnen kopen voor zijn 
kinderen. Wanneer hij de week erop weer in Djokja is, slentert hij ook hier door de Sekatèn.  
 De Nillmij heeft, met het oog op de economisch slechte tijden, besloten de declaraties en 
een deel van het salaris pas achteraf te betalen. Met Van Dixhoorn komt hij overeen dat de 
directie in Den Haag elke maand het vaste bedrag van f 200,- van zijn salaris aan Jo uitbetaalt. 
Dit bespaart enkele guldens door koersverschil en voor postzegels.  
 Opnieuw is Noto Soeroto aan het denken over de vakature bij de NIROM. Weer voert hij 
nieuwe argumenten aan om niet te solliciteren. Een mogelijk lidmaatschap van de Volksraad 
gaat een steeds belangrijker rol spelen in zijn argumentatie.  
 

Omroeper bij de NIROM is niets voor mij. Zeker zal het mij meer geven dan het 
inspecteurschap bij de Nillmij. Maar als inspecteur bij de Nillmij kan ik volgend 

                                                 
1 Brief Mangkoenegoro VII aan Jo Meijer 18 juli 1933. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Noto Soeroto: 'Wat is Sekatèn?'. In: Indonesië. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch 
cultuurgebied. Vol. 5, nr. 3, 1951, p. 244-250. 
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jaar ook in den Volksraad zitten. Een Volksraadlidmaatschap zal ik niet kunnen 
combineeren met de betrekking van omroeper bij de NIROM. In Holland kan een 
omroeper zekere populariteit verwerven. In Indië heeft het volk geen radio thuis. 
Die mij aanhooren onder mijn landgenooten zullen juist die eigenwijze, zg. 
ontwikkelden of intellectueelen zijn, die mij steeds dwars zullen zitten. Bovendien 
ben ik in Bandoeng een vreemdeling voor het volk van de Soendaneezen. Ik ben 
een Midden-Javaan en in Midden-Java begint men mij te kennen, ook het 
eenvoudige kampongvolk. Z.H. gaat accoord, dat ik in Sept. audiëntie aanvraag 
bij den G.G. als deze de vorstenlanden bezoekt.1  
 

Op een avond begin juli 1933 rijdt Noto Soeroto met een aantal getrouwe kampongmensen 
naar het zuiderstrand, waar hij kort voor zijn vertrek naar Nederland in 1906 had gewandeld 
met dr. Wahidin Soediro Hoesodo, de dokter-djawa die aan de wieg had gestaan van Boedi 
Oetomo. Als initiator en voorvechter van de 'opheffing' van het Javaanse volk trachtte deze in  
vergaderingen de pryayi's te overtuigen van het belang van het Javaanse zelfbewustzijn.2  In 
de reeks Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiërs, door Adi Poestaka uitgegeven, is in 
1922 een deeltje verschenen, gewijd aan Soediro Hoesodo. De schrijver, Soewardi 
Soerjaningrat, plaatst hem op een voetstuk. Ook noemt hij Noto Soeroto, die zich als dichter 
door Soediro Hoesodo had laten inspireren: 
 

De woorden, door Wahidin gesproken maakten op de jongelui een diepen indruk. 
Onze dichter Noto Soeroto gaf mij de verzekering, dat een zijner "Melati-
knoppen", daar waar hij tot zijn vaderland zegt:  
 
"En ik weet, dat Uw grootheid zal komen; 
want dat hoor ik in het zingen der zee." 
 
door wijlen Dr. Wahidin was geïnspireerd! Het was – zoo vertelde mij de poëet – 
op het door woeste golven bespoelde zuiderstrand van Jogjakarta bij de badplaats 
Mantjingan, dat Soedirohoesodo, die de Pakoe-Alamse familie op een uitstapje 
vergezelde, hem op een wonderschoonen maanlichtavond deelgenoot maakte van 
zijne toekomstdroomen ten opzichte van het Javaansche vaderland. De liefde voor 
het geboorteland, die uit zijne woorden sprak, maakte een diepen indruk op den 
jongen man, die toen naar Holland zou vertrekken.3      
    

Het genoemde gedicht is als nummer XXII gepubliceerd in de eerste druk van Melatiknoppen. 
In de tweede druk krijgt het de titel 'Heimwee' en is dan voorzien van de opdracht 'Aan de 
nagedachtenis van Dr. Waïdin Soediro Hoesodo'.  
 Het feit dat Soediro Hoesoedo de Pakoe Alamse familie op een uitstapje heeft vergezeld, is 
niet verwonderlijk, want Noto Dirodjo betoont zich een vurig geestverwant en medewerker 
van Wahidin. Nu, in juli 1933, is Noto Soeroto terug op deze plaats. Deze maal dus niet met 
zijn familie, maar met een aantal kampongbewoners uit Djokja. Het ligt voor de hand dat hij 
hen over Soediro Hoesodo vertelt.  
 
In dezelfde maand neemt hij het initiatief om handtekeninglijsten te maken om een zetel in de 
Volksraad te verwerven. De ondertekenaars zullen gouverneur-generaal De Jonge moeten 
verzoeken hem te benoemen. Van de gewone procedure, kandidaatstelling via een partij, ziet 
                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 6 juli 1933. 
2 Suryaningrat 1922, p. 7. 
3 Ibidem, p. 14-15. 
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hij af. Hij wenst zich niet te binden, maar tracht door individele stemmen uit het volk de 
gouverneur-generaal te stimuleren hem te benoemen. Ook de regent-patih gaat op stap om 
handtekeningen te verzamelen.  
 Wanneer de gouverneur-generaal op 16 oktober 1933 de Mangoenegaran bezoekt, hoopt 
Noto Soeroto zijn kandidatuur voor de Volksraad met hem te bespreken, maar De Jonge heeft 
geen tijd. Het lijkt hem niet te deren. Het gaat trouwens dit najaar wat beter. Hij houdt zijn 
correspondentie bij, ook die voor Jo en de kinderen, zijn dagboek is bij en hij sluit zowaar wat 
posten af. Ook zijn optimisme met betrekking tot zijn politieke ideeën groeit. Op toernee 
verneemt hij van de regent van Pekalongan dat de gouverneur-generaal voor het samenstellen 
van de nieuwe Volksraad niets met partijen en partijleiders te maken wil hebben en uitsluitend 
zal vertrouwen op de regenten. Noto Soeroto stelt naar aanleiding hiervan tevreden vast dat 
het al aardig gaat in de richting van wat hij had geschreven in Van overheersching naar 
zelfregeering. Hoe anders zal het gaan. Ook de Mangkoenegoro ziet de zaken wat te 
rooskleurig in. Hij zegt zijn vriend: 'Hoofdzaak is, dat U volgend jaar in de Volksraad komt. 
De nieuwe koers is die van Colijn, en die is het in vele opzichten met U eens.'1 Ook het 
optimisme van de prins zal worden gelogenstraft.  
 
 
Slot 
 
Noto Soeroto's overgeleverde Dagboek-Aanteekeningen beslaan de periode 21 februari 1932 – 
16 januari 1934: zijn vertrek en de eerste twee jaar van zijn aanwezigheid in Indië. Het is 
zeker niet de gemakkelijkste periode van zijn leven. De aantekeningen tonen uit de eerste hand 
de kleine dagelijkse gebeurtenissen en geven inzicht in zijn veelal ondankbare werk als 
verzekeringsinspecteur en zijn hernieuwd persoonlijk contact met en de werkzaamheden voor 
de Mangkoenegoro. Het verlangen naar vrouw en kinderen en chronisch geldgebrek beheersen 
zijn leven en verlammen hem soms in zijn werkzaamheden. Hij vindt enige rust en voldoening 
in het tuinieren. Pas tegen het aanbreken van het jaar 1934 lijkt hij wat stabieler te worden en 
keert zijn politieke motivatie enigszins terug.  
 Als verkoper van verzekeringen is Noto Soeroto niet in de wieg gelegd, al doet hij zijn 
werk nauwgezet en met overgave. Het belangrijkste doel is het verwerven van voldoende en 
regelmatige inkomsten om zijn gezin te onderhouden en te gelegenertijd te laten overkomen. 
 
Bij zijn terugkomst naar Indië wordt hij in de Pakoealaman niet als de verloren zoon 
ontvangen. Als belangrijkste oorzaken voelt Noto Soeroto de nog niet vergeten kwestie van de 
oorringen, zijn europeanisering en, paradoxaal genoeg, het feit dat hij niet kan bogen op een 
afgeronde academische studie. Aanvankelijk heeft hij wel incidentele contacten met de 
Pakoealaman, maar naarmate de tijd verstrijkt, is er meer afstand. Hij wordt niet meer 
uitgenodigd en Noto Soeroto neemt zelf ook geen initiatieven. De kille, afstandelijke, 
geïsoleerde houding van de Pakoe Alam ten opzichte van het volk steken hem. De slechte 
behandeling van zijn tante doet de deur dicht. Ook zijn broer Noto Kworo valt in ongenade bij 
de prins, omdat hij de juiste omgangsvormen niet in acht neemt.2 Hoe anders was het geweest 
in de periode dat zijn vader de scepter zwaaide. Het Pakoe Alamse Huis werd in die tijd door 
het gouvernement ten voorbeeld gesteld als modern en vooruitstrevend. Vier zonen van Noto 
Dirodjo studeerden in Nederland. Er was oog voor de infrastructuur en de noden van het volk. 
Het zijn juist deze zaken die Noto Soeroto aantreft in het beleid van de Mangkoenegoro.    

                                                 
1 Dagboek-Aanteekeningen, 29 oktober 1933. 
2 Ibidem, 14 januari 1934. 
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 In Solo voelt hij zich dus het beste thuis. Wel groeit zijn afhankelijkheid van de prins. Jo 
ontvangt naast de bescheiden maandelijkse overmakingen van Noto Soeroto ook een toelage 
van de Mangkoenegoro om het gezin in Nederland draaiende te houden. Zelf krijgt hij een 
vergoeding voor zijn werk in de Mangkoenegaran. Zijn politieke inzichten zijn toegesneden 
op de figuur van de Mangkoenegoro, die echter zelf moet manoeuvreren tussen de eisen van 
gouvernement, behoudende krachten in zijn Javaanse omgeving en zijn eigen beleid.  
 Noto Soeroto's voortdurende lofredes op prins Mangkoenegoro komen soms geëxalteerd 
over. Het mogelijke tegeneffect van deze ook mondeling geuite loftuitingen doet Nederlandse 
vrienden van de vorst aan diens schoonzoon Hoesein Djajadiningrat vragen hierover eens een 
hartig woordje met Noto Soeroto te wisselen.1    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 

 
 

     
    

    
   

  
  

                                                 
1 Djajadiningrat 2006a, p. 252, 253. 
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10 
 

'JE BENT MIJN LEVENSLUST, MIJN LEVENSHONGER EN MIJN 
UITBUNDIGHEDEN' 

 
 
Noto Soeroto en Ben van Eysselsteijn, het ontstaan van een vriendschap 
 
Tussen 1925 en 1932 zien Noto Soeroto en Ben van Eysselsteijn elkaar bijna dagelijks. Na 
Noto Soeroto's vertrek in 1932 verloopt het contact schriftelijk. Gedurende één korte periode 
zouden ze elkaar weer veel zien: eind 1936, begin 1937 als Noto Soeroto in het gevolg van de 
Mangkoenegoro en de Ratoe Timoer meereist naar Den Haag ter gelegenheid van het huwelijk 
van prinses Juliana en prins Bernard. De Tweede Wereldoorlog blokkeert de correspondentie. 
Deze komt pas in 1950 weer langzaam op gang. Uit de briefwisseling blijkt hun wederzijdse 
genegenheid uit wat ze elkaar over hun emoties hebben te vertellen. Maar er zijn dingen die 
worden verzwegen.    
 
In 1919 stonden ze beiden met hun gedichten in het letterkundig tijdschrift Het getij. Noto 
Soeroto met zijn door de redacteuren zeer gewaardeerde prozagedichten en Ben van 
Eysselsteijn met religieus geïnspireerde poëzie.1 Hoewel het tijdschrift de communicatie tussen 
jongeren op het gebied van de kunst in het algemeen en de letterkunde in het bijzonder wenst te 
bevorderen, ontmoeten de genoemde jonge dichters elkaar niet, noch in het tijdschrift, noch 
persoonlijk. Het zal nog zes jaar duren voordat zij elkaar spreken.  
 Na verschillende mislukte pogingen tot informeel contact, interviewt Van Eysselsteijn Noto 
Soeroto in 1925 voor De avondpost.2 De aanleiding is de verschijning van Kleurschakeeringen 
uit Oedaya, een bundeling opstellen uit het tijdschrift Oedaya. Van Eysselsteijn is dan al 
bijzonder geïnteresseerd in oosterse culturen en filosofieën. Bovendien kent hij Noto Soeroto's 
poëziebundels en staatkundige geschriften. Na een aantal gesprekken ontstaat een hechte 
wederzijdse vriendschap. Van Eysselsteijn rekent deze reeds in 1928, hij is dan 30 jaar, tot één 
van de grote dingen uit zijn leven. Hij karakteriseert de tien jaar oudere Noto Soeroto op 
dwepende wijze:  
 

Dit leven is wezenlijk een poëem […].  Noto Soeroto als vriend betekent: den 
omgang met een fijngevoelig en diepzinnig mensch, van voorname en hoog-
beschaafde intelligentie; een man van den geest en man van de wereld beide, een 
hoffelijk aristocraat met waarlijk prinselijke allures en een onvermoeiden werker, 
waar het zijn idealen betreft; de edelman en de democraat  tezamen; de incarnatie 
van zijn eigen stelsel […]. En bij dit alles bezit hij die Oostersche rust en kalme, 
zwijgende wijsheid, die wij, gejaagde westerlingen, alléén kennen als de wijsheid 
van het kind of de wijsheid van het graf. […] Hij is Noto Soeroto, de Javaansche 
dichter, een zeer stil, zeer wijs en zeer menschelijk mensch […]. Maar bij al deze 
dingen is hij van een eerlijkheid en een onbevangen oprechtheid die almee de 
grootste charme van zijn karakter uitmaken […]. Hij heeft iets van Tolstoi en iets 
van Mahatma Gandi, van beiden het geloof aan zijn idealen, van beiden het geloof 
aan zijn roeping en zijn hoogen plicht.3  

 

                                                 
1 Kurpershoek-Scherft 1956, p. 116. 
2 Van Eysselsteijn 1925.  
3 Van Eysselsteijn 1928, p. 266, 267. 
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Ook Noto Soeroto steekt zijn gevoelens voor Van Eysselsteijn niet onder stoelen of banken. In 
een brief van augustus 1930, waarin hij zijn vriend in vertrouwen neemt met betrekking tot zijn 
worsteling met zijn 'zware taak', kort en bondig geformuleerd als 'de liefde voor mijn land en 
volk te beleven in mijn arbeid van rassentoenadering', belijdt hij expliciet zijn affectie voor 
Van Eysselsteijn: 
 

 Ben, je bent mijn levenslust, mijn levenshonger en mijn uitbundigheden, maar je 
behoort tot de weinigen, die mijn hart tot op den bodem gepeild hebben en gestuit 
zijn op een kern van doodelijke ernst en droefenis.1  
 

In de vijf jaar dat zij elkaar kennen, blijken een vertrouwdheid en vertrouwelijkheid gegroeid, 
die alleen onder echte vrienden bestaat. Noto Soeroto maakt Van Eysselsteijn deelachtig van 
de ondraaglijkheid van zijn aanvankelijk vrijwillig opgenomen taak, die allengs blijkt 
uitgegroeid te zijn tot 'een berg van zwaarte'. Hij vergelijkt zijn werk met dat van Christofoor, 
'de sterken veerman, die glimlachend een kind op zijn schouders zette en de stroom 
doorwaadde', totdat de last zo zwaar wordt dat hij wankelt omdat hij het kind Christus torst, dat 
de wereld zelf draagt. Hij kijkt vervolgens vijf jaar terug, naar het moment van hun eerste 
ontmoeting en refereert aan het eerste interview: 
 

Jij hebt een groot aandeel gehad in het uitdragen van mijn denkbeelden, de 
geestelijke grondslagen van mijn staatkundig stelsel, naar de buitenwereld, het 
groote krantenlezend publiek. Je intuïtie schijnt feilloos geweest te zijn. Als "De 
Avondpost" indertijd je, misschien onbewuste, maar blijkbaar juiste intenties 
"aangevoeld" had, wat had zij dan "Oedaya!" kunnen roepen.  
 

Het is ook de brief van een af en toe wankelende Noto Soeroto, steun zoekend, moe, zoals hij 
zelf aangeeft, door het 'reizen, trekken, lezingen houden, schrijven, corresponderen, 
zakenzorgen [en] weinig slapen'. Het heeft hem 'ten doode vermoeid' en gebracht tot momenten 
van wanhoop, leegheid en verlatenheid, afgewisseld met perioden van geloof in de juistheid 
van zijn gedachten. Hij vertrouwt zijn vriend toe dat de Wayang-liederen zijn ontstaan in zo'n 
tijd van 'wisselende wanhoop en overmoed, van twijfel en verzekerdheid' en betrekt Van 
Eysselsteijn in het ontstaan ervan door hem mee te delen dat 'de meeste onderwerpen, die tot 
motief dienen in die verzen' in hun gezamenlijke gesprekken zijn aangeroerd. 'Mogelijk zijn 
geheele zinnen ontstaan bij onze gedachtenwisseling. En daarom is het logisch, dat ik ze alle 
aan je opdraag.' 
   
Tussen 1926 en 1931 levert Van Eysselsteijn bijdragen aan Oedaya. De onderwerpen zijn 
divers. Zo schrijft hij o.a. over de moderne danskunst in Europa, over vorstelijke ikat-weefsels,   
de reis van Eline Pisuisse naar Indië en doet hij verslag van een reis met het luchtschip Graf 
Zeppelin vanuit Duitsland. Noto Soeroto laat hem, hetzij persoonlijk, hetzij in correspondentie, 
kennismaken met tal van personen uit eigen kring, onder wie Hein von Essen, Jodjana, Fokko 
Mees, de Chinese auteur Kwee Kek Beng, prins Soerjodiningrat uit Djokjakarta, de Ambonese 
arts Sitanala en Mangkoenegoro VII.2 Tussen 1925 en 1932 verkeren zij beiden in het Haagse 
kunstenaarsmilieu.  
    Op zondag 21 februari 1932 neemt Van Eysselsteijn in Seinpost op Scheveningen dan ook 
met weemoed afscheid van zijn vriend en gebruikt de gelegenheid om in krant en tijdschrift 
ruim aandacht aan het vertrek te besteden. Hun contacten zullen tot hun weerzien in 1937 per 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, augustus 1930. LM Den Haag. 
2 Van Eysselsteijn 1928, p. 266, 267. 



 206

post verlopen. De correspondentie begint al gedurende de ruim zes weken durende reis van 
Noto Soeroto naar Indië.  
 
 
Van Eysselsteijn en Mangkoenegoro VII  
 
Voor Prins Mangkoenegoro VII heeft Van Eysselsteijn bijzondere belangstelling. In 1932 
reeds, wijdt hij een artikel aan de vorst, uiteraard voor een belangrijk deel gebaseerd op 
gegevens verkregen van Noto Soeroto. Er spreekt grote bewondering, maar vooral bijna dociel 
ontzag uit de woorden van Van Eysselsteijn, terwijl hij de beschrevene nog nooit heeft 
ontmoet. Hij ziet de Mangkoenegoro als een sprookjesprins. Het artikel draagt twee ondertitels: 
'Als in een sprookje van duizend-en-een-nacht' en 'Van een moeilijk, hard leven tot een 
vorstentroon'.1 Het is een typerende exotistische visie op Nederlands-Indië, zoals deze in die 
tijd in Nederland nog zeer algemeen is. Hij stuurt hem het artikel en maakt gewag van de 
leegte die het vertrek van Noto Soeroto bij hem heeft achtergelaten.2 Het jaar daarop blijkt dat 
hij de Mangkoenegoro via Noto Soeroto een toneelstuk, een studie en een roman heeft 
gestuurd.3 De vorst antwoordt fijntjes, maar beleefd, dat hij de boeken heeft ontvangen, dat ze 
'het lezen overwaard zijn', dat hij wel met het lezen begonnen is en verder erin heeft gebladerd. 
Van Eysselsteijn stuurt hem in 1933 zijn huwelijksaankondiging met Catharina Jacoba Biekart, 
die hij 'Poppy San' noemt.4 Het levert hem hartelijke felicitaties op en een 'product van 
Javaansche kunstarbeid'.5 Zowel Noto Soeroto als Van Eysselsteijn lijken belang te hebben bij 
de gunst van de vorst. Voor Van Eysselsteijn is dit van psychologische aard, waarover later 
meer. Noto Soeroto ziet, na zijn terugkeer naar Indië, in het aanzien van de Mangkoenegoro 
een instrument zijn politieke streven aldaar en in Nederland onder de aandacht te brengen. Hij 
wil daartoe de naam van de prins als pleitbezorger in Nederland bekend doen zijn en Ben van 
Eysselsteijn biedt hem hiertoe mogelijkheden. De politiek realistischer Mangkoenegoro is 
inmiddels zo'n twintig jaar aan het bewind en is zich bewust van het feit dat het persistent 
streven naar politieke autonomie voor zijn rijk op termijn niet haalbaar zal zijn. Hij beperkt 
zich meer en meer tot de ontwikkeling van de infrastructuur van zijn territorium en ambieert de 
realisering van een Javaans cultureel centrum aan zijn hof. In dit streven is Noto Soeroto van 
grote waarde en blijkt hiermee in de praktijk losgemaakt van zijn politieke ambities. Hierbij 
moet worden aangetekend dat zowel voor de Mangkoenegoro als voor Noto Soeroto politiek en 
cultuur een sterke verwevenheid vertonen.6   In ieder geval, er is er sprake van een driehoek van 
belangen.  
 Noto Soeroto's houding ten opzichte van de Mangkoenegoro en het inschakelen van Van 
Eysselsteijn hierbij, blijken bijvoorbeeld uit een brief van januari 1933: 
 

Ben, heb je de kiekjes van den Mangkoenegoro zelve niet in de krant kunnen 
plaatsen? Ik zou zoo graag den Prins ongemerkt bewijsstukken in handen willen 
spelen, waaruit Z.H. kan merken, dat ik in Holland nog relaties heb en dat ik 
eigener beweging en zonder een wenk van wien dan ook, dus spontaan en uit 
dankbaarheid, de figuur van den M.N. in woord of in beeld in Holland blijf 
pousseeren. […] Ik begin in de Mangkoenagaran een grooten invloed te krijgen, 

                                                 
1 Van Eysselsteijn 1932, p. 346-349. 
2 Brief Ben van Eysselsteijn aan Mangkoenegoro VII, 3 juni 1932. LM Den Haag. 
3 Brief Mangkoenegoro VII aan Ben van Eysselsteijn, 3 februari 1933. LM Den Haag. Het betreft het toneelstuk 
Het Chineesche mysterie (1932), het essay Goethe en de Loge Amalia te Weimar (1932) en de roman De duivel op 
aarde (1931). 
4 Nijkeuter 1996, p. 28. 
5 Brief Mangkoenegoro VII aan Ben van Eysselsteijn, 20 juli 1933. LM Den Haag. 
6 Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1993, p. 71. 
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doch stil en ongemerkt en zonder opzien druk ik den menschen op het hart, hoe zij 
als één man achter hun vorst moeten staan, die over eenigen tijd tot groote dingen 
geroepen zal zijn.1  
 

Welke 'groote dingen' dat zijn, maakt hij niet expliciet. Hij betoogt dat niemand kan zeggen, 
dat hij via de vriendschap met de prins zijn eigen belangen dient. Hij beschouwt deze echter 
uitsluitend vanuit materieel standpunt, want  
   

een ieder weet, dat ik het zeer arm heb en dat de uiterlijke "staat" dien ik in de 
Mangkoenegaran voer, op last van Z.H. aan mij als het ware in bruikleen wordt 
afgestaan. Mijn paard, mijn prachtige kris, het rijtuig, waarin ik rijd als ik in 
particulieren dienst van Z.H. ben, dat alles is van den Prins en niet van mij. Maar 
iedereen in de Mangkoenagaran weet ook, dat de Prins dat alles doet uit 
erkentelijkheid voor wat ik voor den Prins heb gedaan en nog doe.2  
 

Juist door de erkentelijkheid van de Mangkoenegoro aan te voeren, lijkt Noto Soeroto zijn 
status te willen versterken. Hij is, als Pakoe Alammer met een hoge positie in de 
Mangkoenegaran, uitsluitend afhankelijk van de goodwill van zijn oude vriend. Hij beseft dat 
de waardering en protectie van de Mangkoenegoro zijn kracht vormen, maar tegelijkertijd zijn 
zwakte zijn. Op steun van andere hoogwaardigheidsbekleders aan het hof hoeft hij niet te 
rekenen.3  
 In januari 1935, als de Mangkoenegoro familiefoto's heeft laten maken, ontvangt Van 
Eysselsteijn een uiterst formele brief van Noto Soeroto als de 'wd. particulier secretaris van de 
prins'. Zonder te tutoyeren kondigt hij de separate toezending van de foto's aan en verzoekt 
hem 'beleefd een kort bericht van goede ontvangst te schrijven, rechtstreeks te richten tot Zijne 
Hoogheid'.4 De verhoudingen zijn duidelijk. 
 
Vanaf 1934 bekleedt Van Eysselsteijn een bestuursfunctie in het illustere, stijlvolle en op 
tradities gestelde, typisch Haagse Letterkundig Genootschap Oefening kweekt Kennis, 
waarvan de rijke geschiedenis teruggaat tot 1834.5 In 1936 aanvaardt hij het voorzitterschap, 
dat hij, met een onderbreking gedurende de oorlogsjaren, tot 1959 met veel trots en allure 
bekleedt.6 Hij publiceert volop: romans, toneelstukken, essays en recencies.7  
 Eind 1936 volgt dan Van Eysselsteijns persoonlijke kennismaking met de vorst. De 
Pangeran Adipati Ario Mangkoenegoro VII, zijn vrouw Goesti Kangdjeng Ratoe Timoer en 
hun vijftienjarige dochter Bendoro Raden Adjeng Siti Noeroel Koesoemowardhani zijn 
uitgenodigd voor het huwelijk van Bernhard en Juliana dat op 7 januari 1937 plaatsvindt. Noto 
Soeroto zal de familie als particulier secretaris van de Mangkoenegoro vergezellen. Het 
gezelschap logeert in kasteel Oud-Wassenaar. Noto Soeroto schrijft Ben: 'Ik hoop zeer, dat je 
persoonlijke ontmoeting met Z.H. volkomen aan je verwachtingen zal voldoen.' Verder ziet hij 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 6 januari 1933. LM Den Haag. 
2 Ibidem. 
3 Deze terughoudendheid is toe te schrijven aan twee oorzaken. In de eerste plaats is er de hiërarchie van de 
vorstenhuizen in Midden-Java, gebaseerd op anciënniteit. Het Pakoe Alamse Huis bekleedt hierin de laagste rang. 
Zie Van Bruggen 1998, p. 8. Ten tweede spelen de verlichte opvattingen en de Europese gezindheid van de 
Mangkoenegoro een belangrijke rol. Door de veelal traditioneel ingestelde pangerans aan het hof worden deze 
vernieuwingen niet actief gesteund. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 28 januari 1935. LM Den Haag. 
5 Margadant 1934, p. 7. 
6 Nijkeuter 1996, p. 38. 
7 Ibidem, p. 225, 234. 
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uit naar het spoedig weerzien.1 Een geheim wordt reeds verklapt. De Mangkoenegoro heeft 
voor het bruidspaar een verrassing in petto. Siti zal in het koninklijk paleis te Den Haag de 
Serimpi dansen op gamelanmuziek, die door middel van een rechtstreekse radioverbinding met 
de poera Mangkoenegaran te Solo ten gehore zal worden gebracht.2 Ook nu weer verzoekt 
Noto Soeroto om publicatie, niet nadat hij Ben op het hart heeft gedrukt bij de particulier 
secretaris van Hare Majesteit te informeren of de attentie in goede aarde zal vallen. Ten 
behoeve van die bekendmaking zendt hij een foto van Siti mee. De bovengenoemde 
belangendriehoek blijkt weer eens als Noto Soeroto schrijft: 'Ben, nu kun je mij [sic] je 
onschatbare diensten bewijzen door de publieke opinie te bewerken ten opzichte van den ook 
door jou zoo hoog vereerden Prins Mangkoenegoro.'3  
 Van Eysselsteijn is op 17 december 1936 met veertig andere genodigden aanwezig in een 
zaaltje van het hoofdgebouw van de PTT bij de repetitie van de dans. Hij is zeer onder de 
indruk.4  
 Interessant is een bijeenkomst op de avond van 27 januari 1937 bij de dichter-schilder en 
musicoloog Rient van Santen en zijn partner, de componist-pianist Bernhard van den 
Sigtenhorst Meyer, in hun woonhuis aan de Prins Mauritslaan 73 te Den Haag. In Van Santens 
zogenoemde 'Javaansche Zaal' met Balinese tempelwachters, Vishnu op zijn Garoeda, 
Boeddha's, etc. wordt een besloten concert gegeven. Van het kleine gezelschap maken, naast de 
gastheren, onder anderen deel uit: de schrijfster Ina Boudier-Bakker, die een nichtje is van Van 
den Sigtenhorst Meyer, Van Eysselsteijn, Noto Soeroto en, als eregasten, de Mangkoenegoro 
met zijn vrouw de Ratoe Timoer.5 Rient van Santen zingt oosterse strofen op muziek van Van 
den Sigtenhorst Meyer, die hem aan de vleugel begeleidt en de laatste speelt zijn compositie, 
Zes gezichten op den Fuji (1919). Het is een avond in een bijzondere ambiance en sfeer, met 
een misschien wel kenmerkende dialoog. Van Eysselsteijn doet verslag:  
 

Ina Boudier-Bakker hield een wayangfiguur in de handen, die zij op haar knieën 
had laten zinken, tijdens van Santen's gezang. Het was een figuur, die ik nog nooit 
eerder had gezien en die, naar Prins Mangkoenegoro vertelde, zeer zeldzaam was. 
De wayang stelde – zoals aan kleur en fijnheid van gestalte duidelijk zichtbaar was 
– een godheid voor, maar de gedaante ging schuil onder een hemelgewelf met zon, 
maan en sterren. […] 'Hij heet de Wederkomende', had Prins Mangkoenegoro 
gezegd […].  
Rechts van mij boog een kleine, slanke gedaante naar voren, een donker gelaat 
onder de sierlijk geplooide Javaanse hoofddoek, ik zag op zijn rug de stenen in zijn 
kris fonkelen. Zijn levendige ogen met de kleine, speelse kraaiepootjes bij de 
ooghoeken, getuigden van zijn onvermoeibaar gevoel voor humor. Het was mijn 
beste vriend, door vele jaren heen bijkans mijn broeder geworden, de dichter Radèn 
Mas Noto Soeroto. 
Toen de beide musici zich bij ons voegden, boog Noto Soeroto zich opnieuw naar 
voren: 'Hebt u een lievelingsfiguur onder hen?' vroeg hij aan Ina Boudier-Bakker, 
op de wayangfiguur wijzende. Ze gaf een ontwijkend antwoord: 'Ze zeggen allen 
iets en allen iets anders.' 

                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 31 oktober 1936. LM Den Haag. 
2 Westerkamp 2005. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 31 oktober 1936. LM Den Haag. 
4 Van Eysselsteijn 1939. 
5 Bernard van den Sigtenhorst Meyer componeert Fluisteringen, drie liederen op teksten van Noto Soeroto voor 
zang en piano (1917) en Bij den tempel, eveneens drie liederen voor zang en piano op teksten van Rient van 
Santen en Noto Soeroto (1915). 
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'Ik houd van Ardjoeno', zei Van den Sigtenhorst Meyer; 'hij is beheerst, gevoelig, 
voornaam en zonder geschreeuw.' 
'Ik houd van de witte Hanoeman', zei ik; 'hij is levendig en verrassend.' 
'Ik houd van Semar', zei Noto Soeroto; 'hij is een nar en een wijze, nuchter en 
idealist. Hij verbindt op Oosterse wijze Sancho Pancha met Don Quichotte en 
Lamme Goedzak met Tijl Uilenspiegel.'  Wij lachten allen. 
'Mevrouw Boudier-Bakker is de beste Dalang onder ons', knikte Prins Mangkoe 
Nagoro. 'De vertoner van het spel mag voor géén zijner figuren voorliefde tonen; … 
zij moeten hem allen dierbaar zijn…' […]. 
'Houdt ú van de figuren, die ú schept?' vroeg de dichter. Zij knikte zwijgend. Dan 
vroeg ze op haar beurt: 'Kunt u zich een schrijver voorstellen die niet in innig 
menselijke verhouding komt te staan tot de wezens die uit hem geboren worden?' 
'En toont u uw voorkeur?'  vroeg de Prins. 
Ina Boudier-Bakker dacht even na. – 'Misschien zijn dichter en dálang één', 
glimlachte ze … – 'Maar toch lijkt de dichter me soms menselijker en zal hij voor 
zichzelf weten wie zijn liefde geldt.' Ik zag Noto Soeroto knikken. Ook hij 
glimlachte …1  

 
Op 10 december 1937, Noto Soeroto is inmiddels weer terug op Java, komt in één van zijn 
brieven de politiek ter sprake naar aanleiding van de in 1936 in de Volksraad ingediende 
'petitie Soetardjo'. Deze voorman van de vereniging van inheemse bestuursambtenaren (de 
Perhimpoenan Pegawai Bestuur Boemipoetra), Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo, krijgt het 
in de Volksraad voor elkaar een zeer gematigde petitie aan te laten nemen, waarin aan de 
koningin en de Staten-Generaal wordt verzocht een conferentie te doen houden tussen 
vertegenwoordigers van Nederland en Indië om een plan op te stellen voor de geleidelijke 
ontwikkeling in tien jaar tot zelfstandigheid van Indië binnen koninkrijksverband.2 Noto 
Soeroto haalt Soetardjo, ongevraagd en door de betrokkene wellicht ongewild, binnen als 
pleitbezorger van de Oedaya-kring, sterker nog, hij zegt dat 'de serieuste groepen onder de 
Indonesiërs onder aanvoering van het Volksraadlid Soetardjo [de weg van de Oedaya-kring] tot 
de hunnen hebben gemaakt'. Hij voegt eraan toe Soetardjo persoonlijk nauwelijks te kennen en 
positioneert zichzelf als een backbencher in het politieke krachtenveld van dat moment, door 
enerzijds te betogen dat zijn strijd niet 'en bagatelle' genomen dient te worden, maar anderzijds 
door zijn vriend toe te vertrouwen dat hij zich thans tevreden stelt met een nederige positie in 
de achterhoede. Hij is 'te vroeg begonnen, ongeveer zes jaren te vroeg'. Maar de Oedaya-
beweging heeft naar zijn indruk de weg geplaveid voor Soetardjo en de zijnen.3 Het is een 
krampachtige poging enig houvast te vinden in de actuele politiek. Van Ben van Eysselsteijn is 
geen reactie op dit onderwerp bekend.  
 
Op 16 juni 1939 is het drie windoes of drie cycli van acht Javaanse jaren geleden dat de 
Mangkoenegoro is benoemd tot hoofd van het Mangkoenagarase rijk. Ter gelegenheid van dit 
jubileum verschijnt Het triwindoe gedenkboek Mangkoenegoro VII.  Noto Soeroto treedt op als 
secretaris van het comité dat de uitgave voorbereidt. Het boek draagt het karakter van een liber 
amicorum. Tussen de bijna honderd medewerkers treffen we natuurlijk ook Ben van 
                                                 
1 Van Eysselsteijn 1955, p. 56-58. Van Eysselsteijn maakt een vergissing in de titel van het artikel waaraan dit 
citaat is ontleend. Hij schrijft 27 januari 1938. De bijeenkomst moet zich hebben afgespeeld in 1937. De 
Mangkoenegoro vertrekt op 18 februari 1937 met zijn gezin uit Nederland. De avond wordt ook beschreven in Het 
triwindoe gedenkboek, p. 126. Hier begaat Van Eysselsteijn dezelfde vergissing met betrekking tot het jaar. 
2 In 1939 wijst Nederland het verzoek compromisloos van de hand. Zie voor een uitgebreide studie over de petitie-
Soetardjo: N.G.B. Gouka: De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in Indië (1936–1938) Amsterdam 2001. Zie 
ook: Rudy Kousbroek: Het Oostindisch kampsyndroom. Amsterdam 1992. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 10 december 1937. LM Den Haag. 
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Eyselsteijn aan, die Vier Zeeuwse kwatrijnen en Drie bladen uit een dagboek inzendt. De 
dagboekbladen betreffen een verslag van zijn aanwezigheid bij de genoemde dansrepetitie in 
het PTT-gebouw op 17 december 1936, de avond bij Rient van Santen op 27 januari 1937 en 
de vermelding van een lang gesprek met Noto Soeroto en de Mangkoenegoro over de 
moeilijkheden die Jodjana, als oosters kunstenaar, in een westerse omgeving heeft te 
overwinnen en op te lossen.1  
 
 
De Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars 
 
Half mei 1940 behoren Noto Soeroto's belangrijkse Haagse vrienden, Hein von Essen en Ben 
van Eysselsteijn, tot de initiatiefnemers om te komen tot de oprichting van een 
kunstenaarsorganisatie. Men wil de Duitsers, van wie men op dit gebied eveneens initiatieven 
verwacht, voor zijn. Nog diezelfde maand komt de Algemeene Nederlandsche 
Kunstenaarsorganisatie, in de wandeling Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars, kortweg 
NOK, tot stand. Zowel Hein von Essen als Ben van Eysselsteijn maken deel uit van het 
bestuur. De organisatie omvat vijftig kunstenaarsverenigingen met in totaal 6500 leden.2   
 In augustus 1940 publiceert Hein von Essen een brochure Eenheid der Nederlandsche 
kunstenaars. Een eisch tot behoud der Nederlandsche cultuur. Von Essen formuleert in de 
brochure als doel van de NOK de Nederlandse kunstenaars te verenigen tot versterking van het 
Nederlandse kunstleven en dit dienstbaar te maken aan de maatschappij. Hij veronderstelt 
onder de Nederlandse kunstenaars, 'de drang naar nieuwe ordening der maatschappij, waarin 
hij [de Nederlandse kunstenaar, RBK] niet meer beschouwd zou worden als een vrijwel 
overbodige of nuttelooze, of als een den menschen "genot en bekooring" verschaffenden 
uitzonderlijken snoeshaan, doch eindelijk als een mensch, die zijn scheppend-cultureele 
krachten zou kunnen wijden aan het totaal, om in schoonen en beteekenisvollen vorm den 
wezenlijk levenden geest van zijn volk en van zijn tijd uit te drukken en door te geven aan het 
nageslacht.'3 De NOK moet in het waar kunstenaarsschap zijn grond vinden, ongeacht stand, 
partijpolitieke richting of godsdienstige overtuiging, aldus Von Essen.4 Naar zijn overtuiging 
zal deze sociale, politieke of religieuze differentiatie geen belemmering vormen voor het 
welslagen van de NOK. Als voorbeeld voegt hij eraan toe: 'Een N.S.B.-er kan fel tegenover 
een democraat staan, maar een echt kunstenaar erkent den echten kunstenaar, ook al is de één 
N.S.B.-er en de ander democraat.'5 Als steun voor deze gedachte, voert Von Essen de nazi-
propagandist Friedrich Markus Huebner ten tonele, die gezegd zou hebben, dat Nederlanders 
voor geestelijke stromingen ontvankelijk zijn.6 Van de bezetter verwacht hij dat het initiatief 
zal worden gesteund, omdat de Duitser rasverwant is en tijdens de inval 'zoowel militair als 
civiel, getuigenis heeft afgelegd van zeer groot zelfbedwang, van achting en waardeering voor 
het Nederlandsche volk en van begrip voor het wezen van onzen volksaard'.7 Vervolgens prijst 
hij de Duitse bloed-en-bodem-gedachte en plaatst hier een Nederlandse variant tegenover, door 
vast te stellen dat de Nederlander zijn bloed-en-uit-het-water-gewonnen-bodem-en-zijn-zee 
liefheeft.8  
                                                 
1 Het triwindoe gedenkboek 1939, p. 124-127. 
2 Nijkeuter 1996, p. 46, 47. 
3 Von Essen 1940, p. 5, 6. 
4 Ibidem, p. 6. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 4; Huebner verspreidt nationaal-socialistische opvattingen over de Nederlandse cultuur. Zie Kelder 
1984. Huebner behoort, net als Ben van Eysselsteijn en Hein von Essen tot de vriendenkring van Noto Soeroto, 
die eind 1931 de inzameling voor zijn passage naar Indonesië organiseert. 
7 Von Essen 1940, p. 11. 
8 Ibidem, p. 12. 
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 De brochure wekt grote onrust onder de leden. Het blijkt dat Von Essen steeds contacten 
had onderhouden met de Duitsers. Nadat uit een enquête naar voren komt, dat meer dan 70% 
van de leden een Kultuurkamer afwijst, wordt de NOK in mei 1941 van hogerhand ontbonden 
en verboden.1  
  
 
Het contact hersteld 
 
Op de vriendschap met Noto Soeroto kijkt Van Eysselsteijn na de oorlog met een nostalgische 
blik terug, hoewel pas in 1950 het schriftelijk contact is hersteld: 
 

Zo vaak, broer Noto, denk ik terug aan de heerlijke tijd, toen we een geregeld 
contact hadden en ik je vrijwel dagelijks sprak. Eerst veel later heb ik leren 
beseffen, dat ik uit onze oude vriendschap iets heb overgehouden en meegekregen, 
dat een geestelijk bezit is geworden voor m'n hele verdere leven. Door jou leerde ik 
Hafiz en Omar Khayam kennen, jij wees me op de vertalingen der Chinese 
dichters: Li T'ai Po, enz. Jij deed de oude beschaving en de rijkdom van den geest 
uit het oer-oude Java voor mij levend worden. Later heb ik in vertaling Oosterse 
denkers als Lao Tzé, Kong Fu Tzé, vooral echter de Indische Vedanta leren kennen. 
Herinner je je nog onze lange, ernstige gesprekken over mystiek en literatuur, 
godsdienst en filosofie? Maar ook onze vrolijke, zonnige uren van vriendschap, 
waarin we elkaar namen zoals we waren: met al onze fouten en gebreken, maar ook 
onze idealen en ons eerlijk streven naar het Goede –  En onze prettige, soms 
fantastische borrelgesprekken? Ik mis je vaak, Noto, maar iets van jou is altijd bij 
me, dat is wat overbleef uit dit alles: een bezit voor het leven. Het is goed dat ik je 
ontmoette en dat ik veel van je geest en hart kreeg. Er zullen er niet tallozen zijn, 
die jouw werk lazen, voor wie jij een winst werd. Vergeet dat nooit.2  
 

Het min of meer toevallige initiatief tot dit hernieuwd contact in 1950 komt tot stand door 
bemiddeling van Wim C. Lemei, die in de jaren 1930–1932 vice-voorzitter van het NIV was 
geweest en van januari 1931 tot februari 1932 de functie van directeur van Oedaya bekleedde 
aan de zijde van hoofdredacteur Noto Soeroto.  
 Lemei, met wie de briefwisseling na de oorlog vanaf april 1949 is hersteld, zendt Noto 
Soeroto in december van dat jaar een knipsel uit de Haagsche courant, waarin Van Eysselsteijn 
verslag doet van een tentoonstelling in Osnabrück. Het knipsel is voor Noto Soeroto aanleiding 
om zijn oude vriend een levensteken te geven. Hij stuurt hem via de Haagsche courant op 30 
december 1949 een brief. Hij heeft weliswaar al eerder stukjes van Van Eysselsteijn onder 
ogen gehad, maar voelde zich te 'geparalyseerd' om iets van zich te laten horen. Als bijlage 
sluit hij een eerder verzonden schrijven aan Georgette Sluyp in, een 'goede vriendin uit de 
laatste jaren voor den oorlog'.3 Het is een in die tijd door hem meer toegepaste efficiëntie om 
oude vrienden en kennissen door middel van een afschrift van een reeds aan een derde 
verzonden brief van zijn wederwaardigheden op de hoogte te brengen.  
 Van Eysselsteijn reageert pas vier maanden later.4 Ook hij gebruikt het woord 
'geparalyseerd' om zijn gemoedstoestand te definiëren. Desalniettemin is hij als schrijver zeer 
actief. Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot 1950 levert hij vele bijdragen in 
kranten en tijdschriften. Separaat publiceert hij essays, novellen, toneelstukken, een roman, een 
                                                 
1 Nijkeuter 1996, p. 47, 48. 
2 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 1 mei 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Georgette Sluyp, 30 december 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 4 mei 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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biografie, een bedrijfsgeschiedenis, een vertaling en een satire.1 Zelf deelt hij over zijn 
auteurschap mee:  'Ik ben nu wat men "een bekend auteur" pleegt te noemen.' Zijn verzuchting 
met betrekking tot zijn gezondheid lijkt dus geen betrekking te hebben op zijn schrijverschap 
of betreft een relatief korte tijd. Zij kan worden opgevat als een poging tot identificatie met zijn 
'beste broer Noto', de aanhef waarmee hij zijn brief begint, maar kan ook worden 
toegeschreven aan de gevolgen van de uitspraak van de Ereraad voor de Letterkunde met 
betrekking tot zijn houding in de oorlog. Tengevolge van de in zijn ogen onterechte 
veroordeling, waarover later meer, laat zijn toch al zwakke gezondheid door verbittering en 
gekwetstheid in de eerste naoorlogse jaren te wensen over.2  
 Van Eysselsteijn heeft veel te vertellen: o.a. over zijn publicaties, over de dierbare 
herinneringen aan hun dagelijkse contacten tot 1932:  
 
 Er verschijnen geregeld interviews en artikelen over mijn leven en in al die 

publicaties wordt ook steeds jóúw naam genoemd. Want de jaren van een vrijwel 
dagelijks contact dat wij hebben gehad, herdenk ik steeds met innige dankbaarheid. 
Het was een goede, een eerlijke en een menselijk-belangrijke tijd.  

 
Verder rept hij over hun overleden 'wederzijdsen, groten vriend' Hein von Essen, over zijn 
enthousiasme voor de Wayang-liederen en de aan Noto Soeroto nog onbekende vertaling ervan 
door de Duitse dichter Ludwig Bäte, een vriend van Van Eysselsteijn. Maar over zijn 
veroordeling door de Ereraad vertelt hij, waarschijnlijk uit schaamte of weerzin, niets aan zijn 
beste vriend. Over het dubieuze oorlogsverleden van Hein von Essen, hun beider vriend uit de 
Haagse periode, zwijgt hij eveneens.    
 In een postscriptum vraagt hij of het goed is dat hij tijdschriften en boeken stuurt. Hierbij 
denkt hij zeker ook aan De getemde brontosaurus, een geïllustreerd werkje, dat hij in 1943 laat 
verschijnen:  
  
 Tijdens de oorlog schreef ik ook een boekje, dat geïllustreerd verscheen: "De 

Getemde Brontosaurus", een satyre, een "reeks fantastische overpeinzingen over 
hoffelijkheid als uiterlijke vorm van innerlijke beschaving". Dat boek, een satyre 
op de Nazi's, maar mogelijk nog altijd zeer actueel in nieuweren zin, heb ik in 1943 
opgedragen: aan Radèn Mas Noto Soeroto, in oude vriendschap. Ook dat boekje 
zou ik je graag eindelijk doen toekomen. Het is uitverkocht, maar ik bezit nog 1 
exemplaar voor jou. 

 
Een maand later blijkt dat het anders is: 
 

het is me gelukt om het boekje "De getemde Brontosaurus" te vinden, dat ik tijdens 
de oorlog schreef. Al maanden heb ik op die gelegenheid geloerd: dezer dagen vond 
ik een exemplaar in een antiquarische boekhandel; ik kocht het – en zo zal het dan 
toch eindelijk mogelijk worden, om je "De getemde Brontosaurus" toe te zenden. 
[…]. Je zult, lezende in dit geschriftje ook je eigen naam nog in de tekst 
tegenkomen.3  
 

Van Eysselsteijn behandelt in De getemde brontosaurus op licht satirische wijze de kern van 
de hoffelijkheid, die zijn basis behoort te vinden in de innerlijkheid van de mens. Hij stelt 
                                                 
1 Nijkeuter 1996, p. 225-227, 234-235. 
2 Ibidem, p. 79. 
3 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 5 juni 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. De prentjes in 
De getemde brontosaurus zijn gemaakt door de antisemitische Karel Thole. Zie Venema 3A, 1990, p. 21. 
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zowel culturen van westerse als van oosterse oorsprong met historische voorbeelden aan de 
orde. Van het Javaanse volk zegt hij: 
 

De Javanen, door Multatuli het zachtste volk ter aarde genoemd en door velen voor 
een der beschaafdste volkeren gehouden, hebben een niet te overwinnen afkeer van 
luidruchtigheid. Deze is zóó sterk, dat voor den Javaan een schreeuwer eigenlijk 
reeds ongelijk moet hebben enkel en alleen door het feit dat hij schreeuwt.1  

 
Hij meent de basis voor deze houding te vinden in de oude literatuur van de hindoes, de 
Mahabharata en de Ramayana. Hij noemt de oppositie tussen het begrip Radjarshi (Radja-
Reshi) en de figuur Praboe Kelana. Het eerste omvat de situatie waarin één persoon de koning 
en de wijze omvat, de vorst, die zijn land 'beheerst', maar ook zichzelf, terwijl Praboe Kelana 
als onbeheerst en verdwaasd kan worden gekenschetst. 'Het is Praboe Kelana, die in het 
Westen vermaardheid kreeg, door de vertolking van den in geheel Europa bekenden 
danskunstenaar Radèn Mas Jodjana', voegt hij eraan toe om vervolgens Noto Soeroto te 
introduceren als schrijver van de Wayang-liederen. Van Eysselsteijn citeert hieruit voor een 
belangrijk deel 'De verdwaasde', door Noto Soeroto opgedragen aan Jodjana, waarin de 
verliefde Kelana door zijn broer herhaaldelijk wordt gewezen op beheersing en matiging.   
 De Duitsers verbieden het boekje direct nadat het verschijnt, omdat zij menen dat zinsneden 
als 'de plompe, domme schurk voelt zich alleen maar thuis onder zijns gelijken' en 'al valt met 
bruutheid en grofheid wellicht een kort, aanvankelijk succes te bereiken' op hen betrekking 
hebben.2 Van Eysselsteijn geeft de censuur gelijk: 'de Nazi's meenden, dat dit op hen sloeg. 
Wel zij hadden gelijk. Echter begreep de domme censuur niet dat ik met de, op pag. 44 
voorkomende "brullende redenaar" Adolf Hitler bedoeld kon hebben.'3  
 Het is echter niet zozeer een politieke stellingname die Van Eysselsteijn met De getemde 
brontosaurus heeft willen overbrengen. Als er al sprake is van kritiek op de bezetter, behelst 
deze hier uitsluitend hun onbeheerste en ongematigde wijze van optreden. Van Eysselsteijn 
moet op grond van De getemde brontosaurus niet worden gezien als een schrijver die zich 
actief opstelt tegen de opvattingen en handelingen van de Duitsers. Hij heeft nooit expliciet de 
bezetter afgewezen.4  Op 2 oktober 1945 wordt hij door de Ereraad voor de Letterkunde onder 
leiding van de schrijver-jurist mr. F. Bordewijk veroordeeld. Men oordeelt, dat 'de heer Van 
Eysselsteijn door van zijn, zij het ook onvrijwillige, opneming in de Kultuurkamer gebruik te 
maken om te publiceeren en tooneelstukken te doen opvoeren, in gebreke is gebleven zich 
volledig te verweren tegen het funeste drijven dezer instelling en aldus zijn naam onopzettelijk 
heeft dienstbaar gemaakt aan haar streven.'5 Er volgt een publicatie-, verkoop- en 
optreedverbod op het gebied van de kunst tot 1946. Verder wordt bepaald dat reeds verschenen 
werk of herdrukken niet verkocht mogen worden. Bovendien mag hij niet in het openbaar 
optreden op het gebied van de kunst. De maatregelen gelden tot 1 januari 1946.6 Nijkeuter, de 
biograaf van Van Eysselsteijn, vat zijn houding als volgt samen: 

 
De houding die Van Eysselsteijn tijdens de bezetting aannam kan, alles overziende, 
halfhartig genoemd worden. Noch als kunstenaar noch als journalist wilde hij lid 
worden van de Kultuurkamer, zo beweerde hij. Dat hij er daarna in slaagde – 
ondanks allerlei Duitse ge- en verboden – zijn boeken uitgegeven en zijn 

                                                 
1 Van Eysselsteijn 1943, p. 47. 
2 Ibidem, p. 9. 
3 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 5 juni 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Nijkeuter 1996, p. 78. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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toneelstukken gespeeld te krijgen, is merkwaardig maar misschien nog uit te leggen 
als een bewijs van buitengewone handigheid. Maar hoe handig ook – hij moest in 
de ogen van velen wel een foute schrijver, een collaborateur lijken. Wie anders kon 
immers onder die omstandigheden zijn werk laten uitgeven en bovendien laten 
recenseren in kranten en tijdschriften? Concluderend moet dan ook gesteld worden, 
dat als Van Eysselsteijn werkelijk de intentie had tijdens de bezettingsjaren van zijn 
schrijverschap te leven, maar niet wilde collaboreren, hij in het gunstigste geval 
grenzeloos naïef moet zijn geweest.1  
 

Het is diezelfde naïveteit, die hem met Von Essen doet samenwerken in het kader van de 
oprichting van de NOK in 1940. 
 F. Bordewijk kijkt in 1954 terug op de kunstzuivering: 'Er bestond uiteraard differentiatie, 
en men mag zeggen dat de lichte gevallen, die vlot en geruisloos konden worden afgewerkt, 
thans zijn vergeten.'2 Ben van Eysselsteijn kunnen we rekenen tot deze categorie.  
 
Het duurt meer dan een jaar voordat Noto Soeroto aan Van Eysselsteijn weer enige 
levenstekenen doet toekomen. Zijn brief lijkt met enige terughoudendheid te beginnen: 'Wij 
zullen elkaar wel niet dikwijls lange brieven schrijven: daarvoor leggen de moeilijkheden van 
het leven te veel beslag op onze persoonlijkheid.' Verderop laat hij toch zijn gevoel spreken:  
'Ik ben aan dit briefje begonnen uit hevig verlangen om jou na zoo'n lange tijd weer eenig 
levensteeken te geven' en 'Ik heb groote behoefte om jou op de hoogte te brengen van mijn 
huidige levensomstandigheden. Die zijn verre van rooskleurig.'3 Hij sluit een afschrift van een 
brief aan Theo Metz in, waarin hij zijn situatie uiteenzet.4  
 Het is een en al droefenis. Hij kwalificeert zich als een 'persona non grata in republikeinsche 
en nationalistische kringen, die het voor het zeggen hebben gekregen', waardoor het hem 
onmogelijk is een of andere dienstbetrekking te krijgen. Bovendien verslechtert zijn 
gezondheid. 'Het sombere relaas omtrent mijn leven vertoont geen enkel lichtpunt', deelt hij via 
Metz aan Van Eysselsteijn mee. Deze reageert in augustus 1951 met een lange brief vol 
nostalgie: 
 

Op mijn boekenkast […] staan de portretten van hen, die mij dierbaar zijn en aan 
wie ik veel te danken heb. Allereerst Noto Soeroto, de dichter, mijn oude vriend, 
wiens vertrek een leegte in mijn leven naliet, die nimmer kon worden aangevuld, hij 
was voor mij de verbinding tussen mijn liefde en belangstelling voor het Oosten en 
… het Oosten zelf. Java in het bijzonder. Daar staat ook het portret van de  nobele 
Vorst Mangkoe Nagoro VII, die ik nooit zal vergeten. Soms blader ik in het 
Triwindoe-gedenkboek, of ik lees in je verzenbundels, speciaal de Wayang-
Liederen, die me zeer dierbaar zijn en waarvan de opdracht aan mij, me nog altijd 
verheugt. Dan komt die hele goede oude tijd terug: onze gesprekken en diep 
beleefde ervaringen, ons aller levendige deelname rond "Oedaya", je lezingen, onze 
gemeenschappelijke rijsttafels en borrel-uurtjes, waartoe ook onze vriend en 
broeder Hein von Essen behoorde.5  

                                                 
1  Nijkeuter, p. 54. 
2  Bordewijk 1954, p. 70. 
3  Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 13 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Theo Metz, 12 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. De econoom dr. 
Theodoor Metz is voor de Tweede Wereldoorlog algemeen secretaris van de Nederlandsche Kamer van 
Koophandel voor Duitschland en privaatdocent aan de universiteit van Frankfurt. Hij publiceert over Javaanse 
kunst en Duitse handelsbetrekkingen met Nederlands-Indië. Hij behoort tot de intimi van Noto Soeroto. Zie Klaar 
1931. 
5 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 19 augustus 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 



 215

Van Eysselsteijn schrijft hem over Von Essens dood: 'Hij stierf zoals hij leefde: een sterke 
persoonlijkheid tot op het laatst.'1 Hij brengt hem opnieuw in kennis van zijn initiatief om de 
Duitse dichter Ludwig Bäte de Wayang-liederen in het Duits laten te vertalen. Hij vertelt over 
zijn eigen publicaties, in het bijzonder zijn dichtbundel Momento grazioso, en beschouwt 
hoogdravend de gevolgen van de wereldoorlog in formuleringen als 'het is mijn vaste 
overtuiging dat de machten, die ons leiden, "na duizend maal duizend jaren", de wayang van de 
geest, die wij dienden, weer in hun handen zullen nemen.'  
 De bundel Momento grazioso, blijkt te zijn opgedragen aan de danseres Han Rijnbeck. Na 
een uitvoerig exposé over hun ontmoeting en kennismaking, vat hij zijn affectie voor haar 
samen in de woorden 'Han en ik hebben een zeer nauw contact, dat ver boven vriendschap 
uitstijgt. […] Deze vrouw is veel voor mij gaan betekenen, broer Noto. ….Waarom zou ik je 
dat niet zeggen.'  Over de relatie met zijn vrouw Poppy merkt hij op dat er moeilijkheden zijn 
en hij beklaagt zich over de situatie door op te merken dat het 'afschuwelijk [is] dat ik ter wille 
van Dewi Angreni, Dewi Sekar Tadji ontrouw werd. Maar dit zijn stormen, die men niet 
beheersen kan…zelfs niet als men ouder is geworden, doch weinig wijzer.'2 Hij besluit zijn 
brief met een vragende zucht naar identificatie: 'Zijn er geen lieve, tedere handen om jou heen?' 
In alle volgende brieven van Van Eysselsteijn blijft 'Hanneke' figureren.   
 Inmiddels verblijft Noto Soeroto al ruim zes weken in het ziekenhuis, maar zijn klachten 
verminderen niet in die mate, dat hij zijn werkzaamheden enigszins kan hervatten. Met lange 
tussenpozen kan hij met potlood een aantal alinea's schrijven, die door een bediende, die geen 
Nederlands verstaat, in het net moeten worden getypt.3 Desalniettemin reageert hij uitgebreid 
op de ontboezemingen van Van Eysselsteijn. Beide vrienden blijken er meesters in om delicate 
persoonlijke zaken in mooie volzinnen te gieten, soms voorzien van een culturele saus, 
waarmee een zekere beschroomdheid kan worden afgedekt. Zo schrijft Noto Soeroto:  
 

Beste broer, hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je in mij stelt, blijkens je 
mededeelzaamheid omtrent je hartsgeheimen en -strubbelingen. Dat vertrouwen is 
trouwens niet misplaatst, want je zult wel weten, dat ik de ingewikkeldheden in zulk 
een kwestie volkomen kan navoelen. Heb ik zelf de ziele-extasen en -ellenden in 
zulk een levensperiode niet gekend? En hoevele van die perioden zijn er in mijn 
leven niet geweest?4  
    

Hij vervolgt met de analyse dat de tirannie van de liefde verschrikkelijk kan zijn, maar dat de 
liefdesgunst voor de kunstenaar gesublimeerd wordt in het werk. Zijn bekende positie tussen 
oost en west vat hij voor zijn vriend nog eens samen:    
 

Onze vriend [Ludwig Bäte, RBK] noemde mij "ein Dichter zwischen Europa und 
Asiën", en dat is waar, want wel ben ik Aziaat naar lichaam en gemoed, maar mijn 
geest is sterk naar Europa georiënteerd. Mijn liefde gaat uit naar Indonesië, maar 
mijn eerbied naar (het vrije) Europa. Ik kan het daarom heel slecht hebben, als een 
Indonesiër, of een Aziaat in het algemeen, laatdunkend over Europa denkt of 
spreekt. Europeesche politiek is funest, en de koloniale daarvan hatelijk; daar ben ik 
met zulk een Aziaat het volkomen eens. Maar voor Europeesche kunst en 
Europeesche wetenschap, dus kort gezegd: voor Europeesche cultuur koester ik een 
eerbiedig ontzag, dat vermengd is met een warme genegenheid.5  

                                                 
1 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 4 mei 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Dewi Angreni en Dewi Sekar Tadji zijn personages uit de Panji-cyclus, een Javaanse legende. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 1 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 3 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
5 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 3 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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Nooit heeft Noto Soeroto zijn plaats tussen Europa en Indonesië scherper verwoord dan in deze 
brief.   
 
 
Slot 
 
De aantrekkingskracht  tussen Noto Soeroto en Ben van Eysselsteijn berust, naast de voor 
vriendschap vanzelfsprekende wederzijdse affectie, voor een belangrijk deel op beider 
ontegenzeggelijke eruditie. Van Eysselsteijn is voor Noto Soeroto de Europeaan bij uitstek. 
Nederlands toneel- en prozaschrijver, dichter, toneelcriticus en kunstkenner. Een man van 
aanzien in culturele kringen in Den Haag, al ruim voor de Tweede Wereldoorlog, met grote 
belangstelling voor en kennis van de wereldliteratuur en in het bijzonder van de Duitse letteren. 
Hij beschikt over veel contacten en bezoekt het Duitse taalgebied frequent.1 Noto Soeroto is de 
aristocratische Javaan met de sterke wil de westerse cultuur te doorgronden. In deze behoefte 
speelt Van Eysselsteijn een belangrijke rol. Het wisselgeld van Noto Soeroto is de cultuur van 
Java, waarvoor zijn vriend als romanticus en geoefend exotist grote belangstelling koestert. De 
adellijke afkomst van Noto Soeroto speelt een niet te onderschatten rol. De adoratie van Van 
Eysselsteijn voor, en dweperij met de Mangkoenegoro sluiten hier naadloos bij aan. Het biedt 
hem toegang tot een droomwereld die in Nederland voor hem gesloten blijft. Nijkeuter merkt 
in dit verband op dat de levenswijze van de aristocratie hem zeer aantrekt, maar dat hij zich 
deze als journalist uiteraard niet kan veroorloven.2 Waarschijnlijk is dit ook de oorzaak dat hij 
zijn uiterlijk in overeenstemming brengt met zijn droombeeld: een beetje dandy-achtig, wat 
overdreven gesticulatie, dictie en mimiek, een wandelstok met ivoren knop en een opvallende 
ring.3             
 De houding van Van Eysselsteijn ten opzichte van Noto Soeroto's politieke stellingname 
blijft onduidelijk. Zijn medewerking aan Oedaya kan worden gezien als een adaptatie van de  
politieke denkbeelden die de grondslag vormen van het blad, maar de feitelijke bijdragen zijn 
louter cultureel of niet-opiniërend journalistiek van aard. Zowel uit de briefwisseling als in de 
aan zijn vriend gewijde journalistieke bijdragen in kranten en tijdschriften, blijkt bewondering, 
zelfs adoratie. Hij roemt bij herhaling, op overdreven wijze, Noto Soeroto's karakter, eruditie, 
poëzie en denkbeelden, maar van werkelijk kritische zin is geen sprake. Van Eysselsteijn 
betrekt geen politieke stellingen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog veroordeelt hij op geen 
enkele wijze expliciet het nazisme. De collaborateur Hein von Essen blijft in zijn ogen een 
goede vriend en broeder met een sterke persoonlijkheid.  
 Noto Soeroto, van zijn kant, stelt zich met betrekking tot zijn vriend Ben ook kritiekloos op. 
Hij gaat mee in zijn gevoelens en gedachten, prijst zijn kennis en spreekt lovend over zijn 
boeken, toneelstukken en gedichten, terwijl de gevestigde literaire wereld Van Eysselsteijn 
ondanks zijn veelzijdigheid, eruditie en veelal positieve kritieken toch meer als verteller dan 
als literator beschouwt.4  
 Omdat Noto Soeroto Nederland in 1932 al verlaat, is hij onwetend van de lafhartige, of op 
zijn minst naïeve houding van zijn vriend in de oorlog en de na-oorlogse gevolgen. Toch moet 
de affaire in Indië bekend zijn geweest, hoewel de Japanse bezetting en de periode van de 
bersiap de communicatie zeer hebben bemoeilijkt. Het feit dat de na-oorlogse briefwisseling 
pas in de loop van 1950 weer op gang komt, kan worden toegeschreven aan deze laatste 
omstandigheid, maar zeker ook aan wederzijdse angstvalligheid om na deze pijnlijke kwestie 

                                                 
1 Nijkeuter 1996, p. 48. 
2 Ibidem, p. 155. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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het contact te hernieuwen. Liever vermijden dan confronteren, lijkt het devies. Het onderwerp 
komt in het geheel niet ter sprake, evenals de misstappen van Hein von Essen.                              
 En missschien is dit wel de kern in hun sterk cultureel georiënteerde vriendschap, die 
zonder twijfel haar grond vindt in de hoge wederzijdse appreciatie, maar ook in onderlinge 
belangen. Het gevolg is dat de schroom voor kritiek de werkelijke groei aan beide zijden 
blokkeert.  
     
In 1956, vijf jaar na Noto Soeroto's dood, verzorgt Ben van Eysselsteijn als een postuum 
eerbewijs de uitgave van het boekje Goden, mensen en dieren. Hierin zijn gebundeld 'Wayang-
liederen' en de nog onuitgegeven fabels, die Noto Soeroto in de laatste jaren van zijn leven had 
geschreven. In de inleiding geeft Van Eysselsteijn biografische informatie over Noto Soeroto, 
waarin hij het bestaan van Noto Soeroto's dochter Dewi vergeet te vermelden. In hoofdstuk 11 
wordt aandacht besteed aan deze uitgave.    
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11 
 
'NA HET HEENGAAN VAN MANGKOENEGORO VII IN 1944 HEB IK JARENLANG 
GESCHARRELD OM IN MIJN NOODDRUFT TE KUNNEN VOORZIEN' (1936–1951) 

 
 
1936–1942 
 
Mangkoenegoro VII, zijn vrouw, dochter en talrijke bedienden waren op 11 november 1936 
met de Marnix Van St. Aldegonde vanuit Batavia naar Amsterdam vertrokken. Hij is de enige 
vorst uit Indië die het huwelijk van Juliana en Bernard bijwoont. Het heeft naar alle 
waarschijnlijkheid te maken met zijn functie van kolonel en adjudant in buitengewone dienst 
van de koningin. Uit Djokja sturen de sultan en de Pakoe Alam slechts een deputatie, evenals 
de soesoehoenan van Soerakarta.1 Noto Soeroto reist mee in de functie van secretaris en 
adjudant van de Mangkoenegoro.2  
 Het gezelschap verblijft in Kasteel Oud-Wassenaar. Dat wil zeggen, Noto Soeroto verblijft 
er slechts één nacht en overnacht de rest van de tijd bij zijn gezin aan de Pomonalaan. Na 
bijna vijf jaar is hij tijdelijk herenigd met zijn gezin. Het moet zowel voor Jo en de kinderen 
als voor hem een vreemde ervaring zijn geweest.  
 Uiteraard is het bijwonen van het huwelijk het hoofddoel van de reis, maar er staat meer op 
het programma dat vrienden, onder wie de musicoloog Jaap Kunst, Theo Metz en Louis Petit, 
hadden opgesteld. De Mangkoenegoro bezoekt talrijke fabrieken en musea, de kantoren van 
de Nederlandsche Handelmaatschappij, Schiphol, de Afsluitdijk en Artis. En Noto Soeroto is 
steeds aan zijn zijde.3  
 Op 15 februari 1937 aanvaardt de Mangkoenegoro de terugreis. Noto Soeroto voegt zich 
later bij het gezelschap dat nog een reis door Europa maakt. Opnieuw vertrekt hij zonder zijn 
gezin. Hij neemt dit moeilijke besluit in overleg met zijn vrouw in het belang van de kinderen. 
Rawi zit in het voorlaatste jaar van de afdeling Gymnasium van het Gemeentelijk Lyceum aan 
het Stokroosplein te Den Haag en heeft het voornemen om rechten te gaan studeren in Leiden. 
Dewi bezoekt Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort. Indro zit nog op de 
lagere school.  
 Noto Soeroto's leven en werk in Solo hernemen hun loop. Hij woont in Solo aan de 
Kestalanweg 201. Een belangrijke mijlpaal komt in zicht: het 24-jarig regeringsjubileum van  
Mangkoenegoro VII op 16 juni 1939. Al aan het eind van 1938 richt een comité, waarvan 
Noto Soeroto het secretariaat voert, zich tot de vrienden, bekenden en relaties van de vorst om 
een bijdrage te vragen voor een gedenkboek dat onder de titel Triwindoe gedenkboek 
Mangkoe Nagoro VII aan de jubilaris zal worden aangeboden. Wel 187 mensen geven gehoor 
aan de oproep.4 In de twee prachtig uitgevoerde boeken, verlucht met foto's en Javaanse 
siermotieven, staan bijdragen van onder anderen Ina Boudier-Bakker, Ben van Eysselsteijn, 
Gijs Friedhoff, Gondowinoto, Jodjana, de musicoloog Jaap Kunst, Theo van Lelyveld, Theo 
Metz, Noto Kworo, Nico Oosterbeek, de soesoehoenan van Soerakarta, Rient van Santen, Ben 
van den Sigtenhorst Meyer, de kunstschilder Willy Sluiter, de chef van de Oudheidkundige 
Dienst te Batavia W.F. Stutterheim en Tagore. Het boek toont de diversiteit van de vrienden 
van de Mangkoenegoro, zowel wat betreft hun professie als hun Europese, Chinese, Indiase of 

                                                 
1 Djajadiningrat 2006a, p. 346, 347. 
2 Zie voor de relatie tussen het koningshuis en de koloniën Gert Oostindie: De parels en de kroon. Het 
koningshuis en de koloniën. Leiden/Amsterdam 2006, in het bijzonder afbeelding 27. 
3 Djajadiningrat 2006a, p. 352. 
4 Djajadiningrat 2006b, p. 29. 
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Javaanse achtergrond. Het is duidelijk dat de meesten niet alleen een relatie met de 
Mangkoenegoro hebben, maar tevens goede bekenden zijn van Noto Soeroto.   
 
Jan Greshoff, die als goede bekende van de Mangkoenegoro opmerkelijk genoeg in de 
Triwindoe gedenkboeken ontbreekt, herinnert zich Noto Soeroto uit de periode vlak voor het 
uitbreken van de oorlog in Azië. Zijn beschrijving geeft eveneens een typering van Noto 
Soeroto's karakter, althans vanuit Greshoffs perspectief.   
 

Ik heb de levendigste herinnering aan R.M. Noto Soeroto bewaard. In het najaar 
van 1940 en het voorjaar van 1941 zag ik hem veel. Wanneer ik te Solo verbleef, 
hetgeen nogal eens het geval was, zelfs héél veel. Ik was daar altijd te gast van de 
Rodenburgs, die de overburen van R.M. Noto Soeroto waren.1 Geen dag ging 
voorbij zonder een bijeenkomst op het zogenaamde borreluur. Soms wipte hij 
over, meestal ging ik hem bezoeken. Hij was toen nog gezond, vol goede moed, 
levendig van geest en vol belangstelling. Met hem bracht ik bezoeken aan Z.H. 
Prins Mangkoenegoro, zijn vriend in wiens paleis ik twee avonden doorbracht 
geheel gewijd aan Javaanse muziek en danskunst. Noto Soeroto droeg bij deze 
gelegenheid zijn hofgewaad, dat hem oneindig beter stond, dan het eenvoudige 
witte pak dat hij, als een ieder, gewoonlijk droeg. Hij was een der edelste 
voorbeelden van een helaas verdwijnend mensensoort: de oosterling, zich van zijn 
wezen bewust, maar daarbij geheel doordrongen van de Europese (in dit geval 
Nederlandse) geest. Hij wist, alreeds door zijn geboorte, niet wat onderdanigheid 
was, maar hij verfoeide evenzeer het driest optreden van hen die zodoende hun 
onzekerheden, te vergeefs, trachten te verbergen. Hij was bescheiden en trots, 
deemoedig en zelfbewust. Doch wat mij het meest opviel was zijn gematigdheid. 
Ik heb zeer lang met hem geredekaveld over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Hij sprak daarbij zijn meningen, zacht en aarzelend, doch niettemin 
positief uit, en hij behield altijd zijn evenwicht. Hij wist wat hij wilde, maar hij 
wilde het langzaam. Hij geloofde in ontwikkeling en groei en zeer nadrukkelijk 
niet in geweld.2   
 

Na de oorlog herinnert Noto Soeroto zich de gezellige uren met Greshoff nog levendig. Ook 
de danseres Darja Collin en vele andere vrienden blijken deel te hebben uitgemaakt van deze 
bijeenkomsten.3 Het tafereel van het borreluur en het overwippen naar vrienden suggereert 
onbekommerdheid en plezier, maar er zijn zorgen.  
 Enige extra inkomsten kan Noto Soeroto zich verschaffen door in de jaren 1940 en 1941 
artikelen te schrijven voor onder andere De locomotief, het Indisch weekblad en het 
Soerabaiasch handelsblad. Inhoudelijk brengen de publicaties weinig nieuws. Zij borduren 
voort op de in Naar een nieuwe samenleving en in Van overheersching naar zelfregeering 
betrokken stellingen. In maart 1942 vaardigt de Japanse bezetter een verbod uit op de 

                                                 
1 Mr. Gerrit Rodenburg was secretaris Mangkoenegarase zaken en beheerder van het privévermogen van de 
Mangkoenegoro. Dit vermogen bestond uit effectenbezit in Solo en Amsterdam. De beurswaarde te Solo 
bedroeg eind 1939 ruim f 33.000,- en te Amsterdam f 50.000,-. Bron: Brief G. Rodenburg aan Noto Soeroto, 19 
maart 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Greshoff 1956. 
3 Brief Noto Soeroto aan mevr. D. Rodenburg-Hartjens, 26 augustus 1949. Archief Noto Soeroto. Darja Collin 
maakte in 1937 een tournee door Nederlandsch-Indië. In 1940 vluchtte zij vanuit Frankrijk naar Indië waar zij 
weer een tournee maakte in 1941. Zie: Wim Hazeu: Slauerhoff. Een biografie. Amsterdam / Antwerpen 1995, p. 
739. 
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Nederlandstalige pers, waarmee dus ook een einde komt aan de publicaties van Noto Soeroto 
in bovengenoemde kranten.1  
 
 
Solo, maart–april 1942 
 
Al in 1939, als in Europa de oorlog uitbreekt, en zeker als na de Japanse aanval op Pearl 
Harbour op 7 december 1941 de Verenigde Staten en Engeland aan Japan de oorlog verklaren, 
beseft Noto Soeroto dat hij zijn vrouw en kinderen misschien nooit meer zal zien. Over de 
gebeurtenissen in zijn leven gedurende de oorlogstijd is niet veel bekend. Begin maart 1942 
bezetten de Japanners Indië en al snel bereiken zij Solo. Noto Soeroto maakt aantekeningen 
over wat hij op die vijfde maart verneemt:   
 

Toen de Japanners de stad Solo waren binnengetrokken, […] wisten zij niet, of er 
Ned. Indische soldaten zich in de huizen verborgen hielden of ergens in 
hinderlaag lagen. Wanneer een Japansche soldaat voor een gesloten woning stond, 
forceerde hij met de kolf van zijn geweer de deur en bleef terzijde vóór de deur 
staan, terwijl hij de nieuwsgierige menigte met heftige gebaren duidelijk maakte 
om binnen te gaan. Dan mengde hij zich tusschen de opdringende massa om het 
huis te doorzoeken en de menigte werd dan verder alleen gelaten. […]  
Ik vernam, dat Europeesche ingezetenen uit hun huizen werden gehaald om te 
worden geïnterneerd en dat in het oude stadsgedeelte vele Chineesche toko's en 
woonhuizen door het gepeupel werden geplunderd. […] Deze plunderingen 
hebben zich in de loop van de dagen uitgebreid tot de Europeesche wijken. Na 
drie of vier dagen boden de meeste heerenhuizen, tevoren door Chineesche of 
door Europeesche ingezetenen bewoond, een hoogst treurigen aanblik van 
vergane grootheid.2  
 

In de nacht van 5 op 6 maart 1942 verschaffen zes Japanners onder leiding van een 
onderofficier zich nachtlogies in Noto Soeroto's huis. Hij verbaast zich erover hoe deze 
Japanners op de hoogte zijn van de geografische situatie van Solo. Zij weten wie de soenan en 
de Mangkoenegoro zijn en waar zij verblijven.3  
 In zijn hoedanigheid van kolonel-commandant van het Mangkoenegarase Legioen 
beschouwt de Mangkoenegoro zich als ontwapend en geïnterneerd in zijn astana doordat het 
legioen als hulpkorps van het Nederlands-Indische leger over geheel Java was verspreid ten 
gevolge van de oorlogsdreiging. Slechts enkele tientallen soldaten vormen de wacht bij de 
astana.4  
 Terwijl op vrijdag 6 maart rond half twaalf 's morgens de vorst, de regent-patih en Noto 
Soeroto in overleg zijn, dient de adjudant van de vorst zich aan met de mededeling dat een 
Japans officier de Mangkoenegoro wenst te spreken. Niet lang hierna begeven de vorst en de 
regent-patih zich naar Hotel Slier in Solo voor een ontmoeting met de bevelvoerende 
hoofdofficier van het Japanse leger. Deze verontschuldigt zich voor de plunderingen van de 
Europese en de Chinese huizen. Verder deelt hij hen mede dat Tokio reeds vijf jaar op de 

                                                 
1 Sens 2005, p. 67. 
2 Noto Soeroto: Korte aanteekeningen omtrent de periode maart 1942–augustus 1945, p. 1, 2. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
3 Ibidem, p. 3. 
4 Noto Soeroto: Aanteekeningen omtrent de Mangkoenegaran in de maartdagen 1942, p. 5. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
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hoogte is van het uitstekend functioneren van het bestuur en de administratie van het 
Mangkoenegarase rijk.  Veel meer komt in dit korte gesprek niet aan de orde.1  
 Op zondag 8 maart capituleert het Nederlands-Indische leger. De daarop volgende zaterdag, 
14 maart, brengt dezelfde Japanse commandant een beleefdheidsbezoek aan Mangkoenegoro 
VII, nadat de commandant kort tevoren de soesoehoenan had bezocht. Er blijkt een Japanse 
gouverneur te zijn aangesteld voor Midden-Java die op 22 maart zowel de soesoehoenan als 
prins Mangkoenegoro bezoekt. Het soenanaat en de Mangkoenegaran behoren voortaan tot het 
ressort Midden-Java en staan onder bevel van deze gouverneur. Op dinsdag 31 maart 1942 
krijgt de Mangkoenegoro bezoek van kolonel Nakayama die optreedt als vertegenwoordiger 
van het hoofd van het Japanse militair bestuur, generaal-majoor Harada. De conclusies van de 
gevoerde gesprekken zijn dat de Mangkoenegoro hoofd en zelfbestuurder blijft van het 
Mangkoenegarase rijk, dat de souvereiniteit over Java overgaat van Nederland naar Japan en 
dat er een Raad van Toezicht gevormd zal worden als coördinatie-orgaan tussen de Japanse 
regering en de vier vorsten van Midden-Java.2  
 Door de internering van het Europese personeel liggen de fabrieken van het 
Mangkoenegarase rijk stil. De regent-patih bewerkstelligt bij de nieuwe machthebbers dat de 
fabrieken weer in bedrijf worden gesteld, maar nu met Indonesisch personeel. Tot hun vreugde 
constateren de Mangkoenegoro en de regent-patih dat het Indonesisch personeel het uitstekend 
doet.  
 De Japanners achten het van groot belang dat rust en orde in het rijk worden gehandhaafd. 
Noto Soeroto constateert tevreden dat het in geen enkel opzicht nodig is geweest dat de 
Japanners op dit punt ingrepen.3  
 In de zomer van 1942 worden de Midden-Javaanse vorsten door de Japanners benoemd tot 
Ko (overheer). Zij dienen trouw te zweren aan de Japanse regering en ontvangen documenten 
met instructies voor het beheer van hun vorstendommen. Het betekent een verdere teruggang 
in hun bevoegdheden dan onder het Nederlandse gezag.4  
 Als particulier secretaris is Noto Soeroto steeds in de directe omgeving van de 
Mangkoenegoro. In de ontmoetingen tussen de Mangkoenegoro en de Japanse autoriteiten is  
voor Noto Soeroto, als pleitbezorger van de samenwerking tussen oost en west, uiteraard geen 
plaats. Het is wel waarschijnlijk dat de Mangkoenegoro hem steeds op de hoogte zal hebben 
gehouden. Bij een aantal belangrijke ontmoetingen tussen de Japanners en de vorst is de 
regent-patih wel steeds betrokken.   
 Tijdens de Japanse bezetting blijft de Mangkoenegoro de Nederlanders goed gezind. Zijn 
contacten met Nederlanders en de hulp bij de opvang van dakloze Europeanen wordt hem door 
de Japanners niet in dank afgenomen. De Japanners laten hem, gezien zijn positie, ongemoeid, 
maar de dochter van de oud-commissaris van politie G. de Lang, wordt in oktober 1942 door 
de gevreesde staats- en militaire politie, de Kempeitai, gearresteerd op verdenking van 
ondergrondse activiteiten, die zij in samenwerking met de vorst zou hebben ondernomen.5  
 
 
Kempeitai 
 
De Kempeitai bouwt in korte tijd een spionagenet over het gehele land op. Noto Soeroto 
oordeelt: 

                                                 
1 Noto Soeroto: Aanteekeningen omtrent de Mangkoenegaran in de maartdagen 1942, p. 5. Archief Noto 
Soeroto Den Haag, p. 5, 6. 
2 Ibidem, p. 6, 7. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Ibidem, p. 8. 
4 Van Bruggen 1998, p. 68. 
5 Ibidem, p. 70. 
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De almachtige Kem Pei Tai, wier naam tot in de onderste lagen van de 
samenleving slechts met angst en beven werd gefluisterd, èn de tallooze 
organisaties, welke op bevel in het leven werden geroepen, dat waren de kanalen 
en kanaaltjes, waardoor de Japansche geest en de Japansche wil tot in de diepste 
vezelen van de Indonesische maatschappij werden geïnjecteerd. En de uitwerking 
van deze injectie was, dat het bloed van het Indonesische volk, zijn rijkdom aan 
menschen en materiaal, overvloedig kon worden afgetapt. Het geheele systeem 
was van zulk een weergaloos raffinement, een amalgaam van vreesaanjaging, 
corruptie en het ontzien van menschelijke zwakheden, en dat alles onder het etiket 
van edele leuzen, dat de Indonesische ziel hoogstwaarschijnlijk binnen een 
decennium geheel zou zijn vergiftigd en de Indonesische cultuur totaal vernietigd. 
Men zou kunnen vermoeden, dat dit de bedoeling was: om op de ruïnen van de 
Indonesische cultuur een nieuwe cultuur op te bouwen geheel in Japansche stijl en 
ademend den Japanschen geest.1  
 

Ook Noto Soeroto wordt door de Kempeitai, die er buitengewoon brute en sadistische 
ondervragingsmethoden op na houdt, opgepakt.2 Als echtgenoot van een Nederlandse vrouw 
en erkend aanhanger van het Nederlandse gezag vormt hij in de ogen van de Japanners een 
reëel veiligheidrisico. Hij wordt opgesloten in een getraliede kooi.3 Aan een goede vriend, H.J. 
de Graaf, schrijft hij na de oorlog dat hij in mei 1944 in één der folterkamers van de Kempeitai 
was terechtgekomen en gedurende de maanden mei, juni en juli 1944 om de andere dag 'de 
verfoeilijkste martelingen' had moeten ondergaan.4 Aan een vriendin, de onderwijzeres 
Georgette Sluyp, deelt hij per brief mee tijdens zijn gevangenschap elke dag te zijn vernederd 
en beledigd, om de andere dag te zijn gefolterd en bij toeval alles te hebben overleefd. Na zijn 
vrijlating, zo schrijft hij haar, voelde hij zich geestelijk vijf à zes jaar ouder. De  geestelijke 
martelingen, voegt hij eraan toe, ervoer hij als erger dan de lichamelijke.5 Met lange grijze 
haren, snor en baard wordt hij op 23 augustus 1944 vrijgelaten.6  
 Op 23 juli 1944, nog tijdens Noto Soeroto's detentie, sterft Mangkoenegoro VII na een 
regeringsperiode van 28 jaar aan longkanker.7 Zijn onervaren 24-jarige zoon Saroso volgt hem 
hem als Prangwedono VIII op. Kort hierna wordt Noto Soeroto als secretaris ontslagen.  
 
 
Panti-poestaka en Sono-poestaka  
 
Het Mangkoenegarase rijk bezit twee bibliotheken, de Panti-poestaka en de Sana-poestaka (de 
bibliotheek en de tegenover gelegen bibliotheek). De Panti-poestaka is de privébibliotheek van 
de Mangkoenegoro en de Sana-poestaka is de openbare leeszaal en bibliotheek van het 
Mangkoenegarase rijk, gevestigd aan het Koesoemowardhaniplein. Noto Soeroto is de 
voorzitter van het bestuur van de laatste. In beide bibliotheken richten de Japanners een grote 
ravage aan, waarbij zo'n 800 boeken verloren gaan. Ten gevolge van het overlijden van de 
bibliothecaris neemt Noto Soeroto het beheer ter hand. Noodgedwongen installeert hij zich in 
de bibliotheek, omdat hij zijn huis na het overlijden van Mangkoenegoro VII had moeten 
verlaten en geen ander kreeg toegewezen. Door niet nader genoemde intriges moet hij de 

                                                 
1 Noto Soeroto: Aanteekeningen het algemeen rakende, p. 16, 17. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Van den Doel 1996, p. 274. 
3 Brief Noto Soeroto aan L.A. von Römer, 24 augustus 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Noto Soeroto aan H.J. de Graaf, 10 juni 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
5 Brief Noto Soeroto aan Mejuffrouw J.G. Sluyp, 28 november 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
6 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 12 juni 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
7 Van Bruggen 1998, p. 70; Djajadiningrat 2006a, p. 363. 
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bibliotheek verlaten en vestigt zich in een armoedig huisje in de kampong. Zijn meubels en 
eigen boeken laat hij wegens ruimtegebrek achter in de bibliotheek. Onder het republikeins 
regime wordt de Panti-poestaka ontruimd om plaats te maken voor een legeronderdeel. De 
Sana-poestaka wordt in kamers opgedeeld en alle boeken worden in één kamer op een hoop 
gegooid. Noto Soeroto's eigendommen worden hierbij ernstig beschadigd. Bij het 
binnentrekken van de Hollandse troepen gaan beide gebouwen in vlammen op. Een klein deel 
van de boeken wordt gered, omdat dit naar de astana was overgebracht.1    
  
 
Bersiap, Daulat en de Nederlands-Indonesische Oorlogen   
 
De ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog zullen de bestuurlijke situatie in de 
Vorstenlanden definitief wijzigen. Wanneer op 6 en 9 augustus 1945 de atoombommen op 
respectievelijk Hiroshima en Nagasaki vallen, capituleert Japan. De ontwikkelingen gaan nu 
snel. In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 augustus schrijven Soekarno en Hatta de 
niets aan duidelijkheid overlatende onafhankelijkheidsverklaring en de republiek Indonesië 
wordt op 17 augustus 1945 uitgeroepen. In de maanden oktober 1945 tot begin 1946 bevindt 
het land zich in een gezagsvacuüm, wat leidt tot chaos en geweld. Door de komst van de 
geallieerden op Java in september, de terugkeer van de Indische Nederlanders naar hun 
vooroorlogse woningen, de Nederlandse pogingen om het oude gezag te herstellen en het 
tanende Japanse gezag, grijpen nationalistische jongeren (pemoeda's) en rampokkers hun kans. 
Ieder die wordt aangezien als handlanger van het oude Nederlandse bewind, is zijn leven niet 
zeker.2 In deze 'Bersiaptijd', genoemd naar de strijdkreet 'bersiap' ('wees paraat', 'geef acht'), 
verliezen naar schatting 3500 Nederlanders en Indische Nederlanders het leven.3 Op het 
Javaanse platteland kent de haat tegen alles wat koloniaal is zijn tegenhanger in wat wel wordt 
genoemd de 'Daulatperiode' (daulat = volkssouvereiniteit). De pemoeda's en andere 
dorpelingen komen in opstand tegen de Javaanse bestuurlijke aristocratie die immers een 
instrument is geweest van het Nederlands koloniaal gezag.4 Desahoofden, wedono's en een 
aantal regenten worden gevangengezet of zelfs vermoord. Soekarno en Hatta trachten door de 
oprichting en inzet van een nationaal leger een einde te maken aan de wanordelijkheden. Het 
lukt slechts ten dele. Opnieuw worden Nederlanders en Indische Nederlanders geïnterneerd, 
maar nu in zogenoemde beschermingskampen, waarvan er op Java zo'n 220 worden ingericht 
om circa 35.000 mensen te beschermen tegen de agressie van de pemoeda's en de massa's in 
de steden.5  
 In Djokjakarta scharen sultan Hamengkoe Boewono IX en prins Pakoe Alam VIII zich 
volledig achter de republiek, maar in Solo gaat het anders. De op 12 juli 1945 benoemde 20-
jarige en door zijn jonge leeftijd bestuurlijk zeer onervaren soesoehoenan Pakoe Boewono 
XII, verzet zich onder invloed van behoudende adviseurs tegen elke beperking van macht, dus 
ook tegen de republiek. De nieuwe Mangkoenegarase vorst onderschat door een combinatie 
van een sterk westerse opvoeding en onervarenheid de kracht van het Indonesisch 
nationalisme in de laatste oorlogsjaren, waardoor hij niet in staat is een beleid te ontwikkelen 
om de mogelijkheden tot handhaving van het rijk als autonoom bestuursgebied te benutten.6  
Deze omstandigheden leiden ertoe dat het Djokjase sultanaat onder het republikeins gezag de 
Solose vorstenhuizen overvleugelt. Uiteindelijk zullen bij de souvereiniteitsoverdracht in 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan H.J. de Graaf, 10 juni 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Van den Doel 2000, p. 89, 90. 
3 Ibidem, p. 90. 
4 Ibidem, p. 91. 
5 Ibidem, p. 92. 
6 Van Bruggen 1998, p. 70. 
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december 1949 het soenanaat en de Mangkoenegaran worden opgeheven als staatkundige 
eenheden.1  
 Ook de naam van Noto Soeroto komt voor op de zwarte lijst van de pemoeda's. Het is niet 
bekend of hij in fysieke of verbale zin het slachtoffer is geworden van de agressie gedurende 
de Bersiaptijd. Althans, noch in zijn correspondentie, noch in aantekeningen maakt hij er 
melding van. Uiteraard heeft hij veel last van de ontwrichting van de Indonesische 
maatschappij, en het wegvallen van zijn vriend, beschermheer en werkgever brengt hem nog 
meer in een geïsoleerde positie. Tegenover Theo Metz zegt hij het in 1951 aldus: 
 

Na het heengaan van Mangkoenegoro VII in 1944 heb ik jarenlang gescharreld 
om in mijn nooddruft te kunnen voorzien. "Scharrelen" is het echte woord, want 
een behoorlijke werkkring kon ik niet vinden, waarvan allerlei oorzaken te 
noemen waren, zooals mijn zijn van "persona non grata" in republikeinsche en 
nationalistische kringen, die het voor het zeggen hebben gekregen, en mijn 
verstoken zijn van enige parate kennis, die mij in staat zou stellen in een of andere 
dienstbetrekking te gaan b.v. op een of ander kantoor.2  

 
In de maanden juli/augustus 1947 en december/januari 1948/1949 vinden de Nederlands-
Indonesische Oorlogen3 plaats, in Nederland betiteld als 'politionele acties', maar in Indonesië  
aangeduid als 'agresi militer belanda'. Van en over Noto Soeroto zijn uit deze perioden geen 
bronnen bekend. Pas vanaf maart 1949 is er correspondentie overgeleverd die enig zicht geeft 
op zijn laatste jaren.   
 Zodra het postaal verkeer is hersteld, raakt Noto Soeroto langzamerhand op de hoogte van 
de gebeurtenissen gedurende de oorlog rond familie, vrienden en kennissen in Indonesië en 
Nederland. Zo verneemt hij onder andere dat zijn broer, de arts Noto Kworo, op eigen verzoek 
met zijn gezin gelijkgesteld aan de Hollanders, op 24 juli 1944 in een Japans kamp is 
overleden. Een enorme schok moeten de berichten over zijn oudste zoon Rawi en zijn 
echtgenote Jo teweeg hebben gebracht.  
 
 
Rawi 
 
Raden Mas Rawindro Noto Soeroto4, oudste zoon van Noto Soeroto, bezoekt de lagere school 
aan het Nachtegaalplein en rondt zijn gymnasiale opleiding in 1938 af aan het Gemeentelijk 
Lyceum aan het Stokroosplein. Hij besluit, net als zijn vader, in Leiden rechten te gaan 
studeren, maar blijft in Den Haag wonen. In oktober 1939 behaalt hij het kandidaatsexamen, 
28 jaar nadat zijn vader voor dit examen was geslaagd.    
 Wanneer in de Tweede Wereldoorlog onder leiding van de scheikundestudent Ferdinand 
Eenhoorn in Den Haag een verzetsgroep wordt gevormd die zich met spionage bezighoudt, 
sluit hij zich hierbij aan. Door onvoorzichtigheid van Eenhoorn wordt de groep op 3 juli 1941 
gearresteerd. De leden komen terecht in de Scheveningse strafgevangenis aan de 
Pompstationsweg, het beruchte Oranjehotel, waar Rawi cel 485 deelt met Henri Pieck, de 
tweelingbroer van Anton. Zeer bijzonder is het feit dat Rawi op 24 oktober in de gevangenis in 
het huwelijk treedt met de 21-jarige Theodora Sophia Maria Eland die op dat moment vijf 
maanden zwanger is. Henri Pieck tekent als cadeau een huwelijksbootje vol attributen uit de 

                                                 
1  Van Bruggen 1998, p. 70. 
2  Brief Noto Soeroto aan Theo Metz, 12 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3  Van den Doel 2000, p. 217 en 289. 
4 Hij is vernoemd naar Rabindranath Tagore. Rabindranath is Sanskriet voor 'de koning des hemels', in het 
Javaans 'Rawi Indra', samengetrokken tot Rawindra. 
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cel, varend op de Noordzee, met op de achtergrond de Scheveningse pier en het Kurhaus, 
waarop bij wijze van kleine daad van verzet rood-wit-blauwe vlaggen wapperen. Ook schildert 
Pieck het bruidsboeket. Thea bevalt op 10 februari 1942 van een dochter, Trisnawati  
Rawindro. Voorzover er, gezien de omstandigheden, nog enige hoop is voor een toekomst 
voor Rawi en Thea, wordt deze de bodem ingeslagen door de terdoodveroordeling van Rawi 
op 5 maart 1942. Bij wijze van gratie wordt deze straf veranderd in levenslang. In april 1942 
wordt Rawi overgebracht naar de gevangenis in Kleef, daarna naar een tuchthuis te 
Lüttringhausen. Na de bevrijding komt hij met tbc doodziek naar huis en wordt opgenomen in 
het Julianaoord te Laren. Hij overlijdt op vrijdag 23 november 1945 bij zijn moeder thuis te 
Laren. Onder zeer grote belangstelling vindt de begrafenis op 27 november plaats op Oud Eik 
en Duinen te Den Haag.1       
 Rawi is vermeld in het Doodenboek Oranjehotel 1940–1945, waarin de namen zijn 
opgenomen van hen die als gevangenen van het Oranjehotel ten gevolge van de oorlog om het 
leven zijn gekomen. Tijdens de jaarlijkse herdenking in Scheveningen worden de boeken 
geplaatst in 'Doodencel 601'.  
 
 
Jo Meijer 
   
Jo en haar kinderen verhuizen in 1938 van de Pomonalaan naar de Thorbeckelaan 105 en in 
1940 naar de Koninginnegracht 108. Dit huis is eigendom van Frans Meijer, een broer van Jo, 
die het aan zijn zus ter beschikking stelt. Het pand aan de Koninginnegracht biedt Jo de 
mogelijkheid kamers te verhuren om zo haar gezin van regelmatige inkomsten te voorzien. 
Dat is noodzakelijk, omdat de overboekingen van Noto Soeroto klein en onregelmatig zijn. In 
1942 moet het gezin het huis verlaten, omdat er in Den Haag een Sperrgebiet wordt ingesteld, 
waarbinnen ook de Koninginnegracht valt. Jo en Indro vertrekken naar Zeist. Dewi blijft in 
Den Haag. 
 Op 15 april 1944 wordt Jo in Zeist door de bezetters opgepakt wegens het verspreiden van 
illegale krantjes en hulp aan een onderduikersorganisatie. De maand erop wordt zij 
overgebracht naar de Polizeigefängnis aan de Amstelveenseweg in Amsterdam om vervolgens  
naar Vught te worden gezonden. Van hieruit gaat zij in september 1944 op transport naar het 
beruchte vrouwenkamp Ravensbrück.  
 Door de inzet van de Zweedse graaf Bernadotte zijn vlak voor het einde van de oorlog 7500 
vrouwen, onder wie Jo Meijer, uit Ravensbrück bevrijd. Aan het eind van haar krachten door 
pleuritus en tbc, reist zij per busambulance naar Zweden en wordt opgenomen in het 
sanetorium te Lidingö, Stockholm. Hier ontvangt zij berichten over de ernstig zieke Rawi. Op 
21 oktober 1945 kan zij onder begeleiding van haar dochter Dewi naar Nederland reizen, waar 
zij wordt opgenomen in het Diaconessehuis te Naarden. Gelukkig is zij nog net op tijd om 
haar zoon Rawi voor diens overlijden te kunnen begroeten. Door bemiddeling van het 
voormalig verzet vestigt Jo zich, na haar genezing, in een flat aan de Hogenhoucklaan 48 te 
Den Haag.   
 Ook Dewi Noto Soeroto is actief in de illegaliteit. Voor haar werk als koerierster in Den 
Haag is haar door prins Bernhard persoonlijk het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt.  
De laatste jaren: 1949–1951  

                                                 
1 De gegevens over Rawi zijn voor een belangrijke deel afkomstig van Trisnawati Noto Soeroto, die beschikt 
over Rawi's schoolrapporten, getuigschriften, huwelijksaankondiging, de tekening van Henri Pieck, het schilderij 
met het trouwboeket en brieven van de Buitengewone Pensioenraad van 23 juli 1948 en 18 augustus 1949, 
waaruit de juistheid van de genoemde feiten kan worden geverifieerd. De gegevens over de verzetsgroep zijn 
afkomstig van het NIOD. Van de arrestatie van Rawi wordt melding gemaakt door de illegale krant Het parool 
op 30 november 1941 onder de kop 'Van het binnenlandsch front'. 
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Met het verdriet om het verlies van zijn zoon en de ernstige zorgen om zijn vrouw moet Noto 
Soeroto verder. Het armoedige huisje in de kampong verwisselt hij voor een woning aan de 
Bromantakan 41 in westelijk Solo. Van daaruit tracht hij midden 1949 een uitgeverij te 
beginnen. Een naam heeft hij al: 'Mataram', naar de Midden-Javaanse dynastie die in de 17e 
eeuw de oorsprong had gevormd van de huidige Vorstenlanden. De naam, verkort tot de letters 
M.T.R., inspireert hem tot de zinspreuk Mater Terra Regenerat (moeder aarde [Indonesia] 
regenereert).1 Het opnieuw uitgeven van Udaya is de eerste activiteit van de uitgeverij. In mei 
1949 verschijnt het eerste nummer. Vol elan presenteert Noto Soeroto de hergeboorte van zijn 
blad. In de 'Inleiding' in het eerste nummer ziet hij terug op Oedaya en presenteert Udaya: 
 

Het oude tijdschrift "Oedaya", dat zijn bestaan in Nederland voerde in de jaren 
1924–1931, was het orgaan van een kleine kring van onafhankelijk gezinde 
menschen, die de algemeene richtlijnen waren toegedaan van rassenerkenning, 
wederzijdsche waardering en wederzijdsch begrijpen tusschen Oost en West en 
van geestelijke toenadering tusschen de volkeren. De bijzondere richtlijnen waren 
die van samenwerking tusschen de verschillende volksgroepen in Indonesië en 
van saamhorigheidsgevoel van Nederland en Indonesië op voet van volkomen 
evenwaardigheid. Onafscheidelijk van het laatste streven was het pleiten voor  een 
radicale wijziging in de verhouding Nederland-Indonesië langs legale wegen, 
terwijl ook een Indonesisch staatsburgerschap werd voorgestaan, dat zich zou 
uitstrekken tot allen, ongeacht ras en geloof, die Indonesië als hun vaderland 
beschouwen. Oedaya was onmiskenbaar nationaal-Indonesisch van karakter, maar 
opgevat in een ruimen geest.  
Dezen strijd heeft "Oedaya" verloren; het tijdschrift werd opgeheven en de 
redacteur is in het voorjaar van 1932 naar zijn land van herkomst teruggegaan, 
van alles beroofd, doch blijkbaar niet van moed en vertrouwen. […] 
Thans Mei 1949, acht ondergetekende het tijdstip aangebroken om zijn arbeid, 
welke hij vanwege de onwrikbaarheid der koloniale verhoudingen meer dan 
vijftien jaren lang heeft moeten onderbreken, weer op te nemen. Hij is van 
oordeel, dat met de eventueele stichting van de "Souvereine Federatieve 
Republiek der Vereenigde Staten van Indonesië", het hoofddoel, zij het onder een 
anderen naam, waarnaar het tijdschrift "Oedaya" streefde, verwezenlijkt zal 
worden.2  
 

Noto Soeroto denkt dus de draad weer te kunnen opnemen. Hij is ervan overtuigd dat hij de 
nationale gedachte kan helpen vormgeven door vanuit de Oedaya-filosofie arbeid te verrichten 
op 'cultureel, economisch, sociaal en binnenlandsch-staatkundig gebied' met Udaya als een 
belangrijk platform met zowel artikelen in het Nederlands als in het Indonesisch.3  
   Door papierschaarste, prijsstijgingen, onvoldoende abonnees en adverteerders wordt het een 
mislukking. Udaya verschijnt slechts elf keer. Van mei tot en met december 1949 lukt het nog 
om maandelijks een editie uit te brengen, maar met ingang van 1950 moet hij zijn toevlucht 
nemen tot tweemaandelijkse dubbelnummers. In juni 1950 is Udaya ter ziele. 
 Veel nieuws brengt het blad niet. Naast bijdragen over onder andere muziek, lichamelijke 
opvoeding, kredietverschaffing voor de middenstand, astrologie, industriële wederopbouw, 
handelsgeest en wajang, schrijft Noto Soeroto zelf voor elke editie een beschouwend artikel, 
waarin hij de oude, bekende stokpaardjes berijdt, nu toegepast op de eenheid van de nieuwe 
republiek. Uiteraard ontbreekt een aantal verhandelingen over culturele onderwerpen niet.   
                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 14 augustus 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 'Inleiding'. In: Udaya 1 (1949), nr. 1, p. 1-2. 
3 Ibidem. 
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Eveneens in 1949 roept de Mangkunegaran hem terug, hoewel de ambtenarenformatie meer 
dan vol is. Men wil ad hoc van zijn diensten gebruik maken, zodat hij niet in de formatie 
behoeft te worden opgenomen. Een zeer kleine maandelijkse toelage kan er wel van af.1  
 Na de Japanse capitulatie duurt het nog een aantal jaren voordat er in Indonesië weer 
Nederlandse kranten verschijnen. De oorzaken zijn geld- en materiaalgebrek, papierschaarste 
en het wegvallen van adverteerders en abonnees.2 De locomotief verschijnt  voor het eerst na 
de oorlog op 2 september 1949, gevolgd door De Java-bode op 1 oktober 1949. De Java-bode 
neemt eind augustus contact op met Noto Soeroto om hem voor te stellen medewerker te 
worden voor culturele aangelegenheden. J.B.M. Schilte, redacteur, kent Noto Soeroto uit diens 
geschriften reeds ruim dertig jaar en heeft het volste vertrouwen in een toezegging.3 Uiteraard 
krijgt hij die. Al is het maar voor de f 75,- per geplaatst artikel.4 Tot en met december 1950 
levert Noto Soeroto een kleine dertig bijdragen aan de krant. De onderwerpen variëren van 
Javaanse dans en muziek, Gandhi en Tagore, gedachten over macht, vrijheid en democratie, de 
éénheid van Indonesië in rijke verscheidenheid en Tagore's brieven over Bali.   
 Met De locomotief herstelt Noto Soeroto zelf het contact door middel van de inzending van 
een artikel aan de redactie. De hoofdredacteur, A.W. Colijn, reageert met insteming op het 
initiatief en hoopt op 'dezelfde prettige samenwerking als voor de oorlog'.5 Per geplaatst 
artikel ontvangt Noto Soeroto f 40,-. Veel van de bijdragen voor De locomotief verschijnen 
ook in de Indische courant voor Nederland. Tot en met februari 1951 levert hij ruim dertig 
artikelen aan De locomotief. De inhoud varieert van een pleidooi voor het behoud van de 
zelfbesturen, de zedelijke taak van de staat, sociale rechtvaardigheid en Javaanse dans. Noch 
de artikelen in De Java-bode, noch die in De locomotief  bevatten nieuwe inzichten.  
 Ondanks de vergoedingen voor zijn bijdragen aan de kranten blijft de financiële situatie van 
Noto Soeroto zorgelijk. Naast de journalistieke bezigheden heeft hij een kleine batikhandel die 
erg slecht loopt en af en toe heeft hij wat inkomsten van de Mangkunegaran. Toch kan hij af 
en toe wat geld naar Jo en Indro overmaken. Voor Dewi behoeft geen geld meer te worden 
gestuurd, omdat zij in 1947 in het huwelijk was getreden.     
 Het overmaken van geld naar Nederland verloopt niet zonder problemen. De economische 
situatie in Indonesië is slecht en er is een groot gebrek aan vreemde valuta. Als Indonesiër 
komt Noto Soeroto al helemaal niet in aanmerking om hierover te beschikken. De 
Indonesische wet blijkt een uitzondering te maken voor de verplichting tot het betalen van 
alimentatie. Het is om deze reden dat Jo Meijer en Noto Soeroto besluiten hun huwelijk te 
ontbinden. Of de echtscheiding inderdaad om deze strategische reden is ingezet, blijft onzeker.  
Het is de motivatie die Jo haar kinderen vertelt.6 Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank 
te Den Haag wordt de echtscheiding op 25 augustus 1950 uitgesproken en op 18 september te 
Eindhoven ingeschreven.  
 Inmiddels woont hij aan in Kampong Baron 52, ook in het westelijk deel van Solo. Hij 
heeft er een flink stuk grond, waarop drie huisjes staan. Het grootste bewoont hij zelf. In één 
van de kleinere zijn bediende Moekiran. Er is geen telefoon, geen elektriciteit en geen 
waterleiding.7  
 Eén van de werkzaamheden die hem in 1951 door de Mangkunegaran wordt opgedragen, is 
het zitting nemen in het sub-comité van ontvangst der gasten bij het huwelijk van Gusti Raden 
                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 14 augustus 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Sens 2005, p. 67. 
3 Brief van J.B.M. Schilte, redacteur van De Java-bode, aan Noto Soeroto, 29 augustus 1949. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
4 Brief Noto Soeroto aan J.B.M. Schilte, 7 oktober 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
5 Brief van A.W. Colijn, hoofdredacteur van De locomotief, aan Noto Soeroto, 15 februari 1949. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
6 Brief Indro Noto Soeroto aan René Karels, 12 december 2006. 
7 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 18 juli 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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Ajeng Siti Koesoemowardhani, de dochter van de Mangkoenegoro VII, die als jong meisje ter 
gelegenheid van het huwelijk van Bernard en Juliana in 1937 in Den Haag de serimpi had 
gedanst. Noto Soeroto's taak is het samenstellen van de lijst van niet-Indonesische gasten. Het 
huwelijk vindt plaats op 24 maart. Na de plechtigheden verzucht Noto Soeroto dat het heerlijk 
was weer eens een 'feodale' ceremonie te hebben meegemaakt 'met al haar sacrale tendenties'.1  
  
Naast het werk voor de Java-bode en De locomotief zet hij zich aan het schrijven van Facetten 
der Javaansche cultuur, een bundeling van negen beschouwingen over de geschiedenis, 
muziek, dans, literatuur en toneel van Java. Gaarne ziet hij de bundel in Nederland uitgegeven 
en spant zich via Nederlandse relaties in om uitgevers in Nederland ervoor te interesseren. Het 
leidt tot niets.       
 Zeven artikelen die eerder in De locomotief waren verschenen, geeft hij in 1950 zelf uit 
onder de titel Pro swapradja (Voor de zelfbesturen). Het is een pleidooi tot handhaving van de 
zelfbesturen binnen de Republiek Indonesië. Hij signaleert de loyaliteit van de Javaanse 
vorsten aan de regering, die op haar beurt groot voordeel van deze 'feodale' instellingen zal 
kunnen hebben, omdat de zelfbesturen waarmee hij vooral de Solose bedoelt en daarvan 
uiteraard het Mangkunegarase rijk, als 'innerlijk georganiseerde gemeenschappen' kunnen 
meewerken aan de hoge doeleinden van vrede, gerechtigheid en welvaart voor de gehele 
natie.2 Bovendien, zo betoogt hij, zijn het bij uitstek de cultuurcentra van Indonesië, die de 
historische Indonesisische cultuur bevorderen en uitdragen. Hij veroordeelt de revolutionairen, 
en vooral de communisten, die zich vijandig tegenover het zogenoemde feodalisme opstellen 
en de bevolking ophitsen om de zelfbesturen te zien als uitzuigers en onderdrukkers van het 
volk.3 Naar Noto Soeroto's mening hebben de zelfbesturen ook onder de souvereiniteit van het 
het koloniaal bewind laten zien dat zij in bestuurlijk en cultureel opzicht een belangrijke rol 
kunnen spelen, hoewel hij bij bepaalde zelfbesturen veel tekortkomingen ziet zoals trots, 
bekrompen zelfgenoegzaamheid, verwaandheid en nalatigheid met betrekking tot het 
verlichten van de noden van het volk.4 De zelfbesturen, zo stelt hij vast, zijn goed in staat de 
souvereiniteit van de landsregering te erkennen. Maar in dit laatste argument ligt nu juist de 
basis van de revolutionaire kritiek. De zelfbesturen worden vanwege hun coöperatie met de 
kolonisator, hoewel er geen andere keuze was, gezien als een instrument van de onderdrukker.   
            
 
Het einde 
 
In juni 1951, hij is dan 63 jaar oud, begint het sukkelen met de gezondheid. De klachtenlijst is 
divers: iets met de lever, geen eetlust, slap gevoel, een gezwollen gezicht, bevende handen, 
kortademigheid en duizelingen na hoestbuien.5 In een laboratorium worden zijn urine en bloed 
bloed onderzocht. Na een gesprek met zijn arts blijkt er sprake te zijn van 'stuwing'. De vraag 
is nog of deze uitgaat van de lever of van de longen. Op 21 juli is een ziekenhuisopname in het 
Rumah Sakit Pusat noodzakelijk. Zelf denkt hij aan een algehele depressie, zowel moreel als 
lichamelijk.6 Eind september blijkt een nieuwe ziekenhuisopname noodzakelijk. De dertiende 
oktober wordt hij opgenomen in het Rumah Sakit Bethesda te Djokja met een ontsteking 
tussen de longkwabben, waardoor slijm in de luchtpijp de normale ademhaling belemmert. 
Ook zijn nieren blijken klachten te geven. Hij krijgt penicilline, tabletten met vitamine B en C 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan pater P.J. Zoetmulder, 3 april 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Pro swapradja, p. 31. 
3 Ibidem, p. 25. 
4 Ibidem, p. 19, 20. 
5 Brief Noto Soeroto aan G. Rodenburg, 7 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
6 Brief Noto Soeroto aan J.C.L. Zuyderhoff, 10 augustus 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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en om de twee dagen leverinjecties. Nog steeds ontkent hij de ernst van de klachten door deze 
toe te schrijven aan zijn ouderdom. Langzamerhand nemen zijn depressieve gevoelens toe.1 
Aan Wim Lemei schrijft hij dat hij zijn zoon Indro en zijn ex-vrouw Jo over zijn slechte 
gezondheidstoestand per brief heeft ingelicht.2 De diagnose lijkt nu gesteld: een tumor aan de 
longen, dichtbij de luchtpijp. Hij wordt begin november teruggestuurd naar Solo, deze maal 
naar het Rumah Sakit Kadipolo, waar hij wordt bestraald. De bestralingen, in die tijd nog niet 
zo gedoseerd als tegenwoordig, veroorzaken zijn loomheid en grote vermoeidheid.3 In die 
maand volgt ontslag uit het ziekenhuis. Naar alle waarschijnlijkheid zien de artsen het 
hopeloze van de situatie in.     
 
Indro, Noto Soeroto's jongste zoon, werkt reeds een paar maanden in Indonesië. Hij tracht 
mogelijkheden te vinden om zijn vader te bezoeken. Door de slechte verbindingen lukt dit 
niet direct. Uiteindelijk slaagt hij erin op zaterdag 24 november 1951 van Semarang naar 
Solo te reizen. Hij verblijft bij zijn oom Soemardjo van wie hij verneemt dat zijn vader 
ernstig ziek is. Met de bediende van zijn oom rijdt hij 's avonds naar kampong Baron. Indro 
doet verslag:   
   

Die rit zal ik nooit vergeten. Door het doodstille Solo, alleen hier en daar een 
olielampje bij een warung of de olielampjes van andere becaks, verder niets. Ik had 
geen flauw idee waar ik was, ook niet hoe ik Pappie aan zou treffen. Na misschien 
een half uur rijden reed de becakman op de aanwijzingen van de bediende van oom 
Soemardjo een kleine kampongweg in aan het eind waarvan ik een huis kon 
ontwaren, omdat er twee olielampjes op de veranda waren gezet. Ik was er. 
Ik werd naar binnen geleid en ik kan nu niet meer beschrijven wat er in me omging. 
Verwachtingen, hoop, angst en vrees, ik weet het niet meer. Ik zag Pappie op een 
baleh-baleh liggen, naar mij kijkend. Hij strekte zijn arm naar me uit en ik boog me 
over hem heen om hem voorzichtig te omhelzen. Hij mompelde iets van "wat fijn 
dat je er eindelijk bent. Ik heb de familie in Jakarta gevraagd om je te komen 
afhalen". Ik vertelde hem hoe ik afgehaald was en dat er goed voor me was 
gezorgd. Het praten ging hem moeilijk af. Eindelijk om me heen kijkend in de 
kamer waar hij lag, zag ik een groot portret van Mammie aan de wand hangen. 
Ernaast hing het schilderij, dat Jan Hoowij van mij, als jongetje van vijf of zes jaar 
had geschilderd. Op dat zelfde moment brak er iets in me. Ik barstte in snikken uit, 
ik kon het niet tegenhouden. Alle emoties die aan dit alles waren voorafgegaan, 
kwamen naar boven. Na geruime tijd bedaarde ik en keek door mijn tranen heen 
naar Pappie. "Ik heb je zoveel te vertellen Indro, heel veel, maar ik kan het niet. 
Misschien later." Ik hoorde dat hij in ademnood was en nauwelijks een aantal 
woorden achter elkaar kon zeggen. Ik drong niet aan. Wat moest ik vragen? Waar 
moest ik beginnen? […] 
Even later wees Pappie op een bediende die gehurkt de kamer was binnengekomen. 
"Dat is Moekiran, mijn bediende. Hij typt mijn brieven." Moekiran, een vrij jonge 
man van rond de 35 jaar, begreep duidelijk waar het over ging en grinnikte breed. 
Hij ging naar Pappies bed en hielp hem met wat drinken. Even later kwam 
Moekiran met wat thee voor mij. 
Ik denk dat het inmiddels half elf was en Pappie zei dat hij moe was en wilde 
slapen. Ik kon in een ander kamertje slapen. Moekiran wees mij de weg en op de 
een of andere geheimzinnige manier stond mijn koffertje ook al in dat kamertje. Er 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan J.C.L. Zuyderhoff, 28 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Brief Noto Soeroto aan W.C. Lemei, 1 oktober 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Analyse van Hans Harmsen, arts, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. 
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stond een klein olielampje op de grond naast het bed en er brandde "obat njamuk". 
Ik denk dat ik door vermoeidheid en alle emoties direct in een droomloze slaap ben 
gevallen. 
De volgende ochtend had Moekiran al een soort ontbijt klaar gemaakt van nasi 
goreng en thee. Pappie at haast niets. Hij vroeg of ik goed geslapen had, wat ik 
bevestigde. Ik keek hem, denk ik, vragend aan, maar opnieuw herhaalde hij: "Ik 
moet  je zoveel vertellen en uitleggen, maar ik kan het niet. Het is een dubbeltje op 
zijn kant met mijn gezondheid." 
Ik was naar buiten gegaan om in de vroege ochtend even op de voorgalerij te zitten, 
toen Pappie, geholpen door Moekiran en steunend op hem, naar buiten kwam. "Ik 
zal je mijn orchideeën laten zien, maar laat mij op je leunen." Met zijn hand op mijn 
schouder schuifelden we langzaam de tuin in, waar overal aan de bomen 
orchideeplanten groeiden. 
Af en toe wees hij op een mooie bloem, maar zweeg. Ik zag dat hij moe werd en 
bracht hem terug naar het huisje, waar Moekiran zich verder over hem ontfermde.   
Tegen een uur of twaalf verscheen Oom Soemardjo, die met Pappie in het Javaans 
sprak. Even later kwam hij naar me toe en zei dat het beter was dat ik nu naar het 
huis van Soenoto, de oudste zoon van Oom Soedirdjo, zou gaan om daar de nacht 
door te brengen, zodat ik maandag weer op bezoek kon gaan bij Pappie. 
Dit was een hele rit per becak, naar Manahaan, een grote open stoffige vlakte, die in 
beter tijden gebruikt werd als racetrack voor de paarden van de Mangkoenegoro. Ik 
denk dat de Mangkoenegoro VII en Pappie, er samen veel hebben gereden. […] 
Het zal een uur of elf geweest zijn, toen Soenoto mij voorzichtig wakker maakte. 
Hij zei dat Moekiran was gekomen en dat het beter was als ik me aankleedde en 
met hem meeging naar Baron. Weer een rit door het doodstille, donkere, nachtelijke 
Solo. Ik had nu wel begrepen dat het niet lang meer kon duren. 
Toen we eindelijk bij het huisje aankwamen, zaten er een paar mensen gehurkt op 
het erf. Ik wist niet wie het waren en kon niets vragen. Binnengekomen zag ik dat 
Pappie mij al nauwelijks meer herkende. Ik ging op de rand van zijn bed zitten en 
pakte voorzichtig zijn hand. Iets als een flauwe glimlach trok over zijn gezicht. 
Even later was het gebeurd. Moekiran trok mij voorzichtig weg. Een vrouw bond 
een zakdoek onder de kin, zodat de opengevallen mond dicht zou blijven.1  
 

Het is dan nog net zondag 25 november 1951. Die nacht komen en gaan verschillende 
onbekende mensen. Maandagmorgen vroeg arriveren Soenoto en Soemardjo. Dan wordt het 
drukker. Het bericht van het overlijden blijkt reeds aan alle familieleden te zijn doorgegeven. 
Zelfs de RRI (Radio Republik Indonesia) te Jakarta meldt het sterven van Noto Soeroto. Het 
is een drukte van belang rond het huisje in Kampong Baron. Indro wordt voorgesteld aan 
vele tantes, ooms, neven en nichten. Het duizelt hem. Iedereen is even aardig. 
 Niet veel later wordt Noto Soeroto's lichaam naar buiten gebracht en Indro krijgt de 
opdracht om samen met twee andere familieleden het lichaam ritueel te wassen. Het blijkt 
een eenvoudige handeling, die bestaat uit het besprenkelen van het lichaam met water, 
waarin een wittige vloeistof is opgelost, waarschijnlijk afkomstig van geurige planten of 
bloemen. Voordat de begrafenis zal plaatsvinden, wordt er nog op een aantal familieleden 
gewacht en op 'iemand' van de Mangkunagaran. Indro draagt samen met een paar neven de 
baar naar het graf, dat vlakbij is. Blijkbaar weet men waar zijn vader begraven wil worden. 
Noto Soeroto krijgt een plaats naast zijn vriend en buurman, de lurah (dorpshoofd) van 

                                                 
1 Brief van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 8 februari 2004. 
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kampong Baron. Het lichaam, in witte doeken gewikkeld, wordt door enkele mannen in het 
graf neergelaten. Er wordt gebeden.  
 Bij terugkeer in Noto Soeroto's huisje wordt er voor koekjes en drankjes gezorgd. 
Langzamerhand keren de familieleden naar huis terug. Een enkeling blijft achter, onder wie 
een niet zo'n oude Javaanse vrouw, die wat afzijdig was gebleven. Indro: 
 

Het was mij helemaal niet opgevallen, maar zij was niet aan mij voorgesteld en ik 
kreeg het gevoel dat ze me af en toe intens observeerde. Ik wist niet wie zij was, 
wilde ook niets vragen. Op een gegeven moment komt een tante naar me toe, pakt 
mijn arm en neemt me ter zijde, fluisterend: "Je moet oppassen voor die vrouw, 
wees voorzichtig." Ik had geen flauw benul waar ze het over had, ook geen enkel 
idee waarom dit werd gezegd. 
Pas veel later rezen er vermoedens bij mij en ik heb het lange wachten bij Oom 
Soemardjo, direct na eerste aankomst in Solo, in verband gebracht met het feit dat 
er een aantal dingen in Pappies huisje "in orde" gebracht moest worden. Ik heb 
Pappie geen enkel verwijt gemaakt in gedachten, want ik wist niet of die vrouw 
inderdaad en rol in zijn latere leven heeft gespeeld. En als het inderdaad zo was, wat 
dan nog? Mammie was immers van Pappie gescheiden. Niemand van de 
familieleden, ook Soenoto niet, met wie ik later veel zou praten, heeft er ooit een 
woord over gezegd.1  

 
Indro schrijft kort na het overlijden van zijn vader een lange brief aan zijn moeder, waarin hij 
verslag doet van de emotionele gebeurtenissen. Deze brief zal een belangrijke rol gaan spelen 
bij de totstandkoming van Johan Fabricius' roman Schimmenspel (1958). In de bijlage wordt 
aan deze roman uitgebreid aandacht besteed.  

 
Halverwege de jaren tachtig wordt er in Solo een nieuwe verkeersweg aangelegd. Het 
geplande tracé loopt over het terrein waar Noto Soeroto is begraven. De familie vraagt de 
Paku Alaman toestemming voor een herbegrafenis op de begraafplaats Sonyaragi te 
Yogyakarta. Sonyaragi is één van de drie begraafplaatsen van het huis Paku Alam waar 
uitsluitend leden van de Paku Alamse familie en vermoedelijk ook hun bedienden begraven 
liggen. De toestemming wordt verkregen en de familie brengt het geld bijeen voor de 
opgraving, de vervoerskosten, het delven van een nieuw graf, de aankoop van een steen en een 
'selamatan' (religieuze maaltijd). 

 
 
Aandacht voor Noto Soeroto na zijn dood en het geval 'Het hoogtij der vogels' 
 
Na zijn dood wordt Noto Soeroto niet geheel vergeten. In 1956 verschijnt de Duitse vertaling 
van de Wayang-liederen onder de titel Göttliches Schattenspiel van de hand van de 
Osnabrückse dichter Ludwig Bäte.2 In 1978 volgt eveneens van Bäte de vertaling van 
Fluisteringen van de avondwind onder de titel Flüstern des Abendwinds.  
 Halverwege de jaren vijftig krijgt Ben van Eysselsteijn van Jo Meijer het verzoek om een in 
de nalatenschap aangetroffen manuscript van twintig fabels te bewerken. Onder de titel 'Het 
hoogtij der vogels' neemt hij deze op in de bundel Goden, mensen en dieren samen met de 
'Wayang-liederen'. De bundel verschijnt in 1956 met een een inleiding van Van Eysselsteijn. 
In een aantal fabels zijn elementen uit het leven van Noto Soeroto aan te wijzen. In 
'Overpeinzingen van Hanoeman' gaat het over de albino-aap die in het dierenpark van 
                                                 
1 Brief van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 8 februari 2004. 
2 Herdrukt in 1974 en 1976. 
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Mangkoenegoro VII verbleef en in 'De paarden' herkennen we Noto Soeroto als de 
paardenliefhebber en ruiter. Sommige van de 'levenslessen', eigen aan het genre, bevatten 
aspecten van de kritiek op de mensheid die Noto Soeroto ook in zijn journalistieke werk uitte. 
In 'Het paard en de olifant' bijvoorbeeld, waarin twee circusdieren, het paard Toerongga en de 
olifant Dirada, met elkaar in gesprek raken, zegt Dirada over het circuspubliek: 'De massa is 
zo grillig als een lichtzinnige vrouw … en even onbetrouwbaar. Het is verre van 
hartverheffend te moeten buigen voor haar bijval. […] Daarom begrijp ik sommige lieden niet, 
die ter wille van een ongewisse macht of voze populariteit zich vernederen tot clowns, daarna 
tot laffe vleiers en tenslotte tot willoze poppen in handen van de massa.'1 Het lijkt een speelse 
verwijzing naar zijn opvatting over het optreden van de nationalistische leiders.  
 Met betrekking tot 'Het hoogtij der vogels' wordt de lezer voor een probleem geplaatst. In 
de inleiding schrijft Van Eysselsteijn: 
 

Het manuscript van de 'Fabels' bereikte mij eerst veel en veel later [dan het 
overlijdensbericht van Noto Soeroto, RBK]. Het bleek wel volledig, doch in 
onvoltooide staat; hier en daar was merkbaar dat de dichter bij het zoeken naar 
woorden en zinswendingen had geweifeld: er bevonden zich dan in margine 
kanttekeningen in het Javaans of Maleis; zelden meer dan twee of drie woorden, 
soms een korte zegswijze. Zo moest het manuscript herschreven en bewerkt 
worden, waartoe de echtgenote van Raden Mas Noto Soeroto mij aanzocht.2            

 
Nergens geeft Van Eysselsteijn aan waarom het manuscript herschreven 'moest' worden en op 
geen enkele wijze legt hij verantwoording af over de mate van ingrijpen in Noto Soeroto's 
teksten. Het is Jan Greshoff die scherp op deze onzorgvuldigheid wijst met de woorden: 'Het 
gaat niet aan het handschrift van een schrijver, door de dood weerloos gemaakt, te 
herschrijven en te bewerken zonder, ik zou haast zeggen over iedere wijziging, aanvulling, 
beknotting of "verbetering" rekening en verantwoording af te leggen.'3 Wie is in de fabels het 
meest aan het woord, Noto Soeroto of Ben van Eysselsteijn? De vraag kan nu worden 
beantwoord: Ben van Eysselsteijn. Zijn ingrepen in Noto Soeroto's teksten zijn enorm. De 
oorspronkelijke volgorde van de fabels is veranderd. Er zijn motto's boven sommige fabels 
geplaatst, dieren en personen hebben eigennamen gekregen en de tekst van alle fabels is zeer 
ingrijpend gewijzigd. Ter illustratie volgt hier het begin van 'De wijze eendvogel' van de hand 
van Noto Soeroto, gevolgd door de redactie van Ben van Eysselsteijn.  
 
 

De wijze eendvogel 
 

Zich koesterend in de morgenzon stond een groote, trotsche kemphaan in zijn 
fraaie, uit gele bamboe gevlochten kooi zijn hoogste gekraai uit te kraaien. Hij 
had juist onder de handen van zijn baas en dobbelaar-supporter zijn dagelijksche 
lichamelijke behandeling ondergaan. Met een natte lap werden zijn kam, gezicht 
en snavel, vervolgens zijn hals en borst, en tenslotte zijn oksels, dijen en 
gespoorde poten gebet en schoon gewreven. Daarna werden dijen en poten 
gemasseerd. Al deze door die dagelijks herhaalde manipulaties geheel kaal 
geworden lichaamsdeelen gloeiden zoo rood als de overeenkomstige 
lichaamsdeelen van een kalkoen. Zijn ontbijt heeft hij binnen gekregen door 
rijstballen te moeten slikken ter grootte van een knikker, gewenteld in zemelen. 

                                                 
1 Goden, mensen en dieren, p. 181, 182. 
2 Van Eysselsteijn 1956a, p. 13. 
3 Greshoff 1956. 
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Hierdoor is zijn keelgat in de loop van de tijd aanmerkelijk ruimer dan van nature 
geworden, zoodat hij bij het kraaien en straks in het gevecht over een ondenkbaar 
lange adem kon beschikken. Onze haan bevond zich dus op dien morgen in een 
uitstekende conditie, en zijn herhaaldelijk gekraai moest uiting geven aan zijn 
levenslust, zijn strijdvaardigheid en overmoed. Geïnspireerd door de hartstocht 
van zijn dobbelaar-supporter was de haan niet weinig met zichzelven ingenomen. 
 Daar kwam een woerd, vergezeld van eenige van zijn wijfjes, langs de kooi 
aangedribbeld. En de haan sprak: "Heer Woerd, wat loop je toch zonder ophouden 
heen en weer van het eene einde van het erf naar het andere. Men wordt duizelig 
bij het zien van je eeuwig gedrentel! Je gunt je geen tijd om het heerlijke leven 
eens luide te prijzen."1  
 
 
 

De wijze eendvogel 
 

               Die heden wint, waant zich een held, 
               maar morgen wordt hij zelf geveld. 
 
De dag was begonnen. De krater van de hoge vulkaan ving het eerste zonlicht, 
dan volgden de bomen op de berghelling, dan de slanke palmen en eindelijk 
kwamen de mensen aan de beurt. De kampong ontwaakte. Het was nog koel. Een 
vette eend waggelde met zijn wijfjes achter zich aan over het erf, op zoek naar 
wormen. 
Zich koesterend in de morgenzon stond een trotse vechthaan in zijn fraaie, uit 
bamboe gevlochten kooi zijn schelste triomfkreten uit te kraaien. 
Ali, zijn meester en dobbelaar-supporter had hem juist verzorgd: met een natte lap 
waren kop, kam en snavel gereinigd, daarna hals en borst glad geveegd en 
tenslotte oksels, dijen en gespoorde poten gebet en gewreven. Dan nam Ali hem 
in zijn handen en masseerde dijen en poten. Door dagelijkse massage waren die 
lichaamsdelen kaal geworden en zij gloeiden zo rood dat het was of zij een 
kalkoen toebehoorden, in plaats van een haan. Ook zijn ontbijt had hij reeds 
binnen. Rijstballen zo groot als knikkers en gewenteld in zemelen had hij gulzig 
doorgeslikt; zijn keelgat was door dit dagelijks voer zo sterk uitgezet dat hij op 
den duur, zowel bij het kraaien als bij het vechten, over een verbluffend lange 
adem was gaan beschikken.  
Djago, de grote vechthaan stond fier en overmoedig in zijn kooi en zijn tartend 
gekraai schalde luid over het erf. 
'Het leven is heerlijk,' schalde hij. 'De morgen is schoon.' 
Toen zweeg hij verstoord, want juist op dat ogenblik scharrelde de woerd met de 
wijfjeseenden weer voorbij; zij hadden het zo druk, dat ze niet eens naar zijn 
machtig kraaien luisterden.2  
 
 

Nader commentaar is na vergelijking van de beide citaten overbodig. Zou Greshoff zo zijn 
vermoedens hebben gehad? 
 Na Goden, mensen en dieren valt het stil tot 1968. In dat jaar kiest Roeli Koning Noto 
Soeroto als onderwerp voor haar doctoraalscriptie.1 Pas in de jaren tachtig neemt de 
                                                 
1 'De wijze eendvogel'. In: Moderne fabels. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 'De wijze eendvogel'. In: Goden, mensen en dieren, p. 96, 97. 
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belangstelling voor hem weer enigszins toe. Aan de Universitas Indonesia te Djakarta studeert 
Rosa Salim in 1981 af met een studie over de betekenis van de Wayang-liederen waaraan zij 
een vertaling van deze gedichten in het Bahasa Indonesia toevoegt.2 In hetzelfde jaar neemt 
ook A.M. Lonkhuyzen Noto Soeroto als onderwerp voor haar doctoraalscriptie.3 De aandacht 
voor Noto Soeroto krijgt een nieuwe impuls door de studies van Poeze en Djajadiningrat in 
respectievelijk 1986 en 1993.4 Na Rosa Salims doctoraalscriptie blijkt ook in Indonesië de 
interesse voor Noto Soeroto toe te nemen. In 2000 plaatst het Indonesisch interdisciplinair 
cultureel-wetenschappelijk tijdschrift Kalam een vertaling in het Indonesisch van 
Djajadiningrats artikel uit 1986 onder de titel 'Notosuroto: Aristo-democrat tanpa pendukung'. 
Als motivatie om deze vertaling op te nemen geeft de redactie het argument dat de jongere 
generatie intellectuelen meer aandacht wenst te besteden aan richtingen die niet rechtstreeks 
naar de bekende nationalistische lijn van Sjahrir, Hatta en Soekarno leiden.5 Rosa M.T. 
Kerdijk (Salim) tenslotte, plaatst in 2002 Noto Soeroto met de uitgave van Wayang-liederen. 
Biografi Politik budaya Noto Soeroto, gebaseerd op haar scriptie uit 1981, en nu voorzien van 
een voorwoord van de aan de Universitas Indonesia te Djakarta verbonden Christina 
Suprihatin, opnieuw in de belangstelling.   
 
 
Slot 
 
De eerste jaren na Noto Soeroto's vertrek in 1932 waren niet plezierig geweest, noch voor 
Noto Soeroto zelf, noch voor Jo en de kinderen. Maar de hoop op gezinshereniging bestond 
althans nog. Bij het afscheid in 1937 moet de gedachte hebben meegespeeld of het gezin ooit 
nog wel herenigd zou worden. Mocht deze verwachting toch nog hebben bestaan, dan zal het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deze hoop twijfelachtiger hebben gemaakt. 
Uiteindelijk wordt het gezin getroffen door de noodlottige gebeurtenissen gedurende de 
oorlog.                    
 De detentie van Jo, voordat zij op transport wordt gesteld naar Ravensbrück, valt nagenoeg 
samen met de periode dat Noto Soeroto wordt mishandeld door de Kempeitai. Rawi is dan al 
in Lüttringhausen. Zijn overlijden treft het gezin diep. Op het moment van de begrafenis 
verkeert Java in een chaos, terwijl Noto Soeroto, naar eigen zeggen, op de zwarte lijst van de 
pemoeda's staat.  
 Na de dood van Mangkoenegoro VII is Noto Soeroto zijn protectie kwijt, maar ook zijn 
status en zijn geliefde omgeving, doordrenkt van Javaanse cultuur. Zijn laatste jaren geven een 
dubbel beeld te zien. Hij brengt de moed en de werkkracht op om Udaya nieuw leven in te 
blazen en zijn brood te verdienen met het schrijven van kantenartikelen. Tegelijkertijd lijkt hij 
zich niet te realiseren dat voor Udaya geen plaats meer is in Indonesië en dat zijn 
medewerking aan de Java-bode en De locomotief werk is in de blessuretijd van de 
Nederlandse pers in Indonesië. Ook de Nederlandse journalisten en uitgevers in Indonesië 
verstaan de tekenen van de tijd niet.6 Noto Soeroto's schrijverij is een combinatie van het 
pragmatisme om wat geld te verdienen en een publiek te bereiken voor zijn ideeën.  
 Zijn laatste 'actie', het pleidooi voor het behoud van de zelfbesturen, is vergeefs. Ook de 
door hem gewenste uitgave van Facetten der Javaansche cultuur komt er niet. Zijn 
correspondentie, vooral met Nederlandse vrienden en bekenden als Ben van Eysselsteijn, Nico 

                                                                                                                                                         
1 Zie Inleiding. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem.  
5 E-mail van Madelon Djajadiningrat aan René Karels, 13 juli 2007.  
6 Sens 2005, p. 91. 
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Oosterbeek, Wim Lemei, Jaap Kunst, Georgette Sluyp, Gerrit Rodenburg, Theo Metz en Gijs 
Friedhoff tracht hij zo goed mogelijk bij te houden. Het zijn slechts schriftelijke contacten, 
hoofdzakelijk met getrouwen uit de voormalige Oedaya-kring. Aan het bericht van zijn 
overlijden schenkt de Nederlandse pers enige aandacht. In Het vaderland publiceert Nico 
Oosterbeek een niet al te sterk, maar ongewijfeld met respect geschreven gedicht dat treffend 
laat zien hoe de Haagse vriendenkring terugkijkt op Noto Soeroto's arbeid: 
 
Als prins en dichter kwam hij uit het Oosten 
waar 't Westen hem veel liefs bood en veel leed – 
Hij, die voor vriendschap van twee volken streed, 
moest zich veel offers voor zijn land getroosten, 
maar vond geen akker voor het zaad gereed 
waaruit zijn droom tot werklijkheid kon groeien –  
Toch zag hij steeds de zon der toekomst gloeien, 
als d'avondwind hem fluist'rend huiv'ren deed.   
 
Als mens en wijze keerde hij van 't Westen 
naar 't Oosten weer, waar Moeders haarwrong geurt, 
en vond zijn dood er bij de pov're resten 
van wat aan steun en bijval werd verbeurd. 
 
Maar in zijn geest zullen de welgezinden 
in Oost en West eens vrede en vrijheid vinden. 
                 
   
De belangstelling voor Noto Soeroto's werk in de eerste jaren na zijn overlijden is gering. Van 
Eysselsteijns poging om in 1956 opnieuw interesse voor zijn vriend op te wekken door de 
uitgave van Goden, mensen en dieren moet als half geslaagd worden aangemerkt. 'Het hoogtij 
der vogels' kan immers nauwelijks worden gezien als werk van Noto Soeroto. De laatste 
decennia lijkt de interesse voor Noto Soeroto toe te nemen. De Indonesische vertaling van het 
artikel van  Madelon Djajadiningrat in Kalam en de publicatie van Rosa Kerdijk (Salim) tonen 
aan dat Noto Soeroto van Indonesische zijde recente belangstelling ondervindt.            
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NAWOORD 
 
 

Mijn aardse leven vol moeite en strijd is de beschrijving en analyse van het leven van een 
Javaan die 26 jaar niet op Java woont. Over een man die zich op politiek terrein beweegt, 
maar geen politicus zegt te zijn. Over een man die zich op commercieel gebied manifesteert, 
maar geen zakenman is. Over een essayist en een in zijn tijd door velen bejubeld dichter die 
niet meer gelezen wordt.  
 Noto Soeroto's naam staat tussen 1909 en 1932 met grote regelmaat in kranten en 
tijdschriften. Zijn het niet zijn gedichten zelf of de recensies van zijn dichtbundels, dan zijn 
het wel zijn artikelen over de relatie tussen Nederland en de kolonie in de oost, of de 
besprekingen ervan. Hij geeft talrijke interviews en houdt lezingen voor uiteenlopende 
organisaties in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Tjecho-Slowakije. Noto Soeroto is 
een bevlogen man en staat in de genoemde jaren regelmatig in de belangstelling.  
 In 1911 slaagt hij voor zijn kandidaatsexamen rechten en aanvaardt in hetzelfde jaar het 
voorzitterschap van de in 1908 opgerichte Indische Vereeniging, die zich in die jaren geheel 
conformeert aan de zogenoemde associatiepolitiek. Het opkomend nationalisme brengt de 
verwijdering tussen Noto Soeroto en zijn landgenoten. Zijn uitgangspunt is dat werkelijk 
nationalisme verankerd dient te zijn in de Javaanse cultuur: poëtisch, het hogere zoekend, 
blijmoedig, zelfverwerkelijkend, vertrouwen schenkend, altruïstisch en rechtvaardig. De 
nationalisten verwijt hij hun eigenheid uit het oog te verliezen door de louter op overheersing, 
geweld en economie gebaseerde waarden van het westen toe te willen passen bij het nastreven 
van de zelfstandigheid van Indonesië. Met de door Noto Soeroto aan de Javaanse cultuur 
toegedichte eigenschappen verwoordt hij meer een gewenste werkelijkheid dan de realiteit. Er 
bestaat geen volk dat aan al deze kwalificaties voldoet. Het zijn eigenschappen die een 
individu in zich zou kunnen verenigen, maar zeker niet een geheel volk. De controverse met 
zijn nationalistische landgenoten, ook in Nederland, leidt in 1924 tot zijn royement uit de 
Indonesische Vereeniging, zoals de Indische Vereeniging inmiddels heet. Zijn in 1923 
opgerichte tijdschrift Oedaya laat vanaf dat moment een meer gepolitiseerd geluid horen. Een 
ander podium om zijn opvattingen te ventileren, vindt hij in het Nederlandsch-Indonesisch 
Verbond (NIV) dat in 1924 wordt opgericht met Noto Soeroto als ere-voorzitter. Het NIV 
verenigt gematigde Nederlanders en Indonesiërs. In de loop van 1927 groeit het verbond 
sterk. Als in 1930 de neergang inzet, begint Noto Soeroto een wanhoopsoffensief met als 
belangrijkste wapen de zogenoemde 'rijkseenheid'. In dit concept, waarin Nederland en 
Indonesië op termijn een 'tweeheid' zouden moeten vormen onder het Nederlands vorstenhuis, 
maar met zelfstandigheid van de samenstellende delen, zal Nederland voorlopig de 
staatkundige, economische en geestelijke ontwikkeling van Indonesië dienen te bevorderen. 
Tot zijn teleurstelling krijgen zijn ideeën slechts bijval uit conservatief koloniale kringen. 
Voor zijn sterk Javanistisch betoog over de staatkundige opbouw van Indonesië in Van 
overheersching naar zelfregeering (1931) is weinig belangstelling.     
 Noto Soeroto's besluit om in 1932 naar Indonesië te vertrekken, wordt ingegeven door een 
aantal samenhangende factoren: ontgoocheling, heimwee, geldgebrek en de wil om de 
'Indonesische solidariteit' te bevorderen.  Maar op Java wordt zijn heimwee ingewisseld voor 
een ander verlangen: dat naar de hereniging met vrouw en kinderen. Het geldgebrek wordt 
niet opgelost, integendeel. In Solo lijkt Noto Soeroto zich als particulier secretaris van 
Mangkoenegoro VII het meest thuis te voelen. In het culturele hofleven kan hij zich geheel en 
al manifesteren als Javaan.  
 
Het beschrijven van tragiek was niet te vermijden. Zowel in Noto Soeroto's privéleven als in 
het najagen van zijn maatschappelijk doel vonden er gebeurtenissen plaats die men niemand 
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zou toewensen. De wisselwerking tussen zijn falen in de 'zaak van Indië' en zijn persoonlijk 
leven bepaalt deze tragiek in hoge mate, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt. De 
ontgoocheling over de mislukking van zijn missie in Nederland is een belangrijk motief voor 
zijn vertrek. Het blijkt tevens de opmaat te zijn naar de definitieve breuk met vrouw en 
kinderen. De martelingen die hij door de Kempeitai, de Japanse geheime dienst, in 1944 moet 
ondergaan, vloeien voort uit het feit dat hij als 'vriend van Europa' wordt beschouwd.  
 En dan zijn er nog de drama's in Nederland. Zijn vrouw Jo Meijer wordt in 1944 wegens 
het verspreiden van illegale kranten opgepakt en naar het beruchte vrouwenkamp 
Ravensbrück overgebracht. Zij overleeft de verschrikkingen ternauwernood. Rawi, de oudste 
zoon, wordt al in 1941 wegens verzetsactiviteiten gearresteerd en sterft in november 1945 aan 
de gevolgen van zijn verblijf in een tuchthuis te Lüttringhausen.  
             
In de inleiding zijn controleerbaarheid en terughoudendheid als uitgangspunten genoemd. 
Veronderstellingen en te gemakkelijke verklaringen heb ik daarom vermeden. De weg om 
Noto Soeroto zelf veel aan het woord te laten, leek mij hiertoe het meest geëigend. Het was 
echter niet altijd mogelijk zijn woorden te vergelijken met meningen of getuigenissen van 
derden. Deze beperking gold minder voor de uiteenzettingen van politieke standpunten, 
formuleringen van bestuursstructuren en historische beschrijvingen, maar des te meer voor de 
inhoud van zijn dagboeken en brieven, waarop deze biografie voor een belangrijk deel steunt. 
Deze teksten vormden het materiaal waar de biograaf het veelal mee moest doen. 
 Om Noto Soeroto uiteindelijk te 'interpreteren', vormen de samenvattingen en conclusies 
aan het eind van elk hoofdstuk het uitgangspunt. Twee briefcitaten, respectievelijk uit 1929 en 
1951, vormen belangrijke bronnen. Zij bevatten terugblikken van Noto Soeroto op zijn leven. 
Het eerste citaat is afkomstig uit een brief aan Willem Kloos, waarin hij schrijft:         

 
Ik ben een Javaan, een Aziaat, die door het lot aangewezen is om vrij intensief 
deel te nemen aan het geestesleven van den Europeaan. De breede visie op het 
leven, hierdoor verkregen, en ook, als gevolg van dien ruimen kijk, de 
menschenliefde, welke zich niet kan beperken tot het eigen volk of ras, brengt een 
smartelijke verscheurdheid met zich mede, als men zich rekenschap geeft van de 
eeuwigdurende botsingen en misverstanden tusschen de rassen en beschavingen, 
tusschen de volken en naties onderling.  
Aan den anderen kant wordt iemands leven, door het inzicht in die verschillende 
werelden en juist door die smartelijke ervaringen, onnoemelijk rijk. Als ik mijn 
leven van die zijde beschouw, acht ik het dan ook gezegend.1 

 
Zou iemand anders het beter kunnen zeggen? Primair ziet hij zichzelf als een Javaan, een 
Aziaat. Als deelnemer aan het Europese geestesleven worstelt hij met een smartelijke 
verscheurdheid die paradoxaal genoeg verrijkend is.   
 Uit zijn lezingen en artikelen in kranten en tijdschriften blijkt een grote kennis van de 
hindoeïstische en boeddhistische geschiedenis, terwijl hij zijn land toch al op achttienjarige 
leeftijd heeft verlaten. De inspanningen van zijn vader om hem door huisonderwijs wegwijs te 
maken in vele facetten van de Javaanse cultuur en de eigen ervaringen met wajang, dans en 
gamelan in de Pakoealaman leggen voor deze kennis ongetwijfeld de basis. Het Europese 
onderwijs brengt hem tegelijkertijd in aanraking met de westerse cultuur. Zijn positie tussen 
oost en west ervaart hij dus reeds in de periode voor zijn vertrek naar Nederland. Vijftien jaar 
na zijn aankomst in Nederland kijkt hij in zijn verhandeling Rabindranath Tagore's 
opvoedingsidealen (1921) terug op het proces dat hem uiteindelijk heeft geleid naar zijn 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Willem Kloos, 3 mei 1929. Archief LM Den Haag. 
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stellingname tussen de Javaanse en de Europese cultuur. In deze publicatie gebruikt Noto 
Soeroto de term 'denationalisatie' als aanduiding voor ontwikkelde landgenoten die min of 
meer vervreemd zijn geraakt van de Javaanse cultuur.1 Ook zichzelf beschouwt hij 'wellicht 
min of meer het slachtoffer' van deze denationalisatie.2 Hij herinnert zich dat hij vooral in de 
eerste jaren van zijn hbs-tijd hiermee bezig is geweest. Sarvepalli Radhakrishan, hoogleraar 
aan het Maharajah's College te Mysore in India, rijkt hem tenslotte het instrument aan om 
positie te kiezen ten opzichte van deze kwestie. Noto Soeroto citeert de hoogleraar die in zijn 
The philosophy of Rabindranath Tagore3 een karakterisering geeft van de moderne bewoner 
van India:   
 

De modern ontwikkelde Indiër is een valsche copie van zijn Westerschen 
tijdgenoot. Zijn stem is een echo, zijn leven een citaat, zijn ziel zuiver intellect en 
zijn vrije geest is een slaaf van zakelijkheden. De producten van Westersche 
educatie zijn geen personen, doch schaduwen. Er is noch kunst in hun leven, noch 
muziek in hunne ziel. De moderne opvoeding heeft een slavenziel in hen 
gekweekt.  
De modern ontwikkelde Indiër maakt er zich geen zorg van te weten wat waar is, 
maar wat hem aanzienlijk en onderscheiden kan maken. Niet wetenschap ter wille 
van de wetenschap, maar wetenschap ter wille van succes op examens is het 
richtinggevend beginsel van zijn geheele studie. Hij heeft niet geleerd de diepte 
en het geheimenis van de menschelijke ziel te peilen en te interpreteren, de 
menschelijke ziel, die besloten ligt in zijn groote literatuur. De getuigenissen van 
het in-geestelijke leven van het Indische ras zijn volkomen verwaarloosd. […] 
Indische jongelieden zijn hun verleden vergeten en zijn niet in staat hun eigen 
natuur te verstaan.4  
 

Het is deze analyse, voortkomend uit Tagore's gedachte dat de opvoeding van de Indiër lijdt 
onder de invloed die zij van het westen heeft ondergaan, waaraan Noto Soeroto zijn  
levenshouding ontleent. Hij transponeert Tagore's idee naar de situatie waarin zijn 
landgenoten verkeren door de woorden 'de moderne Indiër' te vervangen door 'de moderne 
Indonesiër', die eveneens de ware kennis van en de liefde voor het eigene dreigt te ontberen. 
Deze constatering geldt volgens hem ook voor de Europeaan. Het materialisme prevaleert bij 
hen boven het geestelijke. Noto Soeroto's levenshouding is een persisterend pleidooi voor het 
samengaan van oosterse en westerse wijsheid dat de volheid van het leven dichterbij kan 
brengen en waarvan de kern is gelegen in wederzijdse liefde. De basis van deze liefde is 
kennis van de eigen ziel. Slechts dan is erkenning en waardering mogelijk. Al in 1912, 
wanneer hij Tagore leert kennen, heeft deze opvatting bij hem postgevat. Zoals reeds 
opgemerkt, brengt zijn overtuiging hem in een isolement wanneer zijn landgenoten in 
toenemende mate kiezen voor het militante Indonesische nationalisme, wat hij een westerse 
oriëntatie vindt. Nederlanders die vasthouden aan koloniale denkbeelden, veroordeelt hij 
eveneens, ondanks zijn orangisme. Wanneer de tegenstellingen tussen beide groepen zich 
verscherpen, blijkt Noto Soeroto's 'middenweg' in de politieke realiteit geen enkele kans te 
maken.  
 In 1951, het jaar van zijn overlijden, blikt hij nog éénmaal terug op zijn leven in een brief 
aan zijn vriend Ben van Eysselsteijn. In hoofdstuk 10 is reeds gerefereerd aan deze brief, maar 
vanwege het sleutelkarakter verdient het ook een plaats in dit slotwoord.   
                                                 
1 Noto Soeroto: Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 12. 
2 Ibidem. 
3 London 1918. 
4 Noto Soeroto: Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 12, 13. Zie ook Boehmer 1995, p. 110. 
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Onze vriend [Ludwig Bäte, RBK] noemde mij "ein Dichter zwischen Europa und 
Asiën", en dat is waar, want wel ben ik Aziaat naar lichaam en gemoed, maar 
mijn geest is sterk naar Europa georiënteerd. Mijn liefde gaat uit naar Indonesië, 
maar mijn eerbied naar (het vrije) Europa. Ik kan het daarom slecht hebben, als 
een Indonesiër, of een Aziaat in het algemeen, laatdunkend over Europa denkt of 
spreekt. Europeesche politiek is funest, en de koloniale daarvan hatelijk; daar ben 
ik met zulk een Aziaat het volkomen eens. Maar voor Europeesche kunst en 
Europeesche wetenschap, dus kort gezegd: voor Europeesche cultuur koester ik 
een eerbiedig ontzag, dat vermengd is met een warme genegenheid.1  
 

Een kernachtiger samenvatting van zijn eigen cultureel geïnspireerde positie tussen oost en 
west, heeft Noto Soeroto nergens gegeven. Zijn sterke gerichtheid op de (eigen) cultuur vormt 
ook de grondslag van zijn poëzie. Al vanaf zijn debuutbundel Melatiknoppen (1915) blijkt de 
beïnvloeding door Tagore, zowel naar vorm als inhoud. In zijn laatste bundel, Wayang-
liederen (1931), laat hij een eigen geluid horen. Hier is Noto Soeroto inderdaad 'ein Dichter 
zwischen Europa und Asiën'. De gedichten zijn autobiografisch. Zij tonen zijn overtuiging en 
de moeite en strijd die het kost zijn landgenoten van zijn visie te overtuigen door 
vergelijkingen te trekken met figuren uit de in het wajangspel verbeelde hindoe-Javaanse 
heldenverhalen. Op deze wijze brengt hij een synthese tot stand tussen de door hem 
geïnternaliseerde Javaanse cultuur en zijn visie op de eigen positie tussen oost en west. Zo 
blijkt het Javaans culturele erfgoed oplossingen in zich te dragen voor de actuele controverse 
tussen Noto Soeroto en zijn militante landgenoten. 
 Deze sterke gerichtheid op de eigen cultuur vormt ook de grondslag van het aristo-
democratisch concept. Zijn adellijke afkomst en hetgeen hij in Plato's Politeia had 
aangetroffen, kunnen een belangrijke invloed hebben gehad op de rol die hij de aristocratie 
toewijst in de 'opheffing' van de Javaan en in het nastreven van welvaart voor Java. Het aristo-
democratisch model lijkt de optelsom te zijn van de waarden die hij van huis heeft 
meegekregen, van wat hij heeft aangetroffen bij de contemporaine, oosterse Tagore en bij de 
antieke Plato. In de aristo-democratie krijgt, evenals in de Wayang-liederen, de idee gestalte 
dat wat goed is voor Indonesië ook Indonesisch dient te zijn. Voor Nederland gelden 
Nederlandse culturele waarden. In samenwerking, met behoud van het cultureel eigene, ziet 
Noto Soeroto de kansen en mogelijkheden voor vooruitgang. In de huidige discussie over de 
multiculturele samenleving zou hij met dit standpunt zeker zijn zegje hebben gedaan.  
 In de Haagse artistieke coterie meent hij de gezochte aansluiting tussen oost en west door 
wederzijdse culturele erkenning te hebben gevonden in zijn overtuiging dat in de kunst het 
beste in de mens naar boven komt. Maar sommigen in de elitaire kunstenaarskring zien hem, 
mede door het karakter van zijn poëzie als een exotische mascotte. Opnieuw verkeert hij in 
gezelschap van de geestelijke aristocratie, wat zijn blik op de politieke realiteit enigszins 
verengt.  
     In Mangkoenegoro VII ziet Noto Soeroto niet alleen een geestverwant die kan bijdragen 
aan de verwezenlijking van zijn idealen. Zijn adoratie voor de prins rechtvaardigt de 
veronderstelling dat Noto Soeroto in hem de ideale, aristocratische, rechtvaardige, cultureel 
onderlegde, ontwikkelde, Javaanse leider van zijn dromen ziet. Ongetwijfeld delen zij de 
liefde voor de cultuur van Java en de waarde van associatie. Maar de vorst heeft een 
beduidend scherper inzicht in de mogelijkheden en kansen voor zijn rijk in het ingewikkelde 
krachtenspel waarin hij als zelfbestuurder moet manoeuvreren tussen het koloniaal bewind en 
de conservatieve Javaanse elite. Als centrum van Javaanse cultuur en als middel tot 
verwerving van een bescheiden inkomen is de Mangkoenegaran tenslotte Noto Soeroto's 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 3 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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veilige haven, als blijkt dat Indië hem niet brengt wat hij hoopt. Bovendien verleent zijn baan 
als secretaris van de Mangkoenegoro hem de geambieerde status. Status is belangrijk voor 
Noto Soeroto. Het blijkt uit zijn orangisme en de bewondering voor zijn prinselijke 
werkgever. Met betrekking tot 'het volk' koestert hij romantische gevoelens, maar zijn 
aristocratische opvattingen blokkeren het werkelijke inzicht in de noden van het volk dat niet 
de primaire behoefte heeft aan aristo-democratische structuren.  
  Om zijn idealen te bereiken legt Noto Soeroto een grote gedrevenheid en werkracht aan 
de dag. Naast de publicatie van zeven dichtbundels schrijft hij in uitstekend Nederlands ruim 
240 tijdschrift- en krantenartikelen, maakt deel uit van tijdschriftredacties, studeert, gaat in 
militaire dienst, richt een uitgeverij en een eigen tijdschrift op en bekleedt verschillende 
bestuursfuncties. Zijn vele doorwrochte publicaties en lezingen over de muziek, het toneel, de 
dans en de beeldende kunst van Java, waaronder de onuitgegeven artikelenserie Facetten der 
Javaansche cultuur, zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt nog steeds van belang. Al deze 
activiteiten staan in dienst van de grote idealen die hij bijna obsessief nastreeft. Het is de eigen 
keuze voor een leven vol moeite en strijd, waaraan zelfs het gezinsleven en tenslotte hijzelf  
ten onder gaat.  
 In de processen die uiteindelijk leiden tot de onafhankelijkheid van Indonesië, speelt Noto 
Soeroto een zeer bescheiden rol. Hij voedt echter tot in de dertiger jaren met zijn standpunten 
regelmatig de discussie, maar maakt geen school. Het bijzondere alternatief van zelfkennis, 
waardering en erkenning van de ander, dat naar zijn mening op termijn eveneens tot de 
onafhankelijkheid van Indonesië zal leiden en waarin hij onvoorwaardelijk tot aan zijn dood 
is blijven geloven, verdient sympathie. Maar in de ontwikkelingsgang naar de zelfstandigheid 
van Indonesië blijkt het een even naïeve als kansloze missie.  
 Zelf beschouwt hij de gebeurtenissen in zijn leven als zijn 'lot'. Het blijkt onder andere uit 
het eerste citaat in dit nawoord. Dit 'lot' kan uitgelegd worden als de door Allah uitgezette 
weg van zijn leven, hoewel hij slechts op zeer incidentele momenten in zijn leven uitspraken 
doet die wijzen op een (islamitische) geloofsovertuiging. Zeer opmerkelijk is dat hij in 1908, 
wanneer hij zich vanuit Leiden in Den Haag inschrijft, als Nederlands Hervormd genoteerd 
staat.1 Dit moet een vergissing van de ambtenaar zijn geweest, want in latere noteringen staat 
hij als 'mohammedaan' vermeld.2 In 1925, in zijn rede 'Nederland en Indonesië', spreekt hij, 
waar het gaat om het eigene van het Indonesische volk, van 'de bewuste aanvaarding van een 
bestemming, welke ons door God is opgelegd'.3 Wanneer hij zich in zijn Dagboek-
Aanteekeningen beklaagt over zijn lusteloosheid, zegt hij dat hij 'het noodlot niet kan 
ombuigen'.4 Bij het verrichten van handenarbeid in huis en tuin, huldigt hij de mening dat dit 
'het eenige juiste gebed en de enige juiste dank is jegens het Opperwezen'.5 Ook in zijn poëzie 
noemt hij met enige regelmaat God, de Almachtige of de Allerhoogste Wil.6 Tenslotte, tijdens 
de begrafenis van Soebandrio, de broer van Prangwedono VII, op 13 november 1918 in Den 
Haag, wordt de koran meegedragen door Noto Soeroto en zijn neef Soewardi (zie hoofdstuk 
3). Over moskeebezoek en dagelijkse gebeden spreekt hij nergens. Zijn geloof is zeker 
aanwezig, maar van een dominante, praktizerende, islamitisch religieuze levenshouding is 
geen sprake.   
 

                                                 
1 Gemeentearchief Den Haag. Burgelijke stand, boekdeel 174, blad 172. 
2 Ibidem, in ieder geval na 1928, blad 0326627. 
3 Oedaya 2 (1925), nr. 23, p. 222.  Zie ook hoofdstuk 5: 'Nederland en Indonesië', een rede.  
4 Dagboek-Aanteekeningen, 21 december 1932. 
5 Ibidem, 24 februari 1933. 
6 Zie onder andere 'Waarom ik jou mijn troetelzuster noem' en 'Wanneer hebt ge 't luisteren naar gamelan-tonen 
geleerd' in Melatiknoppen. 
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Tot slot. De uitgave van een keuze uit Noto Soeroto's poëzie is het overwegen waard. In deze 
bundel verdient ook een aantal fabels in hun originele vorm, dus niet in de verminkte vorm 
waarin Ben van Eysselsteijn deze heeft opgenomen in Goden, mensen en dieren (1956), een 
plaats. De artikelen die Noto Soeroto schreef met het doel de kennis van de cultuur van Java 
te verbreiden, hebben nog steeds waarde. De publicatie van een selectie hieruit zal een breed 
en interessant beeld opleveren van de Javaanse cultuur en haar geschiedenis. Noto Soeroto 
was een fervent brievenschrijver. Helaas ontbreekt nog een inventarisatie van deze brieven die 
over diverse archieven zijn verspreid. Het is gewenst een selectie van dit epistolaire werk uit 
te geven, te beginnen met de briefwisseling met Ben van Eysselsteijn.           
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SUMMARY 
 
 

A Javanese who did not live in Java for 26 years of his life. A man who was active in politics 
and claims not to be a politician. A publisher-bookseller who is not a business man and a 
poet-essayist who is not read anymore.  
 His name, Noto Soeroto, fills papers and magazines at regular intervals between 1909 and 
1932 with reviews of his seven books of poetry and with the discussions about his ideas on 
the relationship between The Netherlands and the colony in the East. He gives numerous 
interviews and lectures for various organisations in The Netherlands, Belgium, Germany, 
France and Czechoslovakia. Noto Soeroto is an inspired man and he attracts a great deal of 
attention. His cradle stood in Djokjakarta in 1888. To be more precise, in the principality of 
Pakoe Alam, the smallest princedom of Central Java. The Pakoe Alam House is by this time 
already known for its aspirations towards Western schooling. Noto Soeroto's father, Noto 
Dirodjo, attends the Dutch High School and for his children he strives for an academic 
education in The Netherlands. During Noto Soeroto's primary school years and his Dutch 
High School period he is taught Javanese Culture and History at home. After High School in 
Semarang Noto Soeroto sets off for The Netherlands in 1906 to be a law student at the 
University of Leyden, where his brother, Noto Kworo, is already studying medicine. Another 
brother, Gondowinoto, follows in Noto Soeroto's footsteps as a law student and finally, Noto 
Diningrat enrols as a student of Engineering in Delft.  
 The boys' father has to make great financial sacrifices in order for them to study. The only 
one who will not successfully complete his study is Noto Soeroto. He does not get any 
further than his first university degree in 1911. After that he attends some lectures, but 
without much result. Despite his good intentions he does not succeed in getting his Masters'  
degree. He is too occupied with other matters. He lives in The Hague and combines his study 
with his work as a journalist which enables him to air a great many of his ideas on the 
relationship between The Netherlands and the colony. In short, these ideas boil down to the 
notion that the Dutch have an important role to play in the East Indies. The Indies can profit 
from Western knowledge in the fields of agriculture, engineering, trade, shipping and 
industry. According to him, the West has the mind and the East has the heart. In his opinion 
this is an ideal combination. This philosophy is the basis of his so-called 'association idea'. 
The aspiration should be: the construction of Java managed by The Netherlands under the 
House of Orange. According to Noto Soeroto, independence of the colony is not yet on the 
agenda. During the first years of the past century this way of thinking completely fitted in 
with the ethical politics also advocated by The Netherlands. Noto Soeroto writes for, 
amongst others in the NRC (New Rotterdam Journal) and is an editor of the Orangist 
magazine Bandera Wolanda (Dutch Flag) and Het Nederlandsch Indische huis Oud en Nieuw 
(The Dutch Indies House Old and New). 
 The group of Indonesian students in The Netherlands is still small in these years before 
the Great War. Around 1908 their number is about twenty. Stimulated by the 'ethicist' 
Jacques Abendanon, former director of the Department of Education, Religion and Industry 
in the colony, they found in that year the 'Indische Vereeniging', a society of Indonesian 
students in The Netherlands. An important incentive for the foundation of this society is the 
establishment in Java of Boedi Oetomo (Noble Ambition) in 1908, with the aim of 
undertaking the development of Java. Boedi Oetomo can be seen as the first nationalistic 
society in the colony. It is led by Pryayi, the elite of colonial governors. Noto Dirodjo is the 
chairman of this moderate Javanese organization for some years.  
 In 1911 Noto Soeroto becomes chairman of the Indische Vereeniging. There is consensus 
about the policy to be followed: ethical politics and association are the main concepts. The 



 243

Regent's daughter Kartini (1879–1904) provides the society with a woman who with her 
ideas about 'the elevation of the Javanese', as expounded in her book of letters Door 
duisternis tot licht (Through Darkness to Light). In this collection of letters, her ideas 
seamlessly, but posthumously fit in with the perception of the Indonesian students in The 
Netherlands. The society chooses her line of policy as a guidance: development of Java by 
Western knowledge with which, just like the starting points of Boedi Oetomo, an important 
role is reserved for the Pryayi. The elite should take the lead. They are held responsible for 
the development of the Javanese. It is a model that would nowadays be called 'top-down'.  
 In 1913 Noto Soeroto meets Soeparto. Soeparto is a descendant of the Mangkoenegaran 
House of Solo, who has also come to The Netherlands to study. In The Hague they share a 
house in the Weimarstraat and they get along quite well. They share a common interest in 
literature, the development of Java, Javanese Culture and not in the least in The Hague girls. 
They discover the Tagore translations by the Dutch writer-psychiatrist Frederik van Eeden 
(1860–1932) and they are very impressed.1 Tagore's poems have such an influence on Noto 
Soeroto that he starts to write poetry in Tagore's style. In 1914 Noto Soeroto's first 'poems in 
prose' are published in De Tijdspiegel (The Time Mirror). In 1915 they are published in a 
volume entitled Melatiknoppen (Melatibuds). Five more volumes will follow begfore 1925. 
The titles are special: De geur van moeders haarwrong (The Scent of Mother's Hairknot), 
Fluisteringen in de avondwind (Whisperings in the Evening Wind), Nieuwe Fluisteringen 
(New Whisperings), Lotos en morgendauw (Lotus and Morning Dew) and Bloeme-ketenen 
(Flower Chains). In 1931 the volume Wayang-liederen (Wayang Songs) is published, which 
is more original than the former volumes inspired by Tagore. In general, reviews on Noto 
Soeroto's poetry are sympathetically received.  
 In the meantime Soeparto and Noto Soeroto become good friends. They both volunteer to 
join the Dutch army. Soeparto as a grenadier, Noto Soeroto as a cavalryman with the 'Red 
Cavalry'. It is an act of loyality towards The Netherlands, although they are also of the 
opinion that a military education can be very helpful later on in Java, because of the much 
feared expansion of Japan. In 1914 they are both called up for general mobilisation as a result 
of the mobilisation. Soeparto is recalled to Java in May 1915 and in March 1916 he succeeds 
his uncle as monarch of the Mangkoenegaran House. Subsequently both friends correspond 
extensively after that. 
 During the mobilisation Noto Soeroto is billeted with the Meijer family in Eindhoven. He 
starts a relationship with the daughter Jo. In June 1918 they get married and in October 
Rawindro (Rawi) is born. The family settles in The Hague. Despite his good intentions, he 
does not manage to study. He is completely absorbed with other matters such as writing 
articles, being an editor, military service, writing poems, marrying and being a father. 
Moreover, there is a chronic lack of money. His father had died in 1917 and the 
governmental scholarship is used for other matters than his study. His request to Soeparto, in 
the meantime Mangkoenegoro VII, to support him financially is complied with. Jo's parents 
support the family as well. 
 In 1920 Noto Soeroto starts a bookselling and publishing firm called Hadi Poestaka 
(Beautiful Writings). The publisher's list mainly consists of books about Indonesia in the 
field of culture, ethnology and economy. The bookshop is focussed on text books for 
Indonesian students and publications in the same style he publishes himself. At first business 
seems to prosper. 
 In 1923 his greatest wish is fullfilled. He starts a magazine named Oedaya (Raise). It 
contains articles in Dutch and Malayan. The contents are diverse with strong cultural 
components: Dutch and Indonesian painting, Dutch and Indonesian sculpture, Dutch and 

                                                 
1 Rabindranath Tagore (1861–1941), Indian writer and philosopher.   
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Indonesian dancing etcetera. But the magazine also pays attention to nursing and outpatient's 
clinics in Java, wireless and aviation. The character of Oedaya completely fits in with the 
association idea.  
 
Noto Soeroto in the meantime has established himself in the cultural life of The Hague. He is 
a friend of the journalist Ben van Eysselsteijn, the poet-woodcutter-architect Hein von Essen, 
the sculptor Johan Altorf, the paiter Isaac Israëls and dozens of others. He is a member of the 
Haagse Kunstkring (The Hague Art Society) and the 'Wigwam' club, another society where 
artists meet each other. In Oedaya the artists scratch each others' backs in the column 'Of art 
and artists'. They discuss each others' work, thus promoting each other. Gradually a powerful 
clique of artists is arising: poets, painters, sculptors, woodcutters and actors. Noto Soeroto 
feels at home, but apart from the pure cultural aim, there is of course the Indonesian cause. 
This is not a thorny issue in The Hague. Many of his artistic friends have a bond with the 
colony. They were born there or they have travelled the Archipelago. Moreover, The Hague 
is the city from which the colony is governed, the residence of enterprises active in Indonesia 
and the city of people on leave. Noto Soeroto considers his group of artists to be the 
designated group to enhance the spiritual meeting between East and West. He is of the 
opinion that the cultural encounter between The Netherlands and Indonesia is an important 
pillar on which the colonial relation should be supported.  
 Noto Soeroto's family is extending. In 1922 his daughter Dewatya (Dewi) is born and his 
son Harindro Dirodjo (Indro) in 1928.  
 
Meanwhile nationalism has organized itself in Indonesia. It is true that societies of a political 
nature were forbidden until 1915, but the aspiration for independence, equal rights and 
development had begun. A colourful mixture of parties, societies, unions and other groups is 
developing, varying from great to small, from moderate to militant, from secular to religious, 
from racial-ethnic to general, from regional to national and from socialist to communist. 
Boedi Oetomo in 1908 is followed by the Sarekat Islam in 1911, the Indische Partij in 1912, 
the PKI in 1920 and in 1928 the PNI of Soekarno follow, to mention a number of important 
organizations. Nationalism increases. The growing of the nationalistic movement does not 
pass unnoticed by the Indonesians living in The Netherlands. In 1924 the already formed 
board of the society of Indonesian students claims the liberation of Indonesia to be its aim. 
The  realization of self-confident and self supporting nationalistic mass action should be 
supported. In December 1924 Noto Soeroto is expelled as a member of the society, because 
in the opinion of the administration he damages the Indonesian cause. It was to have been 
expected. The controversies between his persistent ethic, associative ideas and the changed 
line of policy of the society were at complete odds with each other.  
 Oedaya changes after the expulsion. Besides articles of a cultural and social nature, Noto 
Soeroto now writes personally signed contributions in order to spread his political 
convictions. Another platform for airing his ideas is found in the Nederlandsch-Indonesisch 
Verbond (Dutch-Indonesian League), in which moderate Dutch and Indonesians are 
organized. His friends Hein von Essen and the business man Louis Petit amongst others are 
on the board. The league is founded in 1924 and Noto Soeroto is chairman of honour. In 
Oedaya the league gets the opportunity to place league information and reports. In the course 
of 1927 and 1928 it develops into an organization of 700 members and 19 affiliated societies. 
Study groups, discussion groups and gala nights with Javanese dance and gamelan are 
organized. It seems to be going well.  
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Noto Soeroto compiles his articles from Oedaya in a booklet he published separately, 
Kleurschakeeringen uit Oedaya (Range of colouring from Oedaya). A few quotations 
illustrate his line of policy and that of the Nederlandsch-Indonesisch Verbond. 
 
'We have to produce from our midst the pillars of our nation: our scholars, our merchants and 
our industrialists, not by a few but by hunderds and all of them inspired by the same zeal, 
aided by the Dutch, who have become fellow citizines in our country, to accomplish our task 
which is to serve the development of Indonesia and to go from tyranny to real government.' 
 
'But if we ourselves try to cultivate nationalism in our country, which we shall also have to 
suffer, then we actually aim at the repetition of a barbarian era in the West or in other words 
a step back in the development of mankind. Can this truly be our intention?' 
 
From all his articles in Kleurschakeeringen a nationalist sentiment apppears which is based 
on what Noto Soeroto considers to be values of his Javanese culture: poetical, looking for 
higher things, self realization, giving trust, cheerful, righteous, sympathizing and altruistic. 
The independence of Indonesia should be based on Indonesian individuality. East and West 
can find one another, if their own culture is free of violence, imperialism, racism and pure 
economic motives. Only mutual love can unite the nations. The nationalists are reproached 
for losing sight of their individuality by wanting to apply the values of the West for the 
achievement of the independence of Indonesia. Noto Soeroto's mission not only sounds 
bombastic, but it actually is. 
 In 1930 the Nederlandsch-Indonesisch Verbond is dwindling away. The number of Dutch 
people is too dominant. For the Indonesians the Javanese contribution is too strong and 
others hesistate in making a political choice. Moreover, the dance and gamelan formula is 
somewhat one-sided. The financial situation is critical. New committee members cannot be 
found anymore. A meeting is arranged by the board in order to see if a continuation is still 
possible. Noto Soeroto seizes his opportunity. He asks the members for a mandate to 
reorganize the league with him as chairman and comes up with a plan both ambitious and 
impossible. According to his idea the league should strive towards the realization of the so-
called 'rijkseenheidsgedachte' (state unity thought) in the sense of duality Holland-Indonesia 
with which Holland should execute a policy aspiring to the political, economical and spiritual 
development of both parts. It goes without saying that Holland takes the lead, and the head of 
state of both parts is provided by the Dutch Royal House. A 'Group of Holland' and a 'Group 
of Indonesia' will have to be formed that will elaborate the state unity thought. 
 Noto Soeroto has also given thought to the administrative structure of the independent 
Indonesia to come. In a number of articles in Oedaya he describes this model. In 1931 these 
articles are published in a compilation entitled Van overheersching naar zelfregeering (From 
Dominance to Self Government). In short he makes a plea to have the best, the aristocrats in 
society elected as governors. He makes the distinction of down to top a number of 
administrative levels: the desa council, the regency council, the government council, the 
governor-general. The desa elects a desa council. The desa council nominates a head of the 
desa with the regent. The regent appoints the head of the desa. This is how this system works 
at all levels. He calls his invention the 'aristo-democratic' model, because it is a mix of 
election and being appointed. In his idea this administrative structure serves Java in the best 
way. With the state unity thought and the aristo-democratic model he goes on tour. Together 
with the Timorese C. Frans he travels throughout the country in order to sell the new league 
starting point. There is a lot of critisism from Indonesia, but in Holland he is given a fair 
hearing. As from 1931 Oedaya becomes the official organ of the league. 
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 The inevitable happens. The high idealism, wrapped in purely theoretical models, flying in 
the face of historical and actual reality loses support. Noto Soeroto becomes isolated with 
only a handful of followers. And Oedaya too loses subscribers. The magazine ceases to exist 
at the end of 1931. Tired, depressed and without any financial means he takes stock of his 
situation and decides to go back to Indonesia. The small group of remaining 'Oedayists' pays 
for his return. After a visit to Gandhi in London he departs to Java in February 1932. It is his 
intention to have his family follow him. For this voyage it is necessary to have a regular 
source of income. He accepts a job as an insurance agent, but this does not supply enough 
financial security. The results of the crisis in the meantime are being felt too in Indonesia.  
 For a number of years he combines the selling of insurance policies with the performing 
of secretarial activities for his old friend, Prince Mangkoenegoro VII on whom he has set all 
his hopes for the future. Eventually he becomes the private secretary to the Prince, who 
supports his family financially. He himself can also transfer some money to Jo and the 
children in The Hague. Noto Soeroto feels very much at home in the Mangkoenegaran court, 
a centre of Javanese culture. 
 On the occasion of the marriage of Princes Juliana of The Netherlands and the German 
Prince Bernhard zur Lippe Biesterfeld in 1937 Noto Soeroto travels to The Netherlands in the 
retinue of Prince Mangkoenegoro. Eventually he will return without his family. This is better 
for the school careers of the children. It is the last time he sees his family. The Second World 
War will change everything forever. 
 Due to his European sympathies Noto Soeroto is imprisoned and tortured by the notorious 
Japanese state and military police, the Kempeitai. In The Netherlands his eldest son is 
arrested and transported to a German concentration camp because of his resistance activities. 
He survives the war, but he dies at the end of 1945 as a result of his imprisonment. Jo is 
arrested for the distribution of illegal newspapers. She is transported to the infamous camp 
Ravensbrück and barely survives the horrors. 
 In 1944 Magkoenegoro VII, Noto Soeroto's prop and stay, dies. He tries to support 
himself by again starting a publishing firm and reviving Udaya in Indonesia, which of course 
fails. He does succeed in writing articles for Dutch newspapers in Indonesia. Medio 1951 he 
gets ill and he dies in November 1951. His youngest son Indro arrives in Solo one day before 
his father's death.  
 
In 1958 the journalist-novelist Johan Fabricius publishes his novel Schimmenspel (Play of 
Shadows). The main character seems to be modelled on Noto Soeroto. There are similarities, 
but there are differences.  
 
Considering all this, it can be said that Noto Soeroto did not play a dominant role in the 
process of the independence of Indonesia. In the thirties, however, he regularly furnished the 
discussion with his points of view. Therefore this hardworking, sympathetic, but politically 
naïve fighter and thinker deserves a place in the progress of independence of the colony.   
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SINOPSIS 
 
 

Seorang berdarah Jawa yang melewati 26 tahun dari masa hidupnya di luar Jawa. Seorang 
pria yang bergerak di bidang politik tetapi mengaku dirinya bukan politikus. Seorang penerbit 
dan penggiat buku yang bukan usahawan dan penyair-penulis esai yang tidak dibaca lagi. 
 Namanya, Noto Soeroto, banyak mengisi surat kabar dan majalah antara 1909 dan 1932. 
Baik itu dalam resensi-resensi mengenai tujuh kumpulan puisinya maupun ulasan-ulasan 
pendapatnya tentang relasi antara Belanda dan koloni di Timur. Ia banyak sekali berbicara 
dalam wawancara dan seminar untuk organisasi-organisasi di Belanda, Belgia, Jerman, 
Perancis dan Cekoslowakia. Noto Soeroto adalah seorang yang berapi-api dan menjadi pusat 
perhatian. 
 Ia dilahirkan pada tahun 1888 di Yogyakarta, tepatnya di Pakoe Alaman, kesultanan 
termuda di Jawa Tengah. Keraton Pakoe Alaman terkenal karena kecenderungannya untuk 
mengacu kepada pendidikan Barat. Alasannya yang terpenting adalah karena pendidikan 
Barat mengajarkan kesetaraan. Ayah Noto Soeroto, Noto Dirodjo, yang mengenyam 
pendidikan HBS menginginkan anak-anaknya mengenyam pendidikan universitas di negeri 
Belanda. Semasa Sekolah Dasar dan HBS di rumah Noto Soeroto mendapat pelajaran budaya 
Jawa dan Sejarah. Setelah menamatkan HBS di Semarang ia bertolak ke Belanda untuk 
mengikuti pendidikan untuk menjadi Sarjana Hukum di Leiden. Kakaknya, Noto Kworo, pada 
saat itu sudah belajar Kedokteran di Leiden. Saudara laki-lakinya yang lain, Gondowinoto, 
mengikuti jejak Noto Soeroto sebagai mahasiswa Hukum, dan kemudian Noto Diningrat, 
adiknya yang terakhir, belajar Teknik di Delft. Banyak biaya yang dikeluarkan dan kerepotan 
yang dialami sang ayah untuk menyekolahkan keempat putranya. Satu-satunya yang tidak 
menuntaskan kuliahnya adalah Noto Soeroto. Ia hanya meraih kandidaatsexamen (kira-kira 
setingkat sarjana muda) pada tahun 1911. Selanjutnya ia kadang-kadang masih mengikuti 
kuliah, tetapi tersendat-sendat. Meskipun bertekad kuat ia tidak berhasil meraih gelar 
doktorandus karena terlalu banyak disibukkan oleh hal-hal lain di luar studinya. Noto Soeroto 
tinggal di Den Haag dan mengombinasikan studinya dengan pekerjaan jurnalistik, di mana ia 
dapat menuangkan ide-idenya tentang hubungan Belanda dengan koloninya. Singkatnya, Noto 
Soeroto bervisi bahwa Belanda mempunyai peranan penting yang harus dijalani di Hindia 
Belanda. Dengan pengetahuan Barat di bidang pertanian, teknik, perdagangan, pelayaran dan 
industri, Hindia Belanda dapat mengambil keuntungan. Menurutnya, Barat memiliki ‘akal’, 
sementara Timur memiliki ‘hati’. Kombinasi yang ideal menurut pendapatnya. Pemikiran ini 
membentuk basis untuk konsep yang ia sebut sebagai pemikiran asosiasi. Tujuannya adalah: 
membangun Jawa di bawah pimpinan Belanda di bawah panji kerajaan Oranje. Kemandirian 
sebagai koloni menurut Noto Soeroto adalah hal yang masih jauh dari jangkauan. Pada tahun-
tahun pertama abad yang lalu cara pikir ini sesuai sekali dengan yang dicanangkan Belanda 
sebagai politik etis. Noto Soeroto menulis di beberapa surat kabar, di antaranya: NRC dan 
menjadi redaktur majalah yang berpihak kepada kerajaan Belanda Bandera Wolanda en Het 
Nederlandsch Indische huis, oud en nieuw. 
 Kelompok pelajar Hindia Belanda di Belanda pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia 
Pertama masih kecil. Sekitar tahun 1908 ada sekitar duapuluh perkumpulan. Atas dorongan 
Jacques Abendanon, mantan direktur Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
(Departemen Pendidikan) yang etis, pada tahun yang sama mereka mendirikan Indische 
Vereeniging. Sebuah dorongan penting untuk mendirikan perkumpulan adalah pendirian 
Boedi Oetomo pada tahun 1908 di Jawa yang berkeinginan untuk memajukan Jawa. Boedi 
Oetomo dapat dipandang sebagai perkumpulan nasionalis pertama di Hindia Belanda. 
Perkumpulan ini dipimpin oleh para priyayi, pengurus pribumi dari kalangan elit pada masa 
itu. Noto Dirodjo juga sempat beberapa tahun menjadi ketua organisasi yang tidak 
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sepenuhnya berkiblat kepada Jawa ini. 
 Pada tahun 1911 Noto Soeroto menjadi ketua Indische Vereeniging. Ada kesepakatan 
mengenai tujuan organisasi, yakni: politik etis dan politik asosiasi adalah haluannya. 
Perkumpulan ini terinspirasi ide-ide Kartini yang terangkai dalam kumpulan suratnya Habis 
Gelap Terbitlah Terang untuk mengangkat bangsa Jawa mempunyai gagasan yang sama 
dengan para pelajar Indonesia di Belanda. Karena itulah gagasan Kartini tersebut dipilih 
sebagai garis besar haluan perhimpuan tersebut.   
 Seperti halnya di dalam Boedi Oetomo, perkembangan Jawa dengan pengetahuan Barat,  
diembankan kepada kaum priyayi. Golongan elit dianggap harus memegang kendali dan 
mereka pulalah yang dimintai tanggung jawab atas kemajuan bangsa. Model ini sekarang 
disebut 'top-down'.  
 
Pada tahun 1913 Noto Soeroto berkenalan dengan Soerjo Soeparto. Soeparto adalah salah satu 
pewaris tahta Mangkoenegara Solo yang juga datang ke Belanda untuk menuntut ilmu. Di 
Den Haag mereka menempati satu rumah di Weimarstraat dan sangat cocok satu sama lain. 
Mereka sama-sama berminat kepada sastra, perkembangan Jawa, budaya Jawa, dan tak 
terkecuali juga kepada gadis-gadis Den Haag. Mereka menemukan karya-karya Tagore yang 
diterjemahkan oleh Frederik van Eeden dan keduanya sama-sama sangat terkesan. Bagi Noto 
Soeroto puisi-puisi Tagore memberikan sebuah sensasi yang membuatnya menulis puisi 
dengan gaya yang sama. Pada tahun 1914 prosalirik dan puisi-puisinya dimuat di De 
tijdspiegel. Tahun 1915 puisi-puisi tersebut dibundel dan diterbitkan dengan judul 
Melatiknoppen. Sampai 1925 masih ada lima buah kumpulan puisinya yang terbit. Judul-
judulnya luar biasa: De geur van moeders haarwrong, Fluisteringen van den avondwind, 
Nieuwe fluisteringen, Lotos en morgendauw dan Bloeme-ketenen. Pada tahun 1931 terbit 
kumpulan puisi Wayang-liederen (Dendang Wayang) yang lebih orisinal dibandingkan 
dengan kumpulan-kumpulan puisi sebelumnya yang dipengaruhi oleh Tagore. Kritik yang 
diterima Noto Soeroto untuk  puisi-puisinya pada umumnya positif. 
 Soeparto dan Noto Soeroto bersahabat karib. Keduanya masuk dinas sukarela tentara 
Belanda. Soeparto sebagai grenadir, Noto Soeroto sebagai anggota pasukan kavaleri yang 
tergabung dalam 'Rode Huzaren'. Ini bukti kesetiaan mereka kepada Belanda, meskipun 
mereka juga berpendapat bahwa pendidikan militer nantinya juga akan berguna untuk 
diterapkan di Jawa karena kebijakan ekspansi Jepang yang ditakuti pada saat itu. Tahun 1914 
keduanya dipanggil untuk aktif berdinas sebagai akibat dari mobilisasi. Mei 1915 Soeparto 
dipanggil untuk kembali ke Jawa dan Maret 1916 ia menggantikan pamannya menjadi sultan 
di keraton Mangkoenegaran. Kedua sahabat ini setelah itu masih terus berhubungan. 
 Selama mobilisasi Noto Soeroto ditempatkan di keluarga Meijer di Eindhoven. Selama itu 
tumbuhlah bibit-bibit percintaan antara Noto Soeroto dengan anak perempuan keluarga 
Meijer, Jo. Juni 1918 mereka menikah dan di bulan Oktober lahirlah Rawindro (Rawi). 
Keluarga kecil itu kemudian bermukim di Den Haag. Meskipun Noto Soeroto berniat 
menyelesaikan studinya, tetapi tidak berhasil. Ia sibuk dengan hal-hal lain: menulis artikel, 
menjadi redaktur, ikut dinas militer, menulis puisi, menikah dan punya anak. Ayahnya 
meninggal tahun 1917 dan uang sekolahnya dipergunakan untuk hal-hal lain selain studi. 
Soeparto, yang pada saat itu bernama Mangkoenegoro VII, mengabulkan permohonan Noto 
Soeroto untuk menunjang sahabatnya itu secara finansial. Mertuanya juga membantu 
keuangan mereka.  
 Tahun 1920 Noto Soeroto merintis sebuah toko buku dan penerbitan yang diberi nama 
Hadi Poestaka. Penerbitan ini terutama berfokus pada buku-buku tentang Hindia Belanda di 
bidang budaya, etnologi dan ekonomi. Sementara penjualan difokuskan pada buku-buku 
pelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda dan publikasi-publikasi dalam genre 
yang ia terbitkan sendiri. Pada awalnya usaha itu sepertinya berjalan lancar.  
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 Pada tahun 1923 impiannya terwujud. Ia mendirikan majalah Oedaya (Opgang) yang 
memuat artikel berbahasa Belanda dan Melayu. Isinya beragam dengan komponen-komponen 
budaya yang kuat: seni lukis, seni tari, seni patung, baik Belanda maupun Hindia Belanda 
serta wayang. Majalah ini juga memuat perawatan orang sakit dan poliklinik-poliklinik di 
Jawa, hubungan tanpa kabel dan penerbangan di Hindia Belanda. Karakter Oedaya sesuai 
dengan pemikiran ‘asosiasi’.  
 Noto Soeroto mengukuhkan posisinya di kalangan seniman Den Haag. Ia berteman dengan 
jurnalis-penulis Ben van Eysselsteijn, penyair-pemahat-arsitek Hein von Essen, pematung 
Johan Altorf, pelukis Isaac Israëls dan puluhan lainnya. Ia menjadi anggota ikatan seniman de 
Haagse Kunstkring dan perkumpulan De Wigwam. Di majalah Oedaya para seniman 
meramaikan rubrik 'Van kunst en kunstenaars'. Di sana mereka saling membahas dan 
mempromosikan karya masing-masing. Lama-kelamaan terbentuklah sebuah masyarakat seni 
yang kuat di mana penyair, pelukis, pematung, pemahat dan aktor tergabung di dalamnya. 
Noto Soeroto merasa kerasan berada dalam lingkungan tersebut, tetapi di samping tujuan-
tujuan untuk memajukan budaya tentu saja ada ‘urusan Hindia Belanda’. Ini tak sulit 
diupayakan di Den Haag karena kebanyakan teman-temannya yang artistik memiliki 
hubungan dengan Hindia Belanda, karena mereka lahir di sana atau sudah pernah berkunjung 
ke sana. Lagipula, Den Haag adalah kota tempat pemerintahan kolonial dan perusahaan-
perusahaan yang aktif di Hindia Belanda berpusat, serta kota persinggahan bagi orang-orang 
yang berlibur dari tugas mereka di Hindia Belanda. Noto Soeroto melihat himpunan seniman 
ini sebagai kelompok yang tepat untuk memajukan perpaduan Timur dan Barat. Ia 
berpendapat bahwa pertemuan budaya antara Belanda dan Indonesia merupakan pilar penting 
yang harus menyokong hubungan antara keduanya.  
 Keluarga Noto Soeroto semakin besar. Pada tahun 1922 putrinya Dewatya (Dewi) dan 
1928 Harindro Dirodjo (Indro) lahir.  
 Sementara itu nasionalisme mulai mengakar di Hindia Belanda. Perkumpulan-
perkumpulan yang berunsur kenegaraan pada tahun 1915 memang masih terlarang, namun 
perjuangan untuk membela kepentingan rakyat, persamaan hak dan kemajuan sudah dimulai. 
Bermunculanlah banyak partai, perkumpulan, serikat dan organisasi-organisasi lainnya, 
bervariasi dari yang besar sampai yang kecil, dari yang santai sampai yang militan, dari yang 
sekuler sampai yang religius, dari yang rasial-etnis sampai yang umum, dari yang regional 
sampai bertaraf nasional dan dari yang sosialistis sampai yang komunistis. Setelah Boedi 
Oetomo di tahun 1908, beberapa organisasi penting lainnya bermunculan, seperti: Sarekat 
Islam tahun 1911, Indische Partij tahun 1912, PKI tahun 1920 dan pada tahun 1928 PNI milik 
Soekarno. Nasionalisme menjadi semakin tajam, juga di kalangan orang-orang Indonesia 
yang tinggal di negeri Belanda. Indische vereeniging menjadi Indonesische vereeniging dan 
pada tahun 1924 pengurusnya menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan organisasi. 
Munculnya kesadaran dan aksi massa yang nasionalis yang mengandalkan kekuatan diri 
sendiri perlu mendapat dukungan. 
 Pada tanggal 14 december 1924 Noto Soeroto dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia, 
karena menurut pengurus ia merugikan pihak Indonesia. Pertentangan antara gagasan-
gagasannya yang etis dan asosiatif dengan tujuan perkumpulan pun tak menjadi lebih besar. 
 Setelah pengeluaran tersebut Oedaya berubah. Di samping artikel-artikel dengan unsur 
budaya dan kemasyarakatan, Noto Soeroto memuat tulisan-tulisan pribadi mengenai pendirian 
politiknya. Wadah lain yang ia gunakan untuk menuangkan pendapat-pendapatnya adalah 
Nederlandsch-Indonesisch Verbond, di mana orang-orang yang tak terlalu berpihak baik 
kepada  Belanda maupun Indonesia bergabung. Teman-temannya, seperti: Hein von Essen en 
Louis Petit duduk sebagai pengurus dalam organisasi itu. Organisasi tersebut didirikan tahun 
1924 dengan Noto Soeroto sebagai ketua kehormatan. Di Oedaya organisasi ini mendapat 
ruang untuk memuat pengumuman-pengumuman ataupun laporan-laporan organisasi. Dalam 



 

 

250

kurun waktu antara 1927 dan 1928 Nederlandsch-Indonesisch Verbond berkembang menjadi 
sebuah organisasi dengan 700 leden dan 19 anak organisasi. Organisasi ini bercabang di 
Leiden, Utrecht, Amsterdam dan Rotterdam dan menyelenggarakan kelompok-kelompok 
studi, kelompok-kelompok diskusi dan malam-malam gala dengan tarian dan gamelan. Semua 
terlihat fantastis.  
 Noto Soeroto membundel artikel-artikelnya yang dimuat di Oedaya dalam: 
Kleurschakeeringen uit Oedaya. Beberapa kutipan dari Kleurschakeeringen menggambarkan 
tujuannya dan tujuan Nederlandsch-Indonesisch Verbond: 
 
'Kita harus menampilkan tulang punggung rakyat di tengah-tengah kita: kaum terpelajar dan 
seniman, pakar hukum dan dokter, pakar ekonomi dan politikus, kaum pedagang dan pakar 
industri, tidak hanya beberapa, tapi ratusan, dan semua diilhami oleh hal yang sama, yakni: 
dengan bantuan Belanda yang sudah menjadi sesama warga di negeri kita, memenuhi tugas 
kita untuk kebangkitan Indonesia dan mengubah "penguasaan" menjadi “pemerintahan” yang 
sebenarnya.’   
 
'Tetapi jika kita sendiri mencoba memupuk nasionalisme dalam diri rakyat yang sama-sama 
menderita dengan kita, maka kita sebenarnya hanya mengulang jaman barbar di Barat, dengan 
kata lain mengalami kemunduran dalam perkembangan kemanuasiaan. Apakah ini tujuan kita 
yang sebenarnya?’   
 
Dari keseluruhan artikel dari Kleurschakeeringen tampak adanya pandangan nasionalisme 
Noto Soeroto yang berdasar pada apa yang ia lihat sebagai nilai-nilai budaya Jawa: puitis, 
mencari keluhuran, eling, percaya, riang, adil, bersimpati dan altruistis. Kemandirian 
Indonesia dalam jangka panjang harus berasaskan identitas Indonesia itu sendiri. Hanya cinta 
yang bisa mengikat suku-suku bangsa satu sama lain. Noto Soeroto menuduh para nasionalis 
kehilangan jati dirinya ketika menerapkan nilai-nilai Barat dalam mencapai kemerdekaan 
Indonesia. Timur dan Barat akan dapat menemukan titik temu jika masing-masing budaya 
dibersihkan dari kekerasan, imperialisme, rasisme dan motif-motif ekonomi. Misi Noto 
Soeroto tidak hanya kedengaran terlalu muluk, tetapi memang begitulah kenyataannya. 
 Pada tahun 1930 perkumpulan menderita krisis eksistensi. Jumlah orang Belanda terlalu 
dominan, sementara bagi orang-orang Indonesia sendiri masukan Jawa dianggap terlalu kuat 
dan yang lainnya ragu-ragu untuk membuat pilihan politik. Lagipula formula tarian dan 
gamelan ternyata agak monoton. Situasi keuangan pada saat itu memprihatinkan. Pengurus-
pengurus yang baru tidak dapat lagi ditemukan. Oleh pengurus diadakan sebuah rapat untuk 
membicarakan apakah kelangsungan organisasi masih memungkinkan. Noto Soeroto melihat 
celah kesempatan. Ia meminta anggota secara penuh untuk mereorganisasi perkumpulan 
tersebut dengan mengangkatnya sebagai ketua dengan sebuah rencana yang ambisius dan 
tidak memungkinkan untuk diwujudkan. Menurut pendapatnya perkumpulan seharusnya 
mengupayakan perwujudan dari apa yang disebutnya sebagai paham negara kesatuan dalam 
dua serangkai Belanda-Indonesia, di mana Belanda melaksanakan sebuah kebijakan, berfokus 
pada kenegaraan, ekonomi dan perkembangan jiwa Indonesia.  
 Negara kesatuan ini harus terbentuk dari dua bagian yang masing-masing berdiri sendiri. 
Tentu saja Belanda memegang kendali dan kepala negara keduanya ditunjuk oleh pihak 
kerajaan Belanda. Akan ada ‘Kelompok Belanda’ dan ‘kelompok Indonesia’ yang dibentuk 
untuk mematangkan model negara kesatuan ini lebih lanjut.  
 Mengenai bagaimana struktur kepengurusan Indonesia nantinya juga telah dipikirkan oleh 
Noto Soeroto. Dalam seri artikel-artikelnya di Oedaya ia menguraikan idenya. Pada tahun 
1931 artikel-artikel ini diterbitkan dalam satu bundel yang berjudul Van overheersching naar 
zelfregeering. Singkatnya, ia mengajukan kaum elit yang dipandang sebagai kalangan terbaik 
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dari masyarakat untuk duduk sebagai pemimpin. Ia memilah-milah beberapa lapisan pengurus 
dari bawah sampai ke atas: pamong desa, kabupaten, gubernuran, gubernur, gubernur jendral. 
Desa memilih pamong desa. Pamong desa menyerahkan pengangkatan seorang kepala desa 
kepada bupati. Bupati mengangkat kepala desa. Demikian sistem ini tersusun sampai ke atas. 
Temuannya ini ia sebut model aristo-demokratis, karena merupakan perpaduan antara 
memilih dan diangkat. Menurut pendapatnya struktur kepengurusan inilah yang paling tepat 
untuk Jawa.  
 Dengan ide negara kesatuan dan model aristo-demokratis ini Noto Soeroto mulai bergerak. 
Bersama C. Frans yang berasal dari Timor, ia berkeliling di negeri itu memperkenalkan 
pikiran perkumpulan yang baru kepada masyarakat dalam seminar-seminar. Kritik besar 
datang dari kubu Indonesia, sementara di Belanda gagasannya ini disukai. Mulai 1931 
Oedaya menjadi organ resmi organisasi.  
 Yang tak terhindarkan pun terjadi. Idealisme yang berkobar dan dikemas dalam model-
model teoretis, lepas dari setiap hubungan dengan kenyataan sejarah dan aktual, ini 
kehilangan dukungan. Kecuali segelintir orang yang masih setia, Noto Soeroto tak punya 
pendukung. Dan Oedaya pun kehilangan pelanggan. Majalah tersebut berakhir pada akhir 
1931. Lelah, depresif dan bangkrut, ia meninjau situasinya dan memutuskan untuk kembali ke 
Indonesia. Kelompok kecil yang tersisa dari orang-orang Oedaya membiayai perjalanannya 
itu. Setelah mengunjungi Gandhi di London, Februari 1932 ia berangkat ke Jawa. 
Keluarganya akan menyusul kemudian. Untuk itu ia harus memiliki sumber penghasilan yang 
tetap. Ia mendapat pekerjaan sebagai agen asuransi, tetapi hasilnya tidak mencukupi. Pada 
saat itu dampak krisis juga terasa di Indonesia.  
 Beberapa tahun ia menjual asuransi sambil mengerjakan pekerjaan sekretarial untuk teman 
lamanya, pangeran  Mangkoenegoro VII, yang ia andalkan untuk masa depan. Kemudian ia 
menjadi sekretaris partikulir sang pangeran. Ini dapat menunjang keluarganya secara 
finansial. Ia sendiri kadang-kadang mengirim uang untuk Jo dan anak-anak di Den Haag. 
Noto Soeroto merasa amat kerasan di keraton Mangkoenegaran yang menjadi pusat budaya 
Jawa tersebut.  
 Dalam rangka pernikahan putri Juliana dengan pangeran Bernard zur Lippe Biesterfeld 
pada tahun 1937 ia berkunjung ke Belanda mendampingi pangeran. Akhirnya ia kembali lagi 
ke Indonesia tanpa keluarganya. Untuk karier pendidikan anak-anaknya ini lebih baik. Pada 
saat itulah ia melihat keluarganya untuk terakhir kali. Perang Dunia kedua mengubah 
segalanya untuk selamanya. 
 Karena keberpihakannya kepada Eropa Noto Soeroto ditangkap dan disiksa oleh polisi 
negara dan militer Jepang, Kempeitai. Di Belanda, Rawi, putra tertuanya ditangkap dan 
dibawa ke kamp Jerman. Ia berhasil selamat selama perang, tetapi meninggal dunia akhir 
1945 sebagai akibat dari kondisinya sebagai tahanan. Jo ditahan karena menyebarkan surat 
kabar ilegal. Ia dibawa ke kamp Ravensbrück dan bersusah-payah untuk dapat bertahan dari 
penyiksaan.  
 Pada tahun 1944 Mangkoenegoro VII, tempat curahatan hati dan tumpuan Noto Soeroto 
mangkat. Noto Soeroto mencoba menyambung hidupnya dengan mulai menghidupkan lagi 
sebuah penerbitan di Indonesia bernama Udaya, yang tentu saja gagal. Meskipun demikian ia 
berhasil menulis artikel untuk Java-bode dan De locomotief. Pertengahan tahun 1951 ia jatuh 
sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada bulan November 1951. Putra terkecilnya, 
Indro, tiba di Solo menemui ayahnya sehari setelah sang ayah wafat.    
 Pada tahun 1958 Johan Fabricius menulis roman Schimmenspel. Tokoh utama dalam 
roman ini sepertinya adalah tokoh yang diciptakan dengan Noto Soeroto sebagai modelnya. 
Memang ada persamaan-persamaan yang bisa ditunjukkan, namun perbedaan-perbedaannya 
esensial.   
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Berdasarkan semuanya ini, dapat disimpulkan bahwa dalam proses kemerdekaan Indonesia 
Noto Soeroto memang tidak memegang peranan penting. Namun demikian pada tahun 
tigapuluhan ia seringkali mengajukan pendapat-pendapatnya dalam diskusi. Karena itu 
pejuang dan pemikir yang pekerja keras, simpatik, namun naif secara politik ini layak 
mendapatkan tempat dalam proses perkembangan Hindia Belanda menuju kemandirian.  
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BIJLAGE  
 
 

In deze bijlage worden feit en fictie tegenover elkaar geplaatst. Ten onrechte wordt door 
sommigen de roman Schimmenspel (1958) van Johan Fabricius (1899–1981) gezien als een 
geromantiseerd verslag van Noto Soeroto's leven.1 Er zijn inderdaad overeenkomsten, maar 
de verschillen zijn groot.     
 
 
Fabricius  
 
Bij het verschijnen van Schimmenspel heeft  Johan Fabricius al talrijke literaire publicaties 
op zijn naam staan. Hij is bij het grote publiek vooral bekend door zijn bewerking tot 
spannend jongensboek van het Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-
Indische reyse van Willem Ysbrantz. Bontekoe van Hoorn (1646) onder de titel De 
scheepsjongens van Bontekoe (1924) en vanwege Eiland der demonen, zijn roman over Bali 
(1941). In totaal schrijft hij meer dan zestig boeken. Vanaf 1941 zien we dat Nederlands-
Indië een belangrijke inspiratiebron wordt in zijn werk. Hij heeft een vlotte pen en zijn 
romans worden dan ook veel gelezen, vooral vanwege de verre werelden die hij tot leven 
weet te brengen. Deze kent hij uit eigen ervaring. De Nederlandse letterkundige wereld stelt 
zich op het standpunt dat zijn boeken eerder tot de lectuur dan tot de literatuur behoren, 
waardoor hij, evenals Jan de Hartog, A. den Doolaard, Antoon Coolen en Jan Mens, tot de 
zogenoemde 'vertellers' met groot commercieel succes wordt gerekend.2   
 Fabricius wordt in Bandoeng geboren als zoon van de als toneelschrijver bekend 
geworden Jan Fabricius. Tot zijn veertiende jaar woont hij in totaal tien jaar op 
verschillende plaatsen in Indië en zal het land, dat hem niet meer loslaat, in latere perioden 
van zijn leven nog een aantal malen bezoeken. Het reizen zit hem in het bloed. In 1922 
bezoekt hij Argentinië en Paraguay. Zijn huwelijksreis in 1925 voert hem door de 
Mediterrane wereld. Later woont hij geruime tijd in Wenen en op Capri. Gedurende zijn 
wereldreis in 1935–1936 komt hij na twintig jaar voor het eerst terug in zijn geboorteland.3 
Voor de Haagsche post schrijft hij een uitgebreid wekelijks verslag van deze reis. Relevant 
zijn de bijdragen in juni en juli 1935, wanneer hij in de Vorstenlanden verblijft. In het eerste 
deel van zijn memoires, Mijn huis staat achter de kim, besteedt hij ook ruim aandacht aan 
Midden-Java.4     
 Als Fabricius en zijn vrouw, Ruth Freudenberg, tijdens deze wereldreis Java bezoeken, 
blijken zij over klinkende introducties te beschikken, waartoe Fabricius' positie als bekend 
auteur zeker zal hebben bijgedragen. Zij bezoeken Batavia, waar Fabricius H.C. 
Zendgraaff van de Java-bode leert kennen, contact zoekt met vertegenwoordigers van het 
Indo-Europees Verbond en met zijn vrouw veel plaatsen uit zijn jeugd bezoekt. De 
Vorstenlanden maken een diepe indruk op hem. Hij schrijft: 'Hier ging een wereld voor mij 
open die mij niet meer zou loslaten en die ik later heb getracht op te roepen in een, tijdens 
de oorlogsjaren in Londen geschreven, zich nog in portefeuille bevindende, grote Indische 
roman'.5 We mogen aannemen, dat hij met deze roman Schimmenspel bedoelt, die zich 
voor een belangrijk deel in de Vorstenlanden  afspeelt. Het boek bevat weliswaar gegevens 
die hij in de oorlogstijd nog niet had kunnen verwerken, maar ik ben van mening, dat hij 

                                                 
1 Schimmenspel, 1e druk, Leopold, Den Haag 1958. De 2e druk uit 1982 is gelijkluidend. 
2 Schenkeveld 1993, p. 752. 
3 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie. 
4 Fabricius 1951, p. 146-166. 
5 Ibidem, p. 146. 
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het manuscript heeft omgewerkt, omdat zich een kans voordeed. Welke kans dat is, zal 
later duidelijk worden.   
 In Djokja logeert het echtpaar bij de gouverneur en dwaalt rond in de tegenover diens 
huis gelegen kraton van sultan Hamengkoe Boewono VIII, die wegens ziekte niet 
recipieert.1 Solo biedt meer mogelijkheden, mede door de introductie die Noto Soeroto het 
echtpaar verleent bij Mangkoenegoro VII. De vorst maakt er een erezaak van de oude 
Javaanse kunst te behouden en te presenteren aan het westen. Hij organiseert dans-, toneel- 
en operavoorstellingen voor Europese gasten en nodigt het echtpaar Fabricius inderdaad 
uit. Een ereplaats wordt hun toebedeeld. Zij zitten tijdens de opvoering van Langendryan 
op de eerste rij, met de Mangkoenegoro en zijn vrouw, de Ratoe Timoer, tussen hen in, 
terwijl Siti Noeroel, het enige kind uit dit huwelijk met zijn padmi-echtgenote 
(hoofdvrouw), meedanst.2  
 Vanzelfsprekend zijn zij ook verscheidene malen te gast bij de Pakoe Boewono X, de 
Soesoehoenan van Soerakarta. In de vergelijking tussen de twee Solose vorsten blijkt de 
persoon van de Soenan in beschaving en verfijndheid ruim onder te doen voor de 
Mangkoenegoro.3  
  
Fabricius en Noto Soeroto zijn bekenden van elkaar en misschien wel meer dan dat. 
Wanneer Fabricius in de jaren voor 1932 in Nederland verblijft, bezoekt hij met enige 
regelmaat de familie Noto Soeroto in Den Haag. Het ligt daarom ook voor de hand dat Noto 
Soeroto in Solo met een bezoek wordt vereerd. Noto Soeroto bewoont dan een houten 
huisje aan de Jalan Kestalan 201. Hij kweekt geurende orchideeën en houdt perkoetoets in 
bamboekooien. Er bestaat een foto van dit bezoek. Fabricius en Noto Soeroto staan samen 
voor het huis. Fabricius, in smetteloos wit kostuum, houdt een kooi met vogel in de hand, 
terwijl Noto Soeroto, traditioneel gekleed, toekijkt. Het verschil in lengte tussen de twee 
mannen is enorm. In zijn memoires doet Fabricius uitgebreid verslag van deze ontmoeting 
en noemt hem inderdaad 'een vriend uit vroeger dagen'.4 Fabricius herinnert zich zijn 
aanwezigheid met zijn vrouw op het afscheidsfeestje van Noto Soeroto in Indisch restaurant 
Madjoe, aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag, dan vier jaar geleden. In Solo spreken 
zij over hun gemeenschappelijke vrienden en het culturele leven in Nederland. Fabricius 
kenschetst Noto Soeroto als een man die door zijn 25-jarig verblijf in Nederland 'ongewoon 
vertrouwd [is] geraakt met het westerse voelen en denken' en graag badinerend spreekt in de 
losse toon van een Leids student.5 De luchtige scherts maakt, aldus Fabricius, niet veel later 
later plaats voor gemeende zorg en verdriet, wanneer hij te spreken komt over zijn 
privéleven en hij Fabricius, als een goede vriend, zijn zorgen om zijn gezin in Nederland 
toevertrouwt, wetende, dat Fabricius in Nederland Jo Meijer na zijn vertrek een aantal 
malen heeft bezocht. In zijn memoires schrijft Fabricius:  
 

Een moederlijke oude kokkie diende ons een eenvoudige Javaanse rijsttafel op, 
niet het vorstenmaal met een dozijn bijgerechten dat wij, blanken in Indië, er uit 
hebben gemaakt. Hij vroeg ons – reeds voor de derde keer – waar en wanneer wij 
zijn vrouw en kinderen het laatst hadden gezien, en vertelde ons dat hij ze nu 
spoedig hoopte te laten nakomen; hij wilde alleen de studie van zijn oudste 
jongen niet te vroeg onderbreken; dat was de reden waarom hij de hereniging met 
zijn gezin steeds weer had uitgesteld. Na het eten bracht hij ons naar de achtertuin 

                                                 
1 Fabricius 1951, p. 146-147. 
2 Ibidem, p. 148. 
3 Ibidem, p. 149-160. 
4 Ibidem, p. 161. 
5 Ibidem, p. 161. 
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met de béo's en toonde ons de pony die hij al vast voor zijn jongste zoontje had 
gekocht; toen van de staldeur een aapje vertrouwelijk op zijn schouder sprong, 
lachte hij en zei, een ontroering trachtend te verbergen die plotseling over hem 
was gekomen: "Hij hoort zeker over wie ik het heb. Dit aapje is ook voor m'n 
jongste bestemd." 1 

 
Ook Fabricius is bezorgd, maar zijn bezorgdheid geldt de situatie na het eventuele 
overkomen van Noto Soeroto's gezin. Hij maakt er aan zijn vriend geen melding van, maar 
herinnert zich in stilte de toneelavond in de Mangkoenagaran van kort geleden. Onder de 
Europese gasten, zittend op de eerste rij, zat een Nederlandse vrouw, die onder een 
Javaanse naam aan hem en zijn vrouw was voorgesteld. Zij was de echtgenote van een aan 
de astana verbonden Raden Mas. Deze stond een eind naar achter tussen de anderen met 
dezelfde bescheiden titel en moest de hovelingen met een hogere rang voor laten gaan. Als 
verlicht vorst stapte de Mangkoenegoro over de Javaanse etiquette heen en nodigde de 
vrouw uit plaats te nemen tussen de overige Europese gasten. Deze handeling werd 
oogluikend geduld door de hofkliek. Het was de vorst echter onmogelijk haar man ook 
deze eer te doen toevallen. De adat is op dit punt onverbiddelijk. Om zijn vriend niet 
onnodig verdrietig te maken, zwijgt Fabricius over dit voorval. Het is duidelijk dat tegen 
een gemengd huwelijk in deze door strenge tradities bepaalde hofcultuur anders wordt 
aangekeken dan in Nederland. En dat is nu juist de situatie waarin Noto Soeroto verkeert. 
Noto Soeroto is uiteraard op de hoogte van deze omstandigheid. Desondanks stelt hij, aldus 
Fabricius, de wens tot hereniging van zijn gezin boven de complicaties die er het 
onvermijdelijke gevolg van zullen zijn. In de Dagboek-Aanteekeningen febr.1932–jan. 
1934 spreekt Noto Soeroto ook bij herhaling van dit vurige verlangen tot hereniging. In 
1936 bepaalt deze wens blijkbaar nog in volle omvang zijn gedachten.  
 Die avond heeft Noto Soeroto blinde fluitspelers besteld, die de tuin worden 
binnengeleid door een in lompen gekleed jongetje, dat de voorste muzikant bij de arm 
houdt, de anderen volgen. Urenlang spelen zij voor Fabricius, zijn vrouw en voor Noto 
Soeroto. Hun muziek stemt weemoedig en uit de observaties van Fabricius blijkt dat Noto 
Soeroto met een vreemd vertrokken gelaat zijn tranen niet kan bedwingen.2  
 
De inspiratie voor Schimmenspel doet Fabricius op tijdens dit bezoek aan de Vorstenlanden 
in 1936, en zijn weerzien met Noto Soeroto. Fabricius schrijft de roman tijdens de oorlog 
in Londen. Er doet zich echter in 1951 of 1952 een unieke kans voor het reeds voltooide 
manuscript te herzien. Tijdens een bezoek aan Jo Meijer in Den Haag, kort na de dood van 
Noto Soeroto, krijgt Fabricius een lange brief te lezen, waarin de jongste zoon, Harindro 
Dirodjo Noto Soeroto (Indro), zijn moeder uitgebreid verslag doet van de ontmoeting met 
zijn vader in Solo en diens overlijden op 25 november 1951. In de roman gebruikt 
Fabricius gegevens, die beslist aan deze brief zijn ontleend. Binnen de roman heeft de brief 
aldus de werking van manuscriptfictie. De brief ontbreekt in de nalatenschap van Jo 
Meijer. Blijkbaar is de brief door Fabricius meegenomen en niet teruggegeven. Het leidt 
Indro naar de volgende veronderstelling:  
 

Nu blijft echter de vraag hoe Fabricius aan de brief is gekomen. Ik weet dat hij, 
vroeger vaker, maar later na de oorlog een enkele keer, Mammie is komen 
opzoeken. Wat hebben ze besproken? Hoe heeft hij haar kunnen bepraten om die 
brief aan hem te laten lezen of zelfs ter hand te stellen? Heeft hij haar op een 
(slinkse) manier weten te bepraten, of is het anders gegaan? Dat zullen we nooit 

                                                 
1 Fabricius 1951, p. 161, 162. 
2 Ibidem, p. 162, 163. 
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meer te weten komen. Het feit echter dat Fabricius een gesigneerd exemplaar van 
Schimmenspel met opdracht aan Mammie heeft gegeven, doet toch vermoeden 
dat Mammie heeft geweten wat hij ermee van plan was.1  
 

Volgens Fabricius mogen we in Schimmenspel geen sleutelroman zien. Als argument 
presenteert hij de lezer vooraf het volgende: 
 

De kenner der Vorstenlanden zal het niet ontgaan dat de schrijver van dit boek 
zich veroorloofd heeft, de verschillende karakteristieken van Solo en Jogjakarta 
vrijmoedig te mengen – dit om te vermijden dat men in zijn werk – ten onrechte – 
een sleutelroman zou kunnen zien. 
De titel 'Sultan', in werkelijkheid slechts gevoerd door de vorsten van het Jogjase 
huis Hamengkoe Boewono, is hier veralgemeend. J.F.2  
 

Het 'vooraf' is enigszins misleidend. De ervaren lezer en 'kenner der Vorstenlanden' zal 
zich zeker tevreden stellen met de vrijheid die een romanschrijver zich op dit gebied 
veroorlooft. Het onmiskenbare sleutelkarakter van de roman is echter niet zozeer gelegen 
in de presentatie van de Vorstenlandse hofcultuur, maar in de personages Widjojo, 
Koesoemo en Marijke, in wier levens wij ontegenzeggelijk veel gebeurtenissen herkennen 
uit het leven van respectievelijk Indro, Noto Soeroto en Jo Meijer. Door de ontkenning van 
het sleutelkarakter te verbinden met de beschrijving van de vorstenhoven wordt de 
aandacht afgeleid van de niet te ontkennen parallellie, die zich voordoet tussen de 
genoemde romanfiguren en de biografie van de genoemde personen.  
 In de opdracht, Voor Bendoro Raden Adjeng Mirjam,  geeft Fabricius al een verwijzing 
naar de familie van Noto Soeroto, althans voor de insider. Mirjam (Moerkatina) is de 
dochter van Pakoe Alam V en de zuster van Pakoe Alam VI en Noto Soeroto's vader Noto 
Dirodjo. Zij komt naar Nederland om de middelbare akte Engels te halen, maar omdat zij 
de vereiste vooropleiding mist, volgt zij lessen Engelse conversatie. Ook in Engeland volgt 
zij een taalcursus. Daar wordt zij ontvangen aan het hof. Als 'Son Altesse Princesse B.R.A. 
Miryam Murkatina', geeft zij er in volle glorie acte de présence.3 Met een andere broer, 
Koesoemo Joedo, die van 1918 tot 1929 lid van de Raad van Indië was geweest, woont zij 
in Den Haag.4 Naar alle waarschijnlijkheid leert Fabricius haar daar via Noto Soeroto 
kennen en waarderen. Mirjam wordt ook door anderen als een relatie gezien met wie men 
kan pronken. Ook aan het Nederlandse hof is zij een graag geziene gast.5  
 De namen Widjojo en Koesoemo zijn frequent voorkomende Indonesische namen. Ook 
in de familiegeschiedenis van Noto Soeroto komen we de laatste veel tegen. Bijvoorbeeld 
bij de genoemde Koesoemo Joedo en bij de grondlegger van het Pakoe Alamse Huis, 
Pakoe Alam I (reg. 1813–1829), die als meerderjarige de naam Noto Koesoemo draagt.  
 Vooruitlopend op conclusies kan worden vastgesteld dat in de roman Schimmenspel de 
lezer een sterk geromantiseerde biografie van Noto Soeroto wordt geboden. Ook 
conclusies van de neerlandicus en autoriteit op het gebied van de Indische letteren Rob 
                                                 
1 Brief van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 27 januari 2004. 
2 Schimmenspel, Vooraf. 
3 E-mail van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 10 november 2004. 
4 Het Gemeentearchief Den Haag geeft zowel 10-07-1933 als 18-07-1935 als datum van vestiging in Den 
Haag. Koesoemo Joedo woonde op de volgende adressen: 10-07-1933: Van Aerssenstraat 194; 28-08-1935: 
Statenlaan 89; 09-11-1936: Statenlaan 48;  03-06-1938: Statenlaan 132; 02-08-1938: Statenlaan 127. In het 
adresboek 1948-1949 staat hij ingeschreven op het adres Van Boetzelaerlan 137. Slechts op het adres Van 
Aerssenstraat 194 wordt Mirjam als inwonend genoemd. Koesoemo Joedo overleed in 1955 te Den Haag. 
Mirjam overleed in 1972, eveneens te Den Haag. 
5 Poeze 1986, p. 166. 
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Nieuwenhuys (1908–1999) wijzen in die richting. Hij merkt op: 'Hoewel hij [Fabricius, 
RBK] nadrukkelijk zegt geen roman à clef te hebben geschreven en de hoofdpersoon 
Raden Mas Koesoemo tot een danser maakt […], moet hij aan Noto Soeroto hebben 
gedacht.'1 Als romanschrijver is Fabricius uiteraard volkomen vrij de werkelijkheid naar 
zijn hand te zetten. Maar diegenen die Schimmenspel lezen met de gedachte iets over het 
leven van Noto Soeroto te weten te komen, zouden mogelijkerwijs op het verkeerde been 
gezet kunnen worden. Om de vergelijking tussen feit en fictie op adequate wijze te 
presenteren volgt hier de verkorte inhoud van de roman.    
 
 
Schimmenspel 
 
In Schimmenspel worden wij voorgesteld aan Widjojo, zoon van de Javaanse danser Raden 
Mas Koesoemo en de uit Leiden afkomstige hoogleraarsdochter Marijke Gabriëlse. 
Widjojo bevindt zich reeds zes à zeven maanden voor zijn werk in Indië en ontmoet de ik-
figuur op diens initiatief aan boord van een schip in Tandjong Priok. Er is kort tijd. Een uur 
voor de afvaart spreken zij elkaar. Het blijkt, dat de ik-figuur een bekende van de familie is 
en nieuwsgierig naar Widjojo's ervaringen gedurende de zes à zeven maanden in Indië tot 
dan toe.  
 In een flash-back leren we de student en danser Koesoemo kennen, die in de jaren 
twintig van de vorige eeuw naar Leiden was gekomen om Islamitisch Recht te studeren. 
Hij is de zoon van een kratonfunctionaris. Aanvankelijk treedt hij op met Javaanse 
hofdansen en gamelanbegeleiding voor zijn medestudenten, die zelfs het Haagse Diligentia 
voor hem afhuren. Doordat hij zich beperkt tot dramatische hoogtepunten van enkele 
wajang wong-dansen, en nieuwe dansen bedenkt op klassiek-Javaanse motieven, 
aanpassingen aan de Europese cultuur, groeit de belangstelling. Maar voor alles is het zijn 
expressiviteit in houding, gebaar en gezichtsuitdrukking, die het publiek enthousiast maakt.  
 Op initiatief van een impresario wordt een tournee door Nederland georganiseerd. De 
voorstellingen zijn zo succesvol dat optredens in Parijs, Berlijn, Wenen, München, Londen 
en Stockholm volgen. Met het verdiende geld lost hij de familieschulden af, betaalt het met 
veel zelfopoffering opgebrachte studiegeld terug aan zijn vader en financiert de bruidsschat 
van zijn zuster Soeparti.  
 In Javaanse hofkringen valt kritiek te beluisteren op zijn zelf gecreëerde dansen. De 
oude kraton-adel verzet zich tegen elke aanpassing van de traditionele danskunst, maar 
Koesoemo is van mening dat hij zich wel moet aanpassen aan de Europese werkelijkheid. 
Westers publiek heeft nu eenmaal niet het geduld om een hele nacht te kijken naar een paar 
dromerig uitgesponnen dansen. Hij brengt een aangepast programma van twee uur, met 
hoogtepunten en veel variatie.  
 Het rondreizen wordt hem te veel. Steeds een nieuw publiek, de hysterische 
bewondering en de schaamteloze nieuwsgierigheid van het vrouwelijk publiek voor zijn 
persoon, staan hem tegen. Een Amerikaanse tournee zegt hij af om zijn studie in Leiden 
weer op te nemen. Dit valt hem zwaarder dan gedacht. De weg naar zichzelf en naar een 
bestemming in het leven vindt hij niet gemakkelijk terug. Twijfel aan zijn keuzes tot op 
heden en aan de keuze naar Leiden terug te keren, spelen hem parten. Onzekerheid, 
concentratieproblemen en de mislukte aansluiting bij de huidige generatie studenten doen 
hem vereenzamen. In deze tijd ontvangt hij het bericht van het overlijden van zijn vader. 
Hij schrijft zijn moeder het vaste voornemen zich met alle kracht aan zijn studie te wijden. 

                                                 
1 Nieuwenhuys 1978, p. 494. 
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 Professor Gabriëlse, hoogleraar adatrecht, merkt zijn eenzaamheid op en nodigt hem bij 
zich thuis uit. Zijn huis blijkt een gastvrij en gezellig ontmoetingspunt voor Indonesische 
studenten. Zijn enige dochter, Marijke, had na het overlijden van haar moeder enkele jaren 
geleden, haar studie chemie afgebroken om het huishouden over te nemen. Zij is een stil en 
mooi meisje, 'rijzig en noordelijk blond', met een opgewekte glimlach. Zij wordt door de 
Indonesische studenten op beschroomde wijze vereerd en gerespecteerd. Op haar beurt 
moedert zij over de jongens en luistert geboeid naar hun verhalen over Java. 
 Het is liefde op het eerste gezicht tussen Koesoemo en Marijke. Zij had hem zien 
dansen en kan de herinnering aan de geestdrift die hij hiermee had opgewekt, niet 
losmaken van zijn zwijgzame, timide houding in het gezelschap bij haar thuis. Koesoemo 
had steeds gedacht een meisje als zijn zusje Soeparti te zullen huwen: klein, sierlijk, niet 
dom, maar ook niet te geschoold, deemoedig tegenover haar man, onderworpen, speels en 
behaagziek, wat kinderlijk en hulpeloos. Hij is zich ervan bewust dat Marijke het tegendeel 
is: aan kracht gelijkwaardig aan hem, misschien zelfs sterker. Maar een magnetische kracht 
trekt hem naar haar toe en hij vraagt haar ten huwelijk.  
 Door zijn oude vriendschap met professor Gabriëlse is de 'ik' te gast op de bruiloft. In 
een bewogen speech spreekt Gabriëlse over zijn hoop, dat Marijke en Koesoemo zijn 
levenstaak, het tot elkaar brengen van de werelden van oost en west, zullen voortzetten.  
 Marijke ziet Koesoemo ongelukkig in zijn studie en hoopt dat hij zijn geestdrift zal 
kunnen hervinden in de terugkeer tot de dans. Hierin ligt immers zijn roeping. Ze is ervan 
overtuigd dat zij de danser Koesoemo heeft getrouwd. 
 De huwelijksreis voert hen naar Parijs, waar zij bij toeval een aantal Vorstenlanders 
ontmoeten. In de gesprekken over Java en hun familiebetrekkingen, waarbij de naam van 
Soeparti herhaaldelijk valt, voelt Marijke zich wat geprikkeld, omdat haar man blijkbaar 
wel wordt erkend als de adellijke Vorstenlander, maar niet als succesvol danser. Ze stelt 
zich voor hoe het hier in Parijs moest zijn gegaan. Zijn naam op de aanplakzuilen, zijn foto 
als Açoka in de bladen en de drommen Parijzenaars, die het Theatre Lycée binnenstromen 
om le prince Javanais Kousoumo te bewonderen.      
   Terug in Leiden haalt Marijke hem over om een enkele keer, in besloten kring, met 
gamelanbegeleiding, een voorstelling te geven. Koesoemo krijgt er weer plezier in. Zij 
stimuleert hem. De 'ik' woont een aantal malen optredens bij. Op Java blijkt nu toch 
waardering voor Koesoemo's werk te zijn ontstaan. Soeparti schrijft hem trots op hem te 
zijn. Het doet hem goed. Hij verdiept zich in de Javaanse muziek en vindt tegenspelers in 
de dans. Hij verwaarloost zijn universitaire studie, maar is van mening dat zijn verblijf in 
Nederland zin heeft gekregen. Het kapitaal dat de buitenlandse tournees hadden opgebracht 
slinkt. Zijn aangeboren gastvrijheid en gulheid brengen hem in moeilijkheden. Zijn 
eveneens zorgeloze Javaanse mede-studenten kloppen nooit tevergeefs bij hem aan om 
leningen. Dan komt hem ter ore, dat de echtgenoot van Soeparti, Poerbojo, in financiële 
problemen verkeert door speelschulden en dubieuze zakelijke transacties. Zijn baan bij het 
gouvernement staat op het spel. Grootmoedig schiet Koesoemo hem te hulp. Poerbojo's 
schulden zijn groter dan verwacht. Voor het eerst komt Marijke in opstand tegen 
Koesoemo, vooral omdat er een baby op komst is, wat extra kosten met zich mee zal 
brengen. Koesoemo ziet de hulp aan zijn zwager als een ereplicht, terwijl Marijke de zorg 
voor en de opvoeding van het verwachte kindje als haar ereplicht beschouwt. Koesoemo 
ontsteekt in woede en Marijke ziet voor het eerst de Aziaat ontwaken die van zijn vrouw 
geen kritiek of tegenwerping duldt. Hij eist volledige onderwerping aan zijn wil. Het geld 
wordt overgemaakt.  
 In de herfst wordt Widjojo geboren, op wens van Marijke vernoemd naar Koesoemo's 
vader. Het kindje krijgt op gezag van Koesoemo geen tweede Hollandse naam. Widjojo 
lijkt sprekend op zijn vader. De Javaanse reacties op de verzonden foto's zijn vervuld van 
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enthousiasme en trots,  maar getuigen uitsluitend van het Javaanse uiterlijk en zijn 
gelijkenis met zijn opa en vader. Marijke voelt zich achteruitgezet, maar manifesteert zich 
evenwel sterk in haar moederschap. De geboorte wordt uitbundig gevierd, waarbij 
Koesoemo veel geld uitgeeft en veel tijd met vrienden doorbrengt. De geldzorgen nemen 
toe. De ziekenhuis- en doktersrekeningen blijven liggen. De nijpende financiële situatie 
lijkt aan hem voorbij te gaan, maar Marijke ligt er 's nachts wakker van. De trots op zijn 
zoon lijkt Koesoemo zorgelozer dan ooit te hebben gemaakt. En bovendien, voor Marijke 
is beduidend minder aandacht. Marijke realiseert zich pijnlijk hoe de rol van de vrouw in 
het Javaanse leven zeer verschilt van die in Europa. In het oosten behoort de moeder nog 
slechts aan haar kind en niet meer aan de wereld. Op Java bestaat ongetwijfeld een eigen, 
afgescheiden wereld van vrouwen waarin begrip en medegevoel bestaan. Maar hier voelt 
zij zich alleen en verlaten, ondanks het feit dat zij bezoek ontvangt van vroegere 
vriendinnen. Deze bekritiseren Koesoemo's gedrag. Zij herinnert zich de woorden van haar 
vader op de bruiloft: 'Het ontdekken van elkaars wereld zou hen beiden verrijken. 
Moeilijke ogenblikken konden niet uitblijven, maar hun liefde zou hun de kracht geven.'  
Zij voelt, dat ze zich door een huwelijk met een oosterling heeft vervreemd van haar eigen 
samenleving. De eindeloze feestjes van Koesoemo en zijn vrienden tot diep in de nacht 
houden aan. 
 Marijke vraagt haar vader om hulp. Hij stuurt discreet en zonder vragen te stellen het 
benodigde geld, zodat zij de meest urgente rekeningen kan betalen. Wanneer Koesoemo 
hiervan hoort, volgt een nieuwe woede-uitbarsting. Het is weer de eer, die in het geding is. 
Wat zou zijn schoonvader en vroegere, geachte hoogleraar wel van hem denken? Hij blaft 
Marijke toe, dat hij de verantwoordelijkheid heeft en dat zij hem dient te vertrouwen. In 
zulke situaties is Marijke bang voor hem. Zij waardeert hem echter in zijn zorg en geduld 
voor de kleine Widjojo. Het kind kan hem niet driftig maken. 
 Op Java heeft Poerbojo zich door eigen onvoorzichtigheid weer in geldelijke 
moeilijkheden gebracht. Soeparti schrijft Koesoemo over de problemen en verzoekt haar 
broer opnieuw in de bres te springen om het gezin van de ondergang te redden. Koesoemo 
besluit weer tot openbare optredens in Den Haag, Amsterdam en andere grote steden. 
Marijke verwijt hem dat de zorgen van zijn zwager blijkbaar zwaarder wegen dan de zorg 
voor zijn eigen gezin. Het is weer de aanleiding tot een aanval van drift, waarbij de 
echtelieden tegenover elkaar staan en Marijke het kind beschermend tegen zich aandrukt. 
Zijn woede vindt een andere uitweg. Hij schrijft zijn vroegere impresario dat hij weer tot 
optredens bereid is.  
 Het succes herhaalt zich. De 'ik' bezoekt zijn eerste voorstelling en zoekt hem na afloop 
in de kleedkamer op. Marijke is niet komen kijken. Haar trots had haar geen andere keuze 
gelaten, nadat Koesoemo haar die middag had gezegd slechts door haar gedwongen tot de 
optredens te zijn gekomen. Heeft hij er geen zin meer in? De impresario deelt de 'ik' mee, 
dat hij niet weet wat Koesoemo scheelt. Hij vindt hem onmogelijk om mee te werken. 
Zelfs aanbiedingen uit Parijs, Berlijn en Wenen slaat Koesoemo af. Na de Hollandse 
toernee wil hij stoppen. Er is dan voldoende geld om Soeparti en Poerbojo te helpen en zijn 
eigen schulden af te betalen. Daarna dacht hij nog een jaar van de opbrengst rond te 
kunnen komen. Maar door weer op onverantwoorde wijze te trakteren en geld uit te lenen, 
nadert de dag waarop weer schulden gemaakt moeten worden al veel sneller.  
 Marijke stimuleert Koesoemo niet meer. Ze zoekt zelf een baantje en vindt dit als 
assistente in het laboratorium van een met haar vader bevriende hoogleraar. Wanneer 
Koesoemo dit verneemt, valt hij niet naar haar uit, maar reageert schamper in zijn gêne. Hij 
wenst geen zakgeld van zijn vrouw te ontvangen en probeert iets bij te verdienen als 
repetitor in het adatrecht, wat uiteraard veel minder oplevert dan een dansvoorstelling.  
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 Koesoemo correspondeert veel en uitvoerig met Soeparti, wier foto zijn bureau siert. 
Met Marijke spreekt hij nauwelijks nog. Bij haar ontwikkelt zich een verborgen haat tegen 
haar schoonzuster, die blijkbaar wel toegang heeft tot haar man. Zij vraagt zich af of 
Soeparti het type vrouw is, dat Koesoemo wel gelukkig kan maken. Zijn onverschilligheid, 
nu ook ten opzichte van Widjojo, ervaart zij uiteraard als kwetsend. 
 
Dan ontvangt Koesoemo een brief uit de Vorstenlanden, waarin zijn oom hem vraagt de 
leiding op zich te nemen over een nog samen te stellen groep wajang-wongdansers aan een 
bevriend hof. De kort tevoren op de troon geroepen verlichte, moderne sultan van dit rijk 
stelt zich ten doel zijn hof aanzien te geven door het presenteren van dans- en 
toneeluitvoeringen op hoog niveau. Koesoemo's overtocht zal worden betaald en zijn 
salaris zal hem in staat stellen zijn gezin te onderhouden. Voor Koesoemo betekent dit 
verzoek de erkenning van zijn integriteit als danser.  
 Soeparti blijkt al op de hoogte van het eervolle verzoek. Zij schrijft hem over de 
voornemens van de sultan en zijn ambities de oude Javaanse cultuur te behoeden en te 
bevorderen door grote ontvangsten in de kraton met dans, toneel en gamelan, waarbij de 
Europese samenleving zal worden uitgenodigd. 
 Zonder er met Marijke over te hebben gepraat, neemt hij het verzoek aan: 'Men laat de 
sultan niet wachten.' Hij blijkt er stilzwijgend vanuit te zijn gegaan, dat zij gedrieën zullen 
vertrekken. Marijke overtuigt hem met praktische argumenten ervan dat het beter is 
wanneer hij alleen vooruit gaat. In gedachten weet hij dat zij niet zal nakomen.  
 In een Indisch restaurant in Den Haag neemt hij afscheid van zijn vrienden. De 'ik' is 
erbij aanwezig. Er wordt getoast op de goede reis, op de spoedige overtocht van Marijke en 
Widjojo, op de jonge sultan, op de oude kunst van Java en op de ontmoeting van oost en 
west. In zijn afscheidsspeech bevestigt hij dat zijn afscheid eigenlijk geen afscheid is. Ook 
daar zou het immers zijn taak zijn de twee werelden dichter tot elkaar te brengen.  
 
Hij woont bij Soeparti en schrijft aanvankelijk regelmatig. De sultan stelt zich op als een 
waar vriend. In zijn taak krijgt Koesoemo geheel de vrije hand. Bij de hogere adel bestaat 
enige wrevel over het feit dat hij, slechts een Raden Mas, zo nauw aan de sultan is 
verbonden. Dit is in strijd met de adatregels. De oudere Pangerans zijn hoe dan ook van 
mening, dat de sultan te verlicht, te voortvarend en te westers georiënteerd is.  
 Het salaris blijkt zeer laag, maar voor Koesoemo is het de eer, die telt. Zijn brieven 
worden schaarser en over het overkomen van Marijke en Widjojo rept hij niet meer. Voor 
Marijke maakt dit gegeven het alleen maar makkelijker. Haar aarzeling om hem te volgen 
was toch al toegenomen. Natuurlijk weet en voelt zij hoe Soeparti over haar denkt, hoe de 
oude adel Koesoemo zijn bevoorrechte plaats misgunt en wat haar positie als vrouw hierin 
zal zijn. Zij bedenkt zich dat dit alles nog te dragen zal zijn, wanneer zij in de liefde voor 
haar man zou geloven. Zij komt tot het inzicht, dat de Vorstenlandse wereld haar man als 
'verloren zoon' heeft opgenomen en dat zijn huwelijk met een Nederlandse een dwaling 
was geweest, een ontsporing, een tijdelijke ontrouw.  
 Hij schrijft op een gegeven moment in het geheel niet meer en de geldzendingen nemen 
af. Gelukkig kan Marijke in haar eigen onderhoud voorzien als bedrijfsleidster in een 
nieuwe grote zaak voor chemische apparaten in Den Haag. Zij bericht Koesoemo dat zij 
geen prijs meer stelt op zijn geld.  
Een aantal jaren later, in 1935–1936, maakt de op Java geboren ik-figuur een 
voordrachtsreis door Nederlands-Indië. Voor zijn vertrek schrijft hij Koesoemo dat hij hem 
hoopt te bezoeken. Al in Batavia wacht hem een welkomstbrief van Koesoemo. Bij 
aankomst in de kratonstad blijkt dat hij zal logeren bij de patih, de rijksbestuurder, op het 
terrein van de kraton. Koesoemo is van mening dat het verblijf hierdoor boeiender zal zijn, 
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dan in de sfeer van een neutraal hotel. En dat is ook zo: hij krijgt een eigen boy en kokkie 
toegewezen en tijdens de maaltijd en de verdere avond speelt de gamelan in de enorme 
pendopo. Door verplichtingen van Koesoemo elders, vindt er nog geen ontmoeting plaats. 
 De eerstkomende zaterdag zal er weer, speciaal voor Europese gasten, een dans- of 
toneelavond plaatsvinden, georganiseerd door Koesoemo. De 'ik' verneemt van de patih dat 
Koesoemo niet meer bij Soeparti is, maar een huisje bewoont binnen de kratonmuren. Hij 
ontmoet hem de volgende ochtend. Koesoemo is in Javaanse dracht. Zijn houding is statig 
en gereserveerd. De 'ik' vraagt zich af of dit reeds het stempel van de kraton is. Toch is 
Koesoemo blij zijn oude vriend weer te zien. Hem worden de groeten van Marijke 
overgebracht. Koesoemo is wel geïnteresseerd, maar bekent dat hij nog nauwelijks kan 
geloven dat hij in Holland een blanke vrouw heeft. Zijn gehele verblijf in Holland blijkt 
ver weg. Alleen het kind, nu vijf jaar, speelt een belangrijke rol in zijn gevoelsleven. Hij is 
van mening dat het kind hem toebehoort en voegt eraan toe dat wanneer het kind een 
Javaanse ziel heeft, het tot zijn vader zal komen. De 'ik' vindt Koesoemo onbillijk 
tegenover Marijke, die immers alleen de zorgen voor het kind draagt.  
 In het kleine, houten huisje van Koesoemo drinken zij koffie. Op de smalle voorgalerij 
staan palmen in potten; er hangen orchideeën aan de daklijst en in bamboekooien zitten 
perkoetoets. Wiardjo, zijn huisjongen, brengt de koffie. De 'ik' is ervan overtuigd dat het 
een noodlottige dwaling zou zijn geweest als Marijke haar echtgenoot naar hier zou zijn 
gevolgd. Haar zou slechts de rol van vrouw van een eenvoudige Raden Mas in een 
bedompt huisje met wankele meubels zijn toebedeeld, tot onderdanigheid verplicht aan de 
Javaanse dames van hogere rang, terwijl Marijke, met haar gratie, zelfbewustzijn en kracht, 
ratoe zou kunnen zijn. Koesoemo laat Piet, het aapje, zien. Het is voor Widjojo. Er is ook 
een pony voor hem, een cadeautje van Soeparti. De 'ik' verbaast zich over zoveel 
irrationaliteit.  
 's Avonds ontmoeten zij elkaar weer. De 'ik' wordt aan de sultan en de ratoe voorgesteld. 
De sultan had een aantal jaren in Leiden gestudeerd. De vriendschap met Koesoemo stamt 
uit die tijd. Uiteraard spreekt hij voortreffelijk Nederlands. Hij praat honderduit over zijn 
idealen: het in stand houden van de oude Javaanse kunst, maar deze ook te willen 
behoeden voor verstarring. Verder weidt hij uit over zijn ambitie om bij het westen 
interesse en begrip te kweken voor het oosten, en andersom. Zo is er ten gerieve van de 
Europese gasten een klein museum ingericht van Javaanse kunst met erepajongs, zilveren 
sirih-stellen, gamelan-instrumenten, een Japara-gongstandaard en vooral poesaka-
wajangpoppen, die vroeger in kotaks waren opgeborgen, maar nu, tot ergernis van de oude 
adel, aan de wand zijn geplaatst. Tussen neus en lippen door vertelt hij ook dat zijn 
voorganger een aanhanger van oude tradities was geweest, waardoor de adel was gesterkt 
in zijn behoudzucht. De 'ik' vindt de geestdrift van de sultan wat aandoenlijk; hij vraagt 
zich af of diens ambities niet een sublimatie zijn voor een eenzaam, kinderloos huwelijk. 
Eenzaamheid, nog versterkt door zijn verlichte ideeën, waarin hij met zijn vriend 
Koesoemo alleen staat. Wanneer de 'ik' met Koesoemo op visite is bij Soeparti, bevestigt 
zij deze veronderstelling.  
 De indruk die de 'ik' van Soeparti krijgt, is die van een charmante, kokette en misschien 
argeloze vrouw. Het meest treft hem haar zorgeloosheid. Ze zegt wat haar voor de mond 
komt. Hij proeft haar passie. Hij is ervan overtuigd dat het een vrouw is die kan haten en 
liefhebben, fel en onberedeneerd. Hij bedenkt zich dat wanneer Marijke en Soeparti elkaar 
in het begin zouden hebben ontmoet, zij haar schoonzuster in de armen gesloten zou 
hebben. Nu is er haat voor de onbekende vrouw in Nederland en wakkert zij Koesoemo's 
verlangen naar zijn kind aan met de bedoeling dat hij troost zal zoeken bij haar. De 'ik' 
maakt ook kennis met de dikke, luie en weing inspirerende man van Soeparti, Poerbojo. 
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 Op de zaterdag van de dansuitvoering zitten de Europese gasten, onder wie de 
gouverneur en diens gevolg, op de eerste rij. Uitgevoerd wordt 'Langendryan', 
'Verheugenis des Harten', een Oud-Javaans dans- en zangspel. Koesoemo zal de rol van 
Mènak Djinggo dansen. De sultan vertelt zijn Europese gasten waar het spel over gaat.  
 Na afloop blijkt Koesoemo's houding ten opzichte van de sultan vervuld van discretie. 
De 'ik' beschouwt deze houding en vraagt zich af of de sultan wel Koesoemo's vriend is, of 
hij hem niet, bij alle beminnelijkheid, nodig heeft als steun voor zichzelf. 'Kan in de 
Javaanse wereld een Vorst ooit wel de vriend van een lager geborene zijn?' Koesoemo's 
verhuizing van Soeparti's huis naar de kraton was ook geschied op last van de sultan. Hij 
wenste hem in zijn onmiddellijke nabijheid. Het is de 'ik' ook niet ontgaan, dat de sultan en 
Soeparti veelbetekenende blikken wisselen na afloop van de voorstelling. 
 In de paar weken die volgen, begeleidt Koesoemo de 'ik' als gids naar de Boroboedoer 
en de tempels van Prabanan en Tjandi-Mendoet. In een naburige kraton ziet hij nog een 
wajang-poerwovoorstelling. In zijn gesprekken met Koesoemo komt Marijke niet ter 
sprake. Er is wrok tegen de vrouw die zijn kind daarginds vasthoudt en hierbij de 
Nederlandse wet achter zich heeft. De avond van vertrek eet hij bij Koesoemo, die een 
orkestje van fluitspelers heeft besteld.  
 
Twee jaar later is de 'ik', na een aansluitende reis door Japan en de Verenigde Staten, weer 
in Europa en brengt een bezoek aan Marijke. Hij vertelt haar het hele verhaal van zijn reis 
door Indië, inclusief zijn bezoek aan Koesoemo en zijn waargenomen 'verjavaansing' van 
Koesoemo. Als er over zijn verlangen naar Widjojo wordt gesproken, komt er een zekere 
onrust over Marijke. Ze zegt: 'Je wilt me toch niet vertellen, dat Widjojo werkelijk nog iets 
voor hem betekent? Het is nu net twee jaar geleden, dat hij voor het laatst geschreven 
heeft! Zelfs aan de verjaardag van zijn jongen heeft hij niet meer gedacht!' Later in het 
gesprek voegt ze eraan toe: 'Ik heb voor het kind gewerkt; ik heb het verzorgd. Hij heeft 
zijn rechten er op verloren; Widjojo is nu van mij alleen.'  Ook over Soeparti wordt 
gesproken en de 'ik' vertelt zijn eerdere speculatie over hoe het tussen Marijke en haar 
gegaan zou zijn, als zij elkaar in een vroeg stadium hadden leren kennen. Marijke is het 
niet met hem eens en voelt de haat van Soeparti jegens haar. Ze is van mening, dat het 
Soeparti's doel is, na haar man, ook het kind van haar weg te nemen.  
 
De 'ik' bevindt zich in Zuid-Italië als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Hij weet, via 
Frankrijk, nog in de lentedagen van 1940 Engeland te bereiken, waar hij radiowerk doet bij 
de BBC. Vijf jaar later betreedt hij weer Nederlandse bodem. Hij verneemt dat Marijke bij 
familie of kennissen in Gelderland verblijft, nadat zij bij het bombardement op het Haagse 
Bezuidenhout haar huis en inboedel was verloren. Hij kan haar niet bezoeken omdat hij als 
correspondent van de BBC naar Indië vertrekt. 
 In Batavia wordt hem een brief van Koesoemo ter hand gesteld met het dringende 
verzoek hem op te zoeken. Door de onveilige situatie op Java komt het er niet van. Wel 
verneemt hij dat Koesoemo bedlegerig is en dat de glorietijd van de kratons voorbij is. 
Soeparti blijkt een dochtertje te hebben. De afscheidsblik tussen de jeugdige sultan en 
Soeparti komt terug in zijn herinnering. 
 Na bezoeken aan Borneo, Celebes, de Molukken en Sumatra, keert de 'ik', via Sjanghai 
en Londen terug naar Nederland. Het is 1947/48. Hij weet dat Marijke inmiddels is 
teruggekeerd naar Den Haag en gaat bij haar op bezoek. Widjojo, zo'n zestien jaar, blijkt 
een groot voorstander van de Indonesische revolutie en draagt zijn standpunt heethoofdig 
uit. Gabriëlse was in de hongerwinter overleden. Marijke is blij dat hij de revolutie niet 
behoeft mee te maken. Ze herhaalt nog eens zijn visie: 'Nederland en Indië waren één voor 
hem, onscheidbaar. Hij geloofde dat ze elkaar wederzijds verrijken, bevruchten konden – 
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de Nederlandse universiteiten waren een geschenk voor de jonge Indonesische 
intellectueel, en Indië met zijn oneindige ruimten en zijn mengeling van volkeren, talen, 
godsdiensten opende de ogen van de jonge Hollander die er uit de vaderlandse engte heen 
trok.'   
 Widjojo blijkt uiterlijk en innerlijk een kleine Javaan, de gelijkenis met zijn vader is 
treffend. Na de hbs en een ingenieursstudie wil hij naar Indonesië om te helpen bij de 
opbouw van het land. Werd Koesoemo's leven destijds vanuit Java bestuurd, iets dergelijks 
voltrekt zich nu bij Widjojo.  
 Door allerlei omstandigheden ziet de 'ik' Marijke gedurende jaren niet. Pas in 1953 komt 
hij ertoe haar vanuit Londen te bellen. Hij hoort dat Widjojo sedert 1948 colleges loopt in 
Delft en binnen het jaar zijn ingenieursdiploma hoopt te behalen. Zijn vertrek naar 
Indonesië zal hierna niet te lang op zich laten wachten. De 'ik' voelt medelijden met 
Marijke.  
 In een Hollands blad leest hij over de dood van de sultan. Van gerepatrieerde vrienden 
komt hem ter kennis dat Koesoemo zich in leven houdt door les te geven in het 
Mohammedaans recht. Hij schrijft hem, maar krijgt geen antwoord. Ook Soeparti 
beantwoordt zijn brief niet. Tenslotte wil hij Marijke schrijven om iets van Koesoemo te 
weten te komen. Er is iets wat hem hiervan weerhoudt.  
 Omdat zijn zoon voor een handelsfirma twee jaar tevoren naar Bangkok was vertrokken, 
reist hij daarheen om te zien hoe het hem en zijn gezin vergaat. Hij kiest ervoor om per 
schip te gaan. Hij moet inschepen in Rotterdam en neemt de gelegenheid te baat om in Den 
Haag bij Marijke op bezoek te gaan. Hij treft haar opgewonden en ontdaan. Binnen enkele 
dagen zal de nu 25-jarige Widjojo voor een maatschappij naar Indonesië vertrekken. Hij 
ziet het als een reis naar huis en heeft grote verwachtingen. Hij idealiseert de vrijheid van 
het land en overschat beslist de rol die hij in de ontwikkeling kan spelen.  
 Marijke vertelt dat het met Koesoemo niet goed gaat. Hij tobt met zijn gezondheid en 
leeft in armoede. Haar hulp had hij geweigerd door Soeparti te laten schrijven dat het hem 
aan niets ontbreekt. De 'ik' ziet een foto van Widjojo: een aristocratische jonge man met 
een zachte, bijna vrouwelijke oogopslag, nog knapper dan zijn vader, wat blanker van huid, 
groter van gestalte en forser in de schouders. 
 
Hoe de geschiedenis verder was verlopen, komt de 'ik' uit verschillende bronnen te weten. 
In de eerste plaats rechtstreeks van Marijke, die hij na zijn terugkomst uit Bangkok spreekt. 
Ten tweede uit emotionele brieven van Widjojo, die Marijke hem toont. Ten derde uit een 
kort briefje van Soeparti aan Marijke, waarin hij ook inzage krijgt.  
 
Bij Widjojo's aankomst in Jakarta ligt er een welkomsttelegram van zijn vader op hem te 
wachten. Koesoemo spreekt hierin de hoop uit, dat Widjojo hem spoedig zal bezoeken. Uit 
het telegram blijkt geen urgentie. Koesoemo deelt zijn zoon niet mee hoe ernstig zijn 
gezondheidssituatie is. Deze was de laatste weken zeer verslechterd en hij voelt zijn 
krachten dagelijks afnemen. Widjojo seint terug binnen veertien dagen te komen. 
 Hij handelt rustig zijn zaken af op het hoofdkantoor in Jakarta en bezoekt nog enkele 
familieleden van Delftse studievrienden. Het tweede weekeinde na zijn aankomst bestemt 
hij  voor zijn reis naar de Vorstenlanden. Hij krijgt vijf dagen vrijaf.  
 Intussen maakt hij in Jakarta kennis met Indonesië: de geuren, de taal, het eten. 
Niemand komt, door zijn uiterlijk, op de gedachte dat hij geen Javaan zou zijn. Het is zijn 
gebrekkig Maleis dat verbazing oproept. En steeds legt hij uit dat hij toch een echte Javaan 
is, de zoon van een Javaans danser, en dat hij na veel Hollandse jaren eindelijk 'thuis' is. 
Hij realiseert zich tegelijkertijd dat zijn 'echte' thuis in de Vorstenlanden ligt, waarbij zijn 
Javaanse trots op zijn kratonafstamming een belangrijke rol speelt. Hij keert zich om die 
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reden van zijn Nederlandse collega's af. Met kranten oefent hij zijn Maleis en hij zoekt de 
nationale trots op de souvereiniteit, die zo in hem leeft, maar die hij niet ondekt in het 
corrupte Indonesië. Hij is geschokt.  
 Zijn tocht naar de Vorstenlanden wordt vervroegd door zijn ontmoeting met de Javaanse 
dokter Soeriopranoto, die in de sultansstad woont. Deze kent Koesoemo en vertelt Widjojo 
dat zijn vader, na de dood van de sultan en de ondergang van de kratons, teruggetrokken 
leeft en nogal eens ziek is. De volgende ochtend kan hij in de auto van Soeriopranoto 
meerijden naar de sultansstad. Widjojo krijgt toestemming van het hoofdkantoor om te 
gaan. Onderweg krijgt hij van de dokter een lesje over het land, zijn inwoners en hun 
maatstaven, die fundamenteel anders blijken dan de westerse. Na een overnachting in een 
hotel te Tasikmalaja rijden ze verder. Wanneer zij in de sultansstad aankomen, gaat 
Widjojo eerst met de dokter mee naar huis om zich op te frissen. De chauffeur zal dan naar 
zijn vader worden gestuurd om hem te vertellen dat zijn zoon is aangekomen.  
 Nadat Widjojo zich heeft opgefrist, is de dokter zelf al naar zijn vader geweest en 
bereidt Widjojo voor met de mededeling dat zijn vader ernstiger ziek is dan hij dacht. Hij 
eet bijna niet meer en teert, naar de mening van de dokter, op zijn laatste krachten. De 
huisjongen van de dokter brengt Widjojo direct naar zijn vader.  
 Via een aarden zijpad en een bruggetje over een snelstromende rivier bereiken zij de 
kampong, waar terzijde een houten huisje staat waarvan de voorgalerij door een 
petroleumlamp is verlicht. Wiardjo, Koesoemo's bediende, heet Widjojo welkom. 
Aarzelend treedt hij binnen en hoort een fluisterende stem bijna onhoorbaar zijn naam 
noemen. Op een bamboebed ligt Koesoemo, klein, grauw en mager. Hij steekt zijn 
uitgeteerde hand uit en vraagt: 'Mijn jongen … ben jij het werkelijk?' Widjojo antwoordt 
bevestigend en doet zijn vader de groeten van Marijke. In het halfduister beschouwt 
Widjojo zijn vader en is overmand door medelijden. Wanneer hij om zich heen kijkt, 
ontwaart hij een foto van hemzelf als kind, in stoffige lijst met een gebroken glas. Hij 
herhaalt de groet van zijn moeder. Koesoemo reageert niet op zijn verslag van de reis, noch 
op andere opmerkingen. Koesoemo spreekt trots Wiardjo aan over Widjojo, prijst zijn 
forse postuur en concludeert dat hij net een Hollander is. Widjojo spreekt zijn vader tegen 
door te zeggen, dat hij een Indonesiër is. Koesoemo werpt tegen dat hij in Holland is 
opgegroeid en heeft schoolgegaan en dat hij hier moeilijk zal kunnen wennen. Er ontspint 
zich een pijnlijk gesprek, waarin Widjojo vasthoudt aan zijn overtuiging dat hier zijn thuis 
is, en Koesoemo het Java van nu beklaagt. Widjojo voelt zich ongemakkelijk. Het gesprek 
wordt beëindigd wanneer dokter Soeriopranoto Koesoemo komt onderzoeken en hem een 
injectie geeft. Koesoemo leeft hierna enigszins op. De dokter adviseert Widjojo die nacht 
bij zijn vader te blijven. Vader en zoon praten verder. Koesoemo spreekt over Soeparti, 
over de pony en over het aapje, die allebei dood zijn en verbaast zich erover dat Widjojo 
blijk geeft van zijn kennis van de wajang koelit. Hij verontschuldigt zich voor zijn vertrek 
destijds: 'De vorst riep mij. Natuurlijk kon ik slechts gehoorzamen.' Anderzijds meldt hij 
dat hij rijk had kunnen worden in Europa met zijn zelfontworpen dansen. Hij bekent zijn 
angst voor het applaus, het succes, gegeneerd als hij was geweest over wat er in de kratons 
over gezegd zou worden. Zij praten ook over Marijke. Koesoemo bejegent haar met wrok, 
omdat zij hem zijn zoon niet wilde afstaan. Widjojo wordt zich er dan gaandeweg van 
bewust hoe hij de inzet is geweest van een verbitterde strijd tussen zijn ouders. Hij verwijt 
zijn vader dat hij haar moedwillig verdriet gedaan heeft, terwijl Marijke Koesoemo altijd 
hoog had gehouden voor haar zoon. Met alle emoties die op dat moment in hem opwellen, 
kiest hij onvoorwaardelijk voor zijn moeder. Koesoemo concludeert dat hij en zijn vrouw 
wel uiteen moesten drijven, omdat zij tot verschillende culturen behoren. Gehaat heeft hij 
haar nooit, wel was hij altijd jaloers geweest. Hij zegt blij te zijn dat hij haar nu voelt in 
Widjojo's houding en stem. Voor Widjojo is dit een teleurstelling, omdat hij geen 
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vreemdeling voor zijn vader wil zijn. Maar Koesoemo betwist deze gedachte. Wanneer 
Widjojo hem een foto van zijn moeder wil tonen, weert Koesoemo dit met gesloten, maar 
betraande ogen af. De volgende morgen overlijdt hij.  
 
Widjojo maakt kennis met zijn tante Soeparti. Daarna gaat hij met de dokter naar de kraton 
om de dood van Koesoemo te melden en dienaren te vragen voor de lijkwassing.   
 De kraton ligt er ontluisterd bij. Wanneer de dokter aan een dienaar vraagt of de zoon 
van Koesoemo de verzameling wajangpoppen mag zien, wordt dit geweigerd. Ze zijn als 
poesaka weer opgeborgen in hun kotak. Het is duidelijk. In de kraton heerst de overtuiging 
dat de poppen nooit tentoongesteld en bewonderd hadden mogen worden. Het was 
verboden volgens de adat. De sultan is hiervoor gestraft met de Japanse bezetting, de 
ellende van de Republiek, zijn ziekte en een vroege dood zonder erfgenaam. Koesoemo is 
met zijn verarming na de dood van de sultan mede gestraft. Het privilege van de 
lijkwassing door adellijke dienaren van de kraton wordt geweigerd. Als reden wordt 
opgegeven dat Koesoemo weliswaar door de sultan naar de kraton is geroepen, maar er niet 
uit stamt.  
 De wassing geschiedt door vrouwen uit de kampong. 's Middags duizelt het Widjojo als 
tante Soeparti hem voorstelt aan de vele familieleden. Tenslotte presenteert ze haar 
dochtertje Soemiati, die sterke gelijkenis vertoont met haar moeder.  
 Na het vertrek van de familieleden blijven Widjojo, Soeparti en Soemiati achter in 
Koesoemo's huisje en buigen zich over de papieren uit een trommel. Deze blijkt brieven te 
bevatten van zijn moeder aan Koesoemo, alsmede onafgeschreven en onverzonden brieven 
van Koesoemo aan Widjojo. Nog meer dan uit de woorden op het sterfbed, wordt de 
tragedie van het mislukte huwelijk tussen zijn ouders door deze brieven aan Widjojo 
duidelijk. Hij neemt zich voor het gehele pak in te sluiten in de uitgebreide berichtgeving 
aan zijn moeder. 
 In het aansluitende gesprek zegt Soeparti dat Marijke haar haat. Widjojo ontkent dit. Ze 
zegt hem: 'Wij beiden hielden van je vader – zij als vrouw… ik als zijn enige zuster.' Zij 
bekent dat zij het was die door haar invloed bij de sultan, Koesoemo heeft doen roepen. Ze 
heeft spijt, omdat het hem geen geluk had gebracht.  
 Wiardjo brengt de dansattributen van Koesoemo: de kris, de dansvleugels, de 
armbanden, de ringen en de helm van Ardjoeno. Wanneer hij de kris van zijn vader in de 
handen houdt, vraagt Soeparti, of hij nu nog niet weet waar hij thuishoort. Beiden huilen. 
 De volgende dag wordt Koesoemo begraven. Het kerkhofje is dichtbij. Widjojo strooit 
geurende witte en gele bloemknoppen in het graf uit en groet zijn vader mede namens zijn 
moeder. Wiardjo neemt als laatste afscheid van zijn meester. Soeparti biedt de familie het 
dodenmaal aan. Widjojo zit naast zijn nichtje Soemiati. Gaande de maaltijd wisselen zij 
korte blikken. Het is liefde op het eerste gezicht. 
 
De 'ik' is op bezoek bij Marijke. Zij probeert hem voor te lezen uit een brief van Widjojo. 
De uit vele kantjes bestaande brief bevat het gehele verslag van zijn tocht naar de 
Vorstenlanden tot en met het overlijden van zijn vader. Uiteindelijk schuift Marijke de 'ik' 
de brief toe. Zij kan niet meer verder voorlezen door haar verdriet over al het langs-elkaar-
heen-leven in het verleden en al de misverstanden die haar leven hadden vergald. De 'ik' 
troost haar. In een andere brief, die Marijke hem overhandigt, spreekt Widjojo over zijn 
verliefdheid op Soemiati en over zijn tante Soeparti. Hij vraagt zijn moeder of zij wil 
vergeten wat er is geweest tussen haar en Soeparti. Soeparti is immers, zo betoogt hij, de 
moeder van zijn gevonden geluk.  
 De 'ik' bedenkt zich, of Soeparti wel de macht zou hebben bezeten om Marijke haar man 
en daarna haar zoon af te nemen, als er geen grotere krachten aan het werk waren geweest: 
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de lokstem van het verre land, beluisterd door het Javaanse bloed in de vader en later in de 
zoon. Hij denkt terug aan hun ontmoeting aan boord van het schip in Tandjong Priok.  
 
    
Kritieken op Schimmenspel  
 
De roman wordt in 1958 ruim twintig maal besproken, zowel in landelijk gelezen kranten 
als De telegraaf en Trouw, als in regionale bladen van noord (Leeuwarder courant) tot zuid 
(De nieuwe Tilburgsche courant). Ook in opniniebladen als De linie, Elseviers weekblad 
en De Haagsche post verschijnen uitgebreide kritieken. Zelfs Vlaanderen blijft niet achter 
met een lijvige bespreking in De standaard. De AVRO-radio en de Curaçaose Radio 
Omroep besteden eveneens aandacht aan de roman. In grote lijnen zijn de kritieken 
positief. Veel critici wijzen op de goed gekozen titel, de onverenigbaarheid van oost en 
west, de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe Indonesië, belichaamd in Koesoemo 
en Widjojo en de kennis van zaken van Fabricius. Zijn vermogen als beeldend en boeiend 
verteller wordt alom geprezen.  
 Slechts twee critici suggereren dat een historisch gegeven ten grondslag ligt aan het 
boek. In de Bussumsche courant schrijft Willem Brandt: 
 

Hoewel de schrijver dit nergens toegeeft, en hij als romancier ruim plaats heeft 
gelaten aan zijn fantasie, en zijn recht om de gebeurtenissen naar eigen gevoel te 
rangschikken, ontkomt men niet aan de indruk dat het thema van de roman op een 
historisch gegeven berust. Het geval komt trouwens merkwaardig overeen met 
een geschiedenis, die ons toevalligerwijs bekend is, en die zich realiter op 
ongeveer dezelfde wijze heeft toegedragen. Overigens ontkent de auteur in een 
inleidende noot, dat dit een "sleutelroman" zou zijn. Hierop kan men slechts 
zeggen, dat fantasie en werkelijkheid soms blijkbaar dichter bijéén liggen, dan 
men wel denkt.1  

 
Hierbij kan worden aangetekend dat de dichter, prozaïst, essayist en journalist Willem 
Brandt (Willem Simon Brand Klooster, 1905–1981) als een insider kan worden gezien. Hij 
verblijft van 1937 tot 1955 in Nederlands-Indië / Indonesië, is redacteur geweest en later 
directeur van de Deli courant.2  
 In de Leeuwarder courant wijst de neerlandicus, dichter, prozaïst Anne Wadman (1919–
1997), eveneens op een wat terughoudende wijze op de relatie tussen fictie en 
werkelijkheid in Schimmenspel: 
 

Vrij zeker berust dit verhaal in enkele opzichten op historische gegevens. 
Ingewijden zullen ongetwijfeld de figuur aanwijzen die voor de danser Koesoemo 
model heeft gestaan […].3        

 
Rob Nieuwenhuys beschouwt in zijn Oost-Indische spiegel de roman Schimmenspel als 
'misschien Fabricius' beste boek'.4 Hij is van mening dat het toont wat Fabricius kan als hij 
maar betrokken is bij het verhaal dat hij vertelt.5 Over de verhouding tussen werkelijkheid 
en fictie is Nieuwenhuys, zoals eerder vermeld, duidelijker dan Brandt en Wadman. Waar 

                                                 
1 Brandt 1958. 
2 www.poeziemarathon.nl/dichters/brandt.html 
3 Wadman 1958. 
4 Nieuwenhuys 1978, p. 494. 
5 Ibidem. 
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hij vaststelt dat de schrijver bij Koesoemo aan Noto Soeroto moet hebben gedacht en deze 
tot een danser maakt, voegt hij er tussen haakjes vragend aan toe: 'naar het voorbeeld van 
Jodjana?'1  Dit is inderdaad het geval, zoals uit het volgende zal blijken. 
 
 
Jodjana 
 
De romanfiguur Koesoemo is een danser, gemodelleerd naar de beroemde Raden Mas 
Jodjana. Ofschoon primair een danser, is deze Javaan ook een begaafd schilder, tekenaar, 
beeldhouwer en houtsnijder. In de bespreking van de bundel Lotos en morgendauw is hij 
reeds genoemd als illustrator van de eerste druk van deze bundel. Hij wordt op 23 februari 
1893 in Djokjakarta geboren alwaar hij zijn dansopleiding krijgt van prins Soerjodiningrat, 
broer van de sultan, aan de dansacademie Krida-Beksa-Wirama (actie-dans-ritme).2 In juni 
1914 komt hij in Nederland aan om te studeren aan de Handelsschool te Rotterdam, maar 
de kunst boeit hem meer dan de economie en hij beëindigt om deze reden zijn studie in 
1916.3 Eind 1922 vertrekt hij naar Parijs om zich te bekwamen in de decoratieve kunst. In 
de zomer van 1923 keert hij even terug naar Den Haag om op 1 augustus in het huwelijk te 
treden met de vijf jaar oudere zangeres Elisabeth Anna Carolina Pop, gescheiden van 
A.Th.A. Artz, moeder van twee dochters en Nederlandse van geboorte.4 Samen met zijn 
vrouw reist hij eind augustus terug naar Parijs om pas in 1926 terug te keren naar Den 
Haag. Inmiddels zijn er twee kinderen geboren: op 16 januari 1924 een zoon, Bhimo, en op 
15 juni 1926 een dochter, Parvati. Jodjana heeft contacten met kunstenaars in binnen- en 
buitenland, onder wie de cellist-dirigent Pablo Casals, de sierkunstenaar Chris Lebeau, de 
beeldhouwers Ossip Zadkine en Johan Altorf die hem les geeft in beeldhouwen en getuige 
bij zijn huwelijk is.5 De schilder Isaac Israëls geeft hem schilderles en tekent en schildert 
hem meerdere malen.6 Gedurende de Indische Zomer in Den Haag in 2005 organiseerde 
Museum Mesdag een tentoonstelling onder de titel Isaac Israëls en Raden Mas Jodjana. 
Een Indische vriendschap die geopend werd door mevrouw dr. Parvati Chavoix-Jodjana, 
de dan bijna tachtigjarige dochter van Jodjana. Ook Dewi Douwes-Noto Soeroto en haar 
broer Indro Noto Soeroto waren erbij aanwezig. De hernieuwde kennismaking was 
allerhartelijkst.  
 Op de expositie werden behalve de schilderijen en tekeningen die Israëls van Jodjana 
maakte, ook de schilderijen getoond die Israëls in 1921–1922 maakte tijdens zijn reis naar 
Indië.7 Ook het bronzen masker dat Altorf van zijn vriend Jodjana maakte, in dezelfde stijl 
zoals hij Noto Soeroto en Jan Toorop afbeeldde, viel te bewonderen.8   
 Jodjana's doorbraak komt op 15 en 17 maart 1916 in Den Haag, waar hij samen met 
andere Indonesiërs, onder wie Noto Soeroto, op twee 'Indische Avonden' ten bate van 
slachtoffers van een watersnood op Java de gamelan speelt en als danser optreedt.  
Uiteraard is Jodjana in de dans de meest bedrevene.9 De benefietavonden vormen een 
keerpunt in zijn leven. Vanaf dat moment groeit hij in Den Haag uit tot een gewaardeerd 
lid van de kunstenaarskring waarin ook Noto Soeroto een graag geziene gast is. Met Noto 

                                                 
  1 Nieuwenhuys 1978, p. 494. 
  2 Van Eysselsteijn 1930b. 
  3 Kourshed 1922, p. 179, 181. 
  4 Geboren te Breda op 1 februari 1888. 
  5 Oosterbeek 1925, p. 5. 
  6 Glerum 2005, p. 32. 
  7 Glerum 2005; 'Israëls door Indonesië' 1923. 
  8 Oedaya 2 (1925), nr. 21, p. 203; Cannegieter 1926, p. 4; Oosterbeek 1926. 
  9 Poeze 1986, p. 108, 109. 
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Soeroto maakt hij in 1926 deel uit van het bestuur van het Nederlandsch Verbond van 
Jongeren-Organisaties dat in genoemd jaar tot stand komt.   
 Op basis van de traditionele Javaanse dans ontwerpt Jodjana herscheppingen. Hij 
handhaaft de oude gebaren, standen en principes, maar bouwt op dit klassieke fundament, 
naar eigen inzicht, nieuwe dansen. Jodjana is van mening dat een oude dans, hoe schoon en 
diepzinnig ook, bij herschepping kan winnen aan schoonheid en diepte. Zijn uitgangspunt 
is dat traditie geen conventie mag worden, omdat het vasthouden aan de traditie tot 
stilstand voert, en stilstand tot verkommering leidt. Zijn vernieuwingen roepen niet altijd 
waardering op. Regelmatig beschuldigt men hem van heiligschennis.1 In Nederland is de 
schilder Th.van Lelyveld, schrijver van het standaardwerk De Javaansche danskunst  
(1931), één van zijn criticasters. In Oedaya polemiseert hij met Jodjana naar aanleiding van 
diens verklaring dat zijn dansen wel degelijk Javaans van karakter zijn.2 Jodjana stelt vast 
dat zelfs op Java de danskunst onderhevig is aan invloeden van buitenaf en dat 'indien deze 
uitheemsche gedachten en opvattingen maar bezonken en innerlijk verwerkt zijn' er iets 
nieuws ontstaat 'waarmede men een hogeren graad van volmaaktheid bereikt'.3 Hij stelt 
zich aldus op het standpunt dat de klassieke Javaanse dans dynamisch van karakter is. Bij 
bepaalde dansen gaat hij zo ver dat hij geheel eigen choreografieën schrijft. De 
rechtvaardiging hiertoe meent hij te vinden in het universele karakter van de uit te beelden 
emoties, die niet exclusief traditioneel Javaans zijn.4 Wat de kritiek betreft op de 
begeleiding door piano in plaats van door gamelan voert hij ter verdediging aan dat 
professionele pianobegeleiding te prefereren is boven gamelanbegeleiding door dilettanten, 
daar geoefende naiogo's (musici) niet voorhanden zijn.5 Van Lelyveld verdedigt de 
traditionele Javaanse dans en verwijt Jodjana de miskenning van de Javaanse overlevering. 
Dit staat zijn waardering voor Jodjana's kunst echter niet in de weg. Hij besluit zijn betoog 
met de woorden: 
 

Zal iemand daarom je kunst minder waardeeren? Ook dat geloof ik niet, 
integendeel, het zou onbillijk zijn je te verwijten een waarlijk uitnemend 
scheppend danskunstenaar te zijn niet alleen, maar bovendien, in jou moet de 
grondlegger worden gezien van den "vrijen Javaanschen dans", die, niet rakende 
aan de tradities van den klassieken tooneeldans, in de uitingswijze een 
cosmopolitischer karakter draagt dan deze.6    
 

En zo is het. Of de kritiek Jodjana ook vanuit de Vorstenlandse hoven bereikt, is niet 
duidelijk. Vast staat, dat zijn creaties deze vorm van danskunst voor het Europese publiek 
toegankelijker maken. Jodjana wordt hierdoor niet alleen gezien als een vertegenwoordiger 
van een min of meer geïsoleerde kunstvorm, maar verwerft zich ook een plaats in Europa 
als universeel danser. Zijn optredens met dansprominenten als de Spaanse La Argentina 
wekken bewondering. Met groot succes danst hij o.a. in Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Hongarije. Adriaan Roland Holst is zeer onder de indruk van een optreden van Jodjana in 
de stadsschouwburg in Amsterdam. In de woorden 'huiverkoud na dezen overval der 
schoonheid' geeft hij zijn emotie weer bij het zien van het optreden van Jodjana.7   

                                                 
1 'Dichter door den dans' 1945, p. 11. Zie ook: Ben van Eysselsteijn 1932a en Kourshed 1922. 
2 Jodjana 1927a. 
3 Ibidem, p. 7. 
4 Ibidem, p. 8.   
5 Ibidem, p. 9. 
6 Van Lelyveld 1927, p. 74. 
7 Roland Holst 1938, p. 91. 
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 In 1936 vertrekt Jodjana met zijn gezin weer naar Frankrijk. In het Château de 
Vergoignan te Orthez stichten hij en zijn vrouw het Centre Jodjana om lessen te verzorgen 
in dans, zang, dramatiek en gamelan. Tijdens de oorlog wordt zijn zoon Bhimo door de 
Duitsers gearresteerd en naar concentratiekamp Buchenwald overgebracht, alwaar hij 
overlijdt.1  
 Na de Tweede Wereldoorlog keert Jodjana met zijn vrouw en dochter op uitnodiging 
van de regering terug naar Nederland. Hij verbindt zich aan de Dansacademie te 
Amsterdam en verzorgt weer lezingen en optredens.2 In 1972 sterft hij.  
 Het lijdt geen twijfel. Koesoemo deelt biografische feiten met Jodjana. Beiden komen 
als student naar Nederland, beiden huwen een Nederlandse vrouw, beiden verwerven 
(inter)nationale roem en delen hun visie op de danskunst. Hoe zit het nu met de relatie 
fictie-werkelijkheid tussen Koesoemo en Noto Soeroto, Marijke Gabriëlse en Jo Meijer, en 
tussen Widjojo en Indro Noto Soeroto?  
 
 
Verschillen en overeenkomsten 
 
Aan het eind van 2003 en in het begin van 2004 sprak ik met Noto Soeroto's zoon Indro 
uitgebreid over Schimmenspel. Uiteraard was hij bekend met het boek. Door zijn verblijf in 
Indonesië las hij het pas begin jaren tachtig op aanwijzing van Harry Poeze, schrijver van 
In het land van de overheerser I. Indonesiërs in Nederland 1600–1950, en Madelon 
Djajadiningrat, die ook aan dit boek had meegewerkt. Door beiden werd hij erop gewezen, 
dat Schimmenspel voor een belangrijk deel is gebaseerd op de inhoud van zijn uitgebreide 
brieven aan zijn moeder en dat hij veel in het boek zou herkennen. Na lezing was hij 
gegriefd, omdat hij zich in zijn privacy voelde aangetast, een duidelijke aanwijzing voor 
het feit dat vertrouwelijke mededelingen aan zijn moeder inderdaad door Fabricius waren 
gebruikt.   
 Op mijn verzoek herlas hij de roman om op hoofdpunten die situaties en gebeurtenissen 
aan te geven, waarin hij zijn vader, zijn moeder en zichzelf herkende. We spraken tevens 
over de scheppingsvrijheid van een auteur, alsmede over het uitgangspunt dat 
Schimmenspel nadrukkelijk is gepresenteerd als fictie. Mijn uitgangspunt was tweeledig. In 
de eerste plaats wilde ik op deze wijze met zijn hulp bepaalde biografische feiten 
aanscherpen; in de tweede plaats leek het mij van belang te achterhalen in hoeverre de 
roman gebaseerd was op de werkelijkheid. Inderdaad komen belangrijke gebeurtenissen in 
het leven van Noto Soeroto en Koesoemo overeen, maar de verschillen zijn legio. In de 
opsomming van overeenkomsten en verschillen, wordt hier, waar andere bronnen 
ontbreken, uitgegaan van Indro's verklaringen.  
 
Uit al het voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat er inderdaad frappante 
overeenkomsten bestaan tussen de fictie en de werkelijkheid. De belangrijkste betreffen 
een aantal stapstenen, ophangpunten die Fabricius voor het verhaal gebruikt. De meest 
herkenbare zijn dat Noto Soeroto ook een Indonesische student in Leiden was met een 
adellijke achtergrond, zijn studie niet afmaakte, een Nederlandse vrouw huwde, voor 
nakomelingschap zorgde, uiteindelijk terugkeerde naar de Vorstenlanden, daar zijn 
vorstelijke vriend diende en na de oorlog op zijn sterfbed zijn zoon ontmoette. Tot zover 
het kader. De roman bevat echter meer punten van overeenkomst met de realiteit. Fabricius 
kende deze werkelijkheid uit zijn contacten met het gezin van Noto Soeroto voor diens 
vertrek, uit zijn uitgebreide bezoek aan de Vorstenlanden in 1936 en door zijn bezoeken 
                                                 
1 'Raden Mas Jodjana (1893–1972)' 2004. 
2 'Raden Mas Jodjana' 1945, p. 6; 'Raden Mas Jodjana (1893–1972)' 2004. 
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aan Jo Meijer na de oorlog, bij welke gelegenheid hij kennisnam van de berichtgeving van 
Indro uit Indonesië. Een onderzoek naar de relatie tussen fictie en werkelijkheid levert het 
volgende beeld op.  
 
De overeenkomsten: 
    
-De financiële problemen in Koesoemo's gezin speelden eveneens in het gezin van Noto 
Soeroto. De oorzaak was een andere. Hij was geen zakenman. Ook opa Meijer sprong 
daarom af en toe bij om de geldelijke nood in het gezin te verzachten, net zoals Gabriëlse 
dat een keer stilzwijgend in het gezin van Koesoemo doet.  
-Widjojo wordt vernoemd naar zijn grootvader. Indro, voluit Harindro Dirodjo, is eveneens 
naar zijn grootvader vernoemd.  
-De 'ík' is aanwezig bij het afscheidsetentje van Koesoemo in een Indonesisch restaurant in 
Den Haag. Fabricius is op dinsdagavond 16 februari 1932 aanwezig, als Noto Soeroto van 
zijn vrienden en bekenden afscheid neemt in Indonesisch restaurant Madjoe aan de Groot 
Hertoginnelaan in Den Haag. 
-Het museumpje in de 'kraton' heeft inderdaad bestaan. Zij het in de astana 
Mangkoenagaran. Het laatste punt leidt naar de sfeertekening van de Vorstenlanden, die 
Fabricius uit eigen waarneming kende. Zoals hij vooraf aangeeft, heeft hij de 
karakteristieken van Solo en Jogjakarta vrijmoedig gemengd. De 'sultan' in Schimmenspel 
is getekend naar prins Mangkoenegoro VII, die inderdaad, net als de romanfiguur, in 
Leiden had gestudeerd en daar zijn vriend had leren kennen. Ook in de idealen van de 
'sultan' herkennen we de Mangkoenegoro, die de oude Javaanse kunst tot nieuwe bloei 
wilde brengen en het westen voor deze kunst wenst te interesseren. Het is Noto Soeroto 
geweest, die Fabricius bij de Mangkoenegoro introduceert, zoals we in Fabricius' memoires 
kunnen lezen. Koesoemo's positie aan het hof van de Mangkoenegoro is geenszins 
gemakkelijk. Noto Soeroto ondervindt eveneens geen algemene gastvrijheid in de 
Mangkoenagaran. Bij Koesoemo speelt hierin het handhaven van de tradities de hoofdrol, 
bij Noto Soeroto ging het om het feit dat hij afkomstig was van een ander vorstenhuis en 
vertrouweling was van Mangkoenegoro VII. Dit element zien we terugkeren, wanneer in 
de roman de kratonfunctionaris weigert om sentono's, adellijke dienaren uit de kraton, de 
rituele lijkwassing te laten verrichten. 
-De 'ik' bezoekt Koesoemo in de sultansstad. Het verloop van het bezoek vertoont grote 
overeenkomsten met het bezoek van Fabricius aan Noto Soeroto in 1936: de entourage van 
zijn huisje, de opvoering in de pendopo en de uitgenodigde fluitspelers. Het aapje en de 
pony zijn cadeaus voor Widjojo. Ook Noto Soeroto hield van dieren. Hij schreef zijn zoon 
Indro dat hij in zijn tuin een paardje had, een paar kippen en een koe. Alle dieren waren 
inderdaad voor zijn zoon bestemd.  
-De 'ik' werkt in de oorlog bij de BBC, evenals Johan Fabricius. 
-Na de oorlog vertrekt de 'ik' als correspondent naar Indonesië, evenzo Fabricius.  
-Widjojo reist naar Indonesië in dienst van een onderneming. Ook Indro reisde af met een 
dergelijk contract.  
-Widjojo vermeerdert zijn kennis van het Maleis door het lezen van kranten. Indro deed 
hetzelfde om beter Bahasa Indonesia te leren.  
-Widjojo kan door het toeval meerijden naar Solo met dokter Soeriopranoto. Ook bij Indro 
speelde het toeval hierbij een rol. Hij reisde echter niet vanuit Jakarta naar Solo, maar 
vanuit zijn standplaats Semarang, waar hij al twee maanden aan het werk was. De 
verbindingen waren slecht. Herhaalde pogingen om per bus naar Solo te reizen mislukten 
door de grote drukte. Door bemiddeling van zijn Indonesische vriend Soepardjo lukte het 
hem om met diens neef per auto, volgeladen met andere meerijders, mee te gaan naar Solo. 
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Deze neef bleek zijn vader te kennen en was ook op de hoogte van diens adres in Kampong 
Baron. Toen de auto via Ungaran voorbij Salatiga het oude Midden-Javaanse land 
binnenreed, ervoer Indro voor het eerst de typisch Javaanse sfeer, zoals ook Widjojo deze 
ervaart.  
-Widjojo gaat eerst mee naar het huis van dokter Soeriopranoto. De dokter gaat dan naar 
Koesoemo kijken en deelt na terugkomst Widjojo mede dat zijn vader ernstiger ziek is dan 
hij dacht. Nog diezelfde avond gaat Widjojo naar zijn vader. Indro werd aanvankelijk 
afgezet bij een zekere Soemardjo, die een oom van hem bleek te zijn. Hier hoorde hij dat 
zijn vader ernstig ziek was. De bediende van oom Soemardjo werd naar zijn vader gestuurd 
om te zeggen dat hij was aangekomen.  
-Widjojo verdedigt zijn moeder door met nadruk te verklaren dat zij nooit negatief over 
zijn vader heeft gesproken. Ook Jo Meijer heeft tegenover de kinderen nooit kritiek geuit 
op Noto Soeroto. Sterker nog, zij heeft haar man voor de kinderen altijd op een voetstuk 
gezet. Marijke Gabriëlse deelt haar loyaliteit, kracht en zorgzaamheid met Jo Meijer. 
 
Op veel punten wijkt de roman echter af van de werkelijkheid. Uit de voorgaande 
hoofdstukken is dit weliswaar al gebleken, maar omwille van de duidelijkheid volgen hier 
de belangrijkste nogmaals, met toevoeging van enkele die nog niet aan de orde zijn 
geweest.  
 
De verschillen: 
 
-Noto Soeroto kwam niet in de jaren twintig naar Nederland, maar in 1906. 
-Noto Soeroto danste wel, maar was geen danser. 
-Jo Meijer woonde niet in Leiden, was geen dochter van een hoogleraar en zij had geen 
scheikunde gestudeerd.  
-Noto Soeroto had drie kinderen: twee zonen en een dochter. 
-Er zijn geen aanwijzingen voor wat Fabricius herhaaldelijk de 'gekwetste Javaanse eer' 
noemt.  
-Er bestaan geen bronnen die erop wijzen dat het huwelijk tussen Noto Soeroto en Jo 
Meijer uitgeblust was. Integendeel, Noto Soeroto zag zijn gezin graag herenigd.  
-Het vertrek van Noto Soeroto in 1932 naar Java had geen relatie met gehoorzaamheid aan 
de vorst, in dit geval Mangkoenegoro VII. 
-De romanfiguren Soeparti en Soemiati verwijzen op geen enkele manier naar personen uit 
de werkelijkheid.  
-Indro toonde zeker interesse voor de onafhankelijkheid en opbouw van Indonesië, maar 
deze lijkt in het geheel niet op het ideologisch geïnspireerd nationalistisch fanatisme van 
Widjojo.Uiteraard wenste hij ook vurig zijn vader te zien. Jo Meijer deelde overigens met 
Marijke haar zorgen over het vertrek van haar zoon.  
-Widjojo haat Nederlanders. Indro had alleen Hollandse vriendjes. Hij gedroeg zich als een 
Nederlands kind dat in Nederland was opgegroeid en opgevoed. 
-Widjojo laat zich voorstaan op zijn adellijke afkomst. Indro heeft dit nooit gedaan.   
-De aantrekkingskracht van Java wordt bij Widjojo vooral bewerkstelligd door de 
identificatie met zijn vader. Voor Indro zijn het vooral verhalen van anderen geweest, die 
hem de sfeer van Java brachten: zijn in Delft studerende neef Saljo, zijn oudoom 
Koesoemo Joedo en zijn tante Mirjam. 
-Mangkoenegoro VII wordt in 1944 opgevolgd door zijn zoon Saroso, het kind van een 
selir of ampil-echtgenote (bijvrouw), als Prangwedono VIII. Er is dus wel sprake van een 
erfgenaam.   
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-De scènes waarin Widjojo zijn vader ontmoet en getuige is van zijn sterven, mogen het 
dramatisch effect van de roman tot een hoogtepunt voeren, de werkelijkheid is niet minder 
dramatisch, zoals uit het gedetailleerd, ontroerend verslag van Indro in hoofdstuk 11 is 
gebleken. De geringe overeenkomst met de gang van zaken in Schimmenspel is aldaar 
duidelijk geworden.  
   
 
Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet 1  
 
Fabricius nam zich voor om een roman over de Vorstenlanden te schrijven. Schimmenspel 
speelt zich inderdaad voor een groot deel af op deze bij uitstek Javaanse locatie. En 
Koesoemo is in al zijn handelingen, uiteraard ook in Nederland, doordrenkt van deze 
Vorstenlandse cultuur. Hij is trots, opgevoed en verweven met de tradities van zijn volk, en 
zich bewust van zijn sociale status. Met het personage Koesoemo heeft Fabricius van 
Schimmenspel primair een roman gemaakt over de onverenigbaarheid van twee culturen. 
Schijnbaar geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, is Koesoemo in zijn doen en laten 
Javaan gebleven, wat de oorzaak is van de verwijdering tussen de echtelieden en zijn 
vertrek naar Indië. Zijn zoon Widjojo vraagt zich aanvankelijk af waar hij eigenlijk 
thuishoort. Enerzijds wenst hij Javaan te zijn, anderzijds dringt zich zijn Nederlandse 
opvoeding op. Hij stelt zich vragen als: 'Wáár sta ik?' en 'Wáár behoor ik thuis?' Met de 
uiteindelijke keuze voor wat hij als zijn thuis voelt, besluit het boek. De dominante genen 
doen hem voor Java kiezen. In Koesoemo en Widjojo triomfeert aldus het schimmenspel, 
de wajang-koelit, waarin de Javaanse geschiedenis en cultuur bij uitstek hun representatie 
vinden.  
 
Dan rest nog de beantwoording van de vraag of de door Fabricius' gekozen thematiek 
ontleend is aan de realiteit van Noto Soeroto, zijn vrouw en zoon Indro. In dit verband gaat 
het dus om de vraag of  Noto Soeroto ook zijn gehele leven Javaan is gebleven en indien 
dit het geval is, of deze identiteit zo kenmerkend is geweest voor zijn doen en laten dat zijn 
vertrek naar Indië en het uiteindelijk prijsgeven van zijn huwelijk hieruit kunnen worden 
verklaard.   
 Het eerste gedeelte van de vraag moet positief worden beantwoord. Noto Soeroto was 
doordrenkt van de Vorstenlandse cultuur. Hij danste wajang wong, dichtte over Java, 
speelde gamelan, hield lezingen over de Javaanse cultuur en publiceerde talrijke artikelen 
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo schreef hij o.a. over hanengevechten op 
Java, hindoe-Javaanse archeologie, Javaanse muziek, wajangbeeldkunst en over talrijke 
Nederlanders en Javanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de toenadering van 
oost en west. In deze laatste 'politieke' doelstelling, Soeroto's belangrijkste levensopdracht, 
ligt het kenmerkende verschil tussen hem en Koesoemo. Koesoemo is de Javaan met 
uitsluitend een Javaanse agenda. Noto Soeroto was eveneens Javaan, maar gedreven door 
een associatie-ideaal. In de roman proeven we die gedachte heel even in de missie van 
professor Gabriëlse, de vader van Marijke. Op de bruiloft van Koesoemo en Marijke 
spreekt hij de hoop uit dat zijn dochter en schoonzoon zullen voortzetten wat hij zichzelf 
tot levenstaak heeft gesteld: het nader tot elkaar brengen van twee werelden ter verrijking 
van beide culturen. Zijn hoop blijkt ijdel. Noto Soeroto's inspanningen blijken ook 
tevergeefs. De oorzaken van zijn falen vallen buiten het bestek van de vergelijking tussen 
hem en de romanfiguur. Zij zijn in ieder geval niet alleen het gevolg van een rigide 
javanisme. Hiermee is ook het tweede gedeelte van de vraag beantwoord.  

                                                 
1 Kipling 2001. 
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Met Schimmenspel presenteert Fabricius ons een roman van oost en west als onverenigbare 
en ondeelbare identiteiten, een maatschappelijk thema. Men kan zich vervolgens afvragen 
of Fabricius met zijn boek de bedoeling heeft gehad Noto Soeroto's levensopdracht te 
kritiseren. Door de talrijke verwijzingen naar diens leven is deze impliciete boodschap niet 
uit te sluiten.    
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'O, weet ge wat de ridjal is?' In: De Indiër 1 (1914), nr. 39, p. 165-166. Later in De geur van moeders haarwrong.  
 
'O, mijn volk, mogen uw zonen zich over de aarde verspreiden'. In: De Indiër 1 (1914), nr. 39, p. 166. Later in 
Melatiknoppen. 
 
'Ik wilde u met bloemen vereeren'. In: De Indiër 1 (1914), nr. 50, 51, p. 238. Later in Melatiknoppen.  
 
'Den avond, voordat ik vertrok naar vreemde landen, zuster'.  In: De Indiër 1 (1914), nr. 50, 51, p. 239. Later in 
Melatiknoppen.  
 
'Ik dacht me mijn harte een sterke veste'.  In: De Indiër 1 (1914), nr. 39, p. 166.  
 
'Dees morgenkoelte doet mijn hart van vreugde tintelen'.  In: De Indiër 2 (1914), nr. 5, 6, p. 22. Later in 
Melatiknoppen.  
 
'De gastvrijheid moeder, waarmee gij uw gasten ontvangt'.  In: De Indiër 2 (1914), nr. 5, 6, p. 23. Later in 
Melatiknoppen.   
 
'Waarom ik jou mijn troetelzuster noem'.  In: De Indiër 2 (1914), nr. 5, 6, p. 24. Later in Melatiknoppen.  
 
'Melatiknoppen', 18 gedichten. In: De tijdspiegel 71 (1914), deel 3, p.43 - 54 en 217 - 222. Later in de gelijknamige 
bundel. 
 
'Vaderlandsliefde' (twee sonnetten). In: De Amsterdammer 10 januari 1915. Later in De geur van moeders 
haarwrong.  
 
'Gebed'. In: De Amsterdammer 22 augustus 1915. Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'Morgen zult Gij komen'. In: De Amsterdammer 29 augustus 1915. Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'De zang der zee'. In: De Amsterdammer 5 september 1915. Later in  De geur van moeders haarwrong. 
 
'Een late roos in herfstseizoen'.  In: De Amsterdammer 5 september 1915.  
 
'Uw avondhemel'. In: De Amsterdammer 19 september 1915. Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'Dit is mijn lust ….' In: De Amsterdammer 10 oktober 1915. Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'Morgenstond'.  In: De Amsterdammer 31 oktober 1915. Later in De geur van moeders haarwrong.  
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'In memoriam Lodewijk Plessers'.  In: De Amsterdammer 12 december 1915.  
 
'Tot moeder aarde'.  In: De Amsterdammer 26 december 1915. Later in De geur van moeders haarwrong.  
 
'Drie sonnetten'. In: Eigen haard. Wekelijksch tijdschrift voor het gezin 1915, p. 507. Later in De geur van moeders 
haarwrong. 
 
'Drie sonnetten'. In: Eigen haard  41 (1915), p. 844. 
 
'De herdersknapen'. In: Eigen haard 41 (1915), p. 986. Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'De geur van moeders haarwrong' (22 gedichten). In: De tijdspiegel 72 (1915), deel 1, p. 74 - 81; 164 - 171; 254 - 
262. Later in de gelijknamige bundel. Nr. 12 is in Bloeme-ketenen opgenomen.  
 
'Het wajangspel', cyclus opgedragen aan A. Zelling (7 gedichten).  In: De tijdspiegel 72 (1915), deel 1, p. 354 - 360.  
Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'Lente-herinnering', aan A.V.D. In: De tijdspiegel 72 (1915), deel 2, p. 174. 
 
'Liefdes-boden'. In: De tijdspiegel 72 (1915), deel 2, p. 241 - 248. (8 gedichten uit een cyclus van 14, rest in 73, deel 
3) 
 
'Een gambir-bloesemsnoer', aan R.M.A. Soerjo Soeparto  In: De tijdspiegel 72 (1915), deel 2, p. 350 - 357. (8 
gedichten uit een cyclus van 22). 
 
'Een gambir-bloesemsnoer'  In: De tijdspiegel 72 (1915), deel 3, p. 155 - 162. (gedichten 9 -16 uit een cyclus van 22. 
Nr. 12 is opgenomen in de 2e druk van Melatiknoppen). 
 
'De held van mijn kinderleven'. Feuilleton. In: De Amsterdammer d1. 1: 25 juli 1915, dl. 2: 1 aug. 1915.  
 
'Aan de nagedachtenis van Indië's vriend Mr. Conrad Theodor van Deventer'. In: Het Nederlandsch Indische huis, 
oud en nieuw 1915, p. 82-83. Later in De geur van moeders haarwrong.  
 
'De Boro-Boedoer'. In: Het Nederlandsch Indische huis, oud en nieuw 1915, p. 85-86. Ook in Groot Nederland. 
Letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stam 13 (1915), dl. 2, p. 204-205. Later in De geur van 
moeders haarwrong en in De taak 3 (1919), nr. 21, p. 149.  
 
'De wrienginboom'. In: De Amsterdammer 2 januari 1916. Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'Wie zijt Gij, die mij droomen zendt'. In: De Amsterdammer 15 april 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Des zangers roeping'. In: De Amsterdammer 20 mei 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'De goddelijke moeder'. In: De Amsterdammer 3 juni 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'De zang van ons moederland'.  In: De Amsterdammer 17 juni 1916. Later in Bloeme-ketenen.  
 
'Het speelvertrek van wereld en hart'.  In: De Amsterdammer 1 juli 1916. Later in Bloeme-ketenen.  
 
'De hoogste Boeddha van den Boro-Boedoor'.  In: De Amsterdammer 15 juli 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Die overal en nergens is'.  In: De Amsterdammer 29 juli 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'In kenterend getij'.  In: De Amsterdammer 26 augustus 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Moederland'. In: De Amsterdammer 14 oktober 1916. Later in Bloeme-ketenen.  
 
'Ganésha'.  In: De Amsterdammer 14 oktober 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
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'Onze zitplaats bij Moeder Aarde'.  In: De Amsterdammer 18 november 1916. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Afscheid'.  In: De Amsterdammer 18 november 1916.  
 
'Uw laatste gave aan ons, sterfelijken'.  In: De Amsterdammer 2 december 1916. Later in Bloeme-ketenen.  
 
'Voor mijn vaderland'. In: Het getij 1 (1916), p. 19. Later in De geur van moeders haarwrong. 
 
'De schuchtere gastvrouw; gedicht in proza'. In: Het getij 1 (1916), p. 68 - 69. Later in Melatiknoppen 2e druk. 
 
'Ik speel voor bloemverkooper; gedicht in proza', aan G. Jonckbloet S.J. In: Het getij 1 (1916), p.88. Later in 
Melatiknoppen 2e  druk. 
 
'Een vriendelijk geschenk'. In: Het getij 1 (1916), p. 113. Later in Melatiknoppen 2e  druk. 
 
'Het geteisterde Java'. In: Het getij 1 (1916), p.122. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Moeder's nachtwake'. In: Het getij 1 (1916), p. 130. Later in De geur van moeders haarwrong 2e druk. 
 
'De bloem, die in 't verborgen bloeit; gedicht in proza'. In: Het getij 1 (1916), p. 171. Later in Melatiknoppen 2e 
druk. 
 
'Weelde in kleinigheden; gedicht in proza'. In: Het getij 1 (1916), p. 186. Later in De geur van moeders haarwrong 
2e druk. 
 
'Een gambir-bloesemsnoer', gedicht 17 - 22 uit de cyclus van 22. In: De tijdspiegel 73 (1916), deel 1, p. 79 - 84. 
 
'Gambir-bloesems', 2 gedichten. In: De tijdspiegel 73 (1916), deel 2, p. 57 - 58. 
 
'Liefdes-boden', gedicht 9 -14 uit een cyclus van 14. In: De tijdspiegel 73 (1916), deel 2, p. 252 - 257. Nrs. 9, 12 en 
13 zijn eerder in Eigen haard 1915, p. 507 afgedrukt onder de titel 'Drie sonnetten'. 
 
'Anisah's geheim'. In: De tijdspiegel 73 (1916), deel 2, p. 193 - 203. 
 
'Prajnā Pārāmita'.  In: Hindia poetra 1 (1916 - 1917), nr. 1, p. 8. Later in Bloeme-ketenen. Het gedicht verscheen 
eerder in De tijdspiegel 72 (1915), deel 1, als no.12 van de cyclus De geur van moeders haarwrong. 
 
'De toovermacht van een paar kindervoeten'.  In: Hindia poetra 1 (1916/1917), nr. 2, p. 37. Later in Melatiknoppen 
2e druk. 
 
'Een verdwaalde bloem'. In: Hindia poetra 1 (1916/1917), nr. 3, p. 83. Later in Melatiknoppen 2e druk. 

 
'Moederland'. In: Hindia poetra 1 (1916/1917), nr. 4, p. 105. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Zang van roem en eer'. In: Hindia poetra 1 (1916/1917), nr. 5-6, p. 118. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Dèwie Mahérah', aan Th. van Lelyveld. In: Nederlandsch Indie, oud en nieuw 1 (1916/1917), p. 439. Later in 
Melatiknoppen 2e druk. 
 
'Ik zal U nimmer meer vergeten'. In: De Amsterdammer 28 april 1917. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Dèwie Mahérah'. In: De Amsterdammer 14 juli 1917.  
 
'Sita'. In: Het getij 2 (1917), p. 54 - 55.  Ook in De taak 1 (1917), nr. 5, p. 47. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Hanoman'. In: Het getij 2 (1917), p. 91. Later in Bloeme-ketenen.  
 
'Ganésha'. In: Het getij 2 (1917), p. 126. Tevens in Nederlandsch Indië, oud en nieuw 2 (1918), p. 147. Later in 
Bloeme-ketenen.  
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'Fluisteringen van den avondwind'. 12 stukken. In: Het getij 2 (1917), p. 150 - 151. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Verzen', 6 gedichten. In: De tijdspiegel 74 (1917), deel 1, p. 37 - 42. 
 
'Gedachten aan mijn moederland', I - VI. In: De tijdspiegel 74 (1917), deel 2, p. 61-66. Ook in De taak jrg. 1 (1917), 
nr. 7, p. 75-76. Nrs. I en IV verschenen eerder in Hindia poetra 1 (1916/1917), p. 105 en 118. Nr. II verscheen 
eerder in Het getij 1 (1916), p. 112 en in Wederopbouw 1 (1918), p. 36. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Het schoone streven'. In: Soembangsih 1918,  p. 7. Ook in Nederlandsch Indië, oud en nieuw 4 (1919), p. 187 en in 
Wederopbouw 1 (1918), p. 200. Later in Bloeme-ketenen.  
 
'Ochtendgloren'. In: Soembangsih 1918, p. 143. Ook in Nederlandsch Indië, oud en nieuw 3 (1918), p. 112 en in 
Kleurschakeeringen uit Oedaya, 's-Gravenhage 1925, p. 104-105.  
 
'Djamatma'. In: Het getij 3 (1918), p. 210 - 211. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Mijmeringen', I - IV. In: De tijdspiegel 75 (1918), deel 1, p. 495 - 500. Nr. I ook in Wederopbouw 1 (1918), p. 220. 
Nr. III ook in Wederopbouw 2 (1919), p. 111-112 en in De taak 3 (1919), nr. 8, p. 87. Later in Bloeme-ketenen. 
 
'Als het witte doodskleed der natuur de zachte maanstralen weerkaatst in duizend lichte tinten'.  In: Wederopbouw 1 
(1918), p. 15. Eerder in Melatiknoppen.  
 
'Mijn vaderland! tal van gedaanten heeft 's dichters verbeelding geschapen'.  In: Wederopbouw 1 (1918), p. 15. 
Eerder in Melatiknoppen.  
 
'Voor mijn vaderland I en II'.  In: Wederopbouw 1 (1918), p. 132. Eerder in De geur van moeders haarwrong. 
 
'Voor mijn vaderland III en IV'. In: Wederopbouw 1 (1918), p. 164. Eerder in De geur van moeders haarwrong. 
 
'Intreê op aarde'. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 68. Later in Lotos en morgendauw. 
 
'Zegening'. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 96. Ook in De taak 2 (1919), nr. 45, p. 539. Later in Lotos en 
morgendauw. 
 
'Zoo droevig arm ligt daar mijn Vaderland'. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 115. Eerder in De geur van moeders 
haarwrong.  
 
'Want daar is armoe hechter dan de hoogmoed'.  In: Wederopbouw 2 (1919), p. 115. Eerder in De geur van moeders 
haarwrong.  
 
'Gebed'.  In: Wederopbouw 2 (1919), p. 164. Later in Lotos en morgendauw.  
 
'De gulden toekomst'. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 196. Later in Lotos en morgendauw.  
 
'De toetssteen'. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 210. Later in Lotos en morgendauw. 
 
'Vijver en maan'. In: Het getij 4 (1919), p. 69. Later in Lotos en morgendauw. 
 
'Maneland'. In: Het getij 4 (1919), p. 92. Later in Lotos en morgendauw. 
 
'Mijn gedachten'. In: Wederopbouw 3 (1920), p. 48. Later in Lotos en morgendauw.  
 
'Eerste morgen'.  In: Wederopbouw 4 (1921), p. 68. Later in Lotos en morgendauw. 
 
'Lotos en morgendauw'.  In: Nederlandsch Indië, oud en nieuw 5 (1920), p. 227. Later in de gelijknamige budel.   
 
'Nieuwe fluisteringen', 5 stukken. In: Nederland 76 ( 1924), p. 769 - 770. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Nieuwe fluisteringen', 5 stukken. In: Nederland 76 (1924), p. 1018 - 1019. Later in de gelijknamige bundel. 
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'Nieuwe fluisteringen', 6 stukken. In: Oedaya 2 (1924), p. 139. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Nieuwe fluisteringen', 6 stukken. In: Oedaya 2 (1924), p. 153. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Nieuwe fluisteringen', 4 stukken. In: Oedaya 2 (1924), p. 165. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Nieuwe fluisteringen', 4 stukken. In: Oedaya 2 (1924), p. 176. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Nieuwe fluisteringen', 4 stukken. In: Oedaya 3 (1925), p. 192. Later in de gelijknamige bundel.  
 
'Nieuwe fluisteringen', 5 stukken. In: Nederland 77 (1925), p. 407 - 409. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Mijn moederland'.  In: Jong Dietschland 1 (1927), nr. 29, p. 11. Eerder in Bloeme-ketenen. 
 
'Wayang-liederen': 'Dalang' (De vertooner), 'Kelir' (Het scherm), 'Blentong' (De lamp), 'Wayang' (Het 
schaduwbeeld) en 'Lakon' (De handeling). In: Oedaya 7 (1930), nr. 89, p. 136-137. Later in de gelijknamige bundel.  
 
'Wayang-liederen': 'Topèng' (Het masker). In: Oedaya 7 (1930), nr. 90, p. 150. Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Bezinning'. In: Oedaya 7 (1930), nr. 91, p. 162. Later in de bundel Wayang-liederen onder de titels: 'Goenoengan' 
(De berg) en 'Patapan' (De kluizenarij). 
 
'Wajang-liederen':  'Toerangga' (Het paard) en 'Garoeda' (De mythische vogel). In: Oedaya 8 (1931), nr. 95, p. 61. 
Later in de gelijknamige bundel. 
 
'Kelana' (De verdwaasde). In: De tooneelspiegel. Maandschrift gewijd aan tooneel, muziek en dans 2 (1931), nr. 9, 
p. 340. Later in Wayang-liederen.  
 
'Ardjoena's beproeving'.  In: Oedaya 8 (1931), nr. 99, 100 (dubbelnummer), p. 138 - 139. Eveneens gepubliceerd in 
Het vaderland, 12 juni 1931. 
 
'Fluisteringen van den avondwind' nrs. 130 en 135. In: Vriendschap. Maandblad voor de leden van het Cultuur- en 
Ontspanningscentrum 1949, aug./sept., p. 23. 
 
 
1.3  Niet-literaire uitgaven 
 
Rabindranath Tagore: een biografische schets. Amsterdam: W. Versluys, 1916.  
 
Het sultanaat Jogjokarto. Amsterdam: Hadi Poestaka, 1920.  
 
Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen. Amsterdam: Hadi Poestaka, 1921.  
 
Rabindranath Tagore. Een biografische schets. (2e druk). Amsterdam: Hadi Poestaka, 1921. 
 
Tagore scheurkalender voor 1922, gedachten uit Tagore's werken verzameld door Noto Soeroto. 
's-Gravenhage: Hadi Poestaka. 
 
De Indische zaal in het koninklijk paleis te 's-Gravenhage. Den Haag: Hadi Poestaka, 1922. 
 
Schilderijen en teekeningen van P.A.J. Moojen (Tentoonstellingscatalogus met een inleiding van Noto Soeroto). 's-
Gravenhage: Adi Poestaka, 1923. 
 
De kunstschilder P.A.J. Moojen en zijn Indisch werk. Amsterdam: Frans Buffa en Zonen, 1925. 
 
Kleurschakeeringen uit Oedaya. 's-Gravenhage: Adi Poestaka, 1925.   
 
Nederland en Indonesië; rede op den stamdag van het Algemeen Nederlandsch Verbond den 27sten Maart 1925 te 's-
Gravenhage uitgesproken. (Overdruk uit Oedaya). 's-Gravenhage: Adi Poestaka, 1925.  
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Das Javanische Volk und das Rassenproblem in Indonesiën. Heidelberg: Schriften des Hollands-Instituts, Neue Reihe, Heft 
5, 1928.  
 
Evolution of the inhabitants of Java; with coloured illustrations (autochrome) by A.H. Blaauw, I.A. Ochse and 
Tassilo Adam. Amsterdam: Presented by the royal Oacket Navigation Company, 1930. 
 
Voor de rijkseenheid. (Overdruk uit Politiek economisch weekblad).  's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1930. 
 
Nederland-Indonesië. Rijkseenheid of dominion-status? 's-Gravenhage: Adi Poestaka, 1931 (samen met W.C. 
Lemei). 
 
Nederland-Indonesië: Naar een nieuwe samenleving: zes grondgedachten van het Nederlandsch-Indonesisch Verbond. 's-
Gravenhage: Adi Poestaka, 1931 / Deventer: W. van Hoeve, 1931. 
 
Van overheersching naar zelfregeering: een staatkundig stelsel voor Indonesië op aristo-democratischen grondslag. 
's-Gravenhage: Adi Poestaka, 1931 / Deventer: W. van Hoeve, 1931.  
 
Een paar notities omtrent de Langendrijan. Solo 1935. Later in drie vervolgartikelen in de Java-bode van 18 
februari, 25 februari en 4 maart 1950.  
 
Nederland en Indonesië. 's-Gravenhage: Adi Poestaka, 1925. 
 
Nederland en Indonesië. Deventer: W. van Hoeve, 1941.  
 
Pro swapradja. Surakarta: Mataram, 1950.   
 
 
1.4  Niet-literaire publicaties in periodieken 
 
'Maurits Wagenvoort in zijn oordeel over Vorstenlandsche toestanden'.  In: De nieuwe courant. Dagblad voor 
Nederland  2 mei 1909. 
 
'De defensie van Java met behulp van Javanen'. In: NRC 19 juni 1909. Ook in  Bandera Wolanda 1910, nr. 60, p. 2-
4 en nr. 61, p. 2-4. Eveneens in het Maleis in Bandera Wolanda 1910, nr. 62, p. 8-10, nr. 63, p. 8-9 en nr. 64, p. 9-
10. 
 
'De "Indische Vereeniging" '. In Bandera Wolanda 1909, nr. 27, p. 8-9. 
 
'Iets over de kennis van den doorsnee-Hollander omtrent Indië en Indische toestanden'.  In: Bandera Wolanda 1909, 
nr. 31, p. 10 en nr. 32, p. 3.  
 
'Iko'.  In: Het huis, oud en nieuw 7 (1909), p. 148. Ook in: Oedyånå . Pårå Prajitnå. Serat patjangkraman påråjitnå. 
Tijdschrift voor den vooruitstrevenden Javaan 1910, p. 127-132 en Het Nederlandsch Indische huis, oud en nieuw 
1-2 (1913-1914), p. 153-155.   
 
'Over de Inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië'. In: Het huis, oud en nieuw. Maandelijks prentenboek 
gewijd aan huis, inrichtingsbouw en sierkunst 8 (1910), afl. 10, p. 295-332. Ook in Het Nederlandsch Indische huis, 
oud en nieuw 1-2 (1913-1914), p. 43-52.  
 
'Minderwaardigheid'. In: NRC 22 april 1910.   
 
'Javanen bij leger en marine'. In: NRC 20 september 1910. Ook in Indisch militair tijdschrift 41 (1910), dl. 2, p. 
1069-1071. 
 
'De stemming onder de Inlandse bevolking in Indië'. In: Bandera Wolanda 1910, p. 2-6. 
 
'Een en ander over de Inlandsche pers'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 55, p. 2-5. 
 
'Vóór alles verstandsontwikkeling voor den Javaan?' In: Bandera Wolanda 1910, nr. 56, p. 2-5. 
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'Een en ander over de Inlandsche pers'. (vervolg) In: Bandera Wolanda 1910, nr. 56, p. 8-9. 
 
'De handel voor Javanen'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 57, p. 2-8. Ook in Oedyånå 1910, p. 132-135. 
 
'In welke richting moet de Javaan worden ontwikkeld?' In: Bandera Wolanda 1910, nr. 58, p. 2-4. 
 
'Reizen en emigratie'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 59, p. 2-3. 
 
'Het Japarasche houtsnijwerk'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 69, p. 2-3. 
 
'Onze toekomst in handel en scheepvaart'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 70, p. 2-5. Ook in Oedyånå  1910, p. 91-
95.  
 
'Volksgezondheid en Boedi Oetomo'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 72, p. 2-4. 
 
'Het gebruik van Latijnse karakters voor de Javaansche taal'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 74, p. 2-3. 
 
'De zeevisscherij voor Javanen'. In: Bandera Wolanda 1910, nr. 75, p. 2-3. 
 
'Een Hollander over Indische kunst'. In: Oedyånå 1910, p. 101-104. 
 
'Enige proeven van Indische houtsnijkunst'. In: Oedyånå 1910,  p. 104-113. 
 
'De minderwaardige karaktereigenschappen van den Javaan'. In: Oedyånå 1910, p. 121-124. 
 
'Over den oorsprong van het woord gĕdog in de wayang'. In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië 65 (1911), p. 132-134.  
 
Hooger onderwijs in het Javaansch in Indië'.  In: Bandera Wolanda 1911, nr. 76, p. 2-5, nr. 77, p. 2-4 en nr. 78, p. 2-
3. Ook De Indische gids. Tevens nieuwe serie van het tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 33 (1911), dl. 1, p. 312-
322. 
 
'Java's weerbaarheid is Java's behoud'. In: Bandera Wolanda 1911, nr. 86, p. 2-5, nr. 87, p. 2-5 en nr. 88, p. 2-4. Ook 
in De Indische gids 33 (1911), dl. 2, p. 895-905. 
 
'De gedachten van Raden Adjeng Kartini als richtsnoer voor de Indische Vereeniging. Rede voor de Indische 
Vereeniging op 24 December 1911 te 's-Gravenhage'. In: Voordrachten en mededeelingen, I. 's-Gravenhage: 
Indische Vereeniging, 1912.  
 
'De Indische partij en de "Open brief aan de landgenooten" van dr. Tjipto Mangoenkoesoemo'. In: Voordrachten en 
mededeelingen, III. 's-Gravenhage: Indische Vereeniging, 1913. 
 
'De Indische Partij'. In: De nieuwe courant (Bijblad 'Onze koloniën') 20 januari 1913.  
 
'De eendracht van Indië en Nederland'. In: Voordrachten en mededeelingen, V (2e bundel, nr. 1).  's-Gravenhage: 
Indische Vereeniging, 1913. 
 
'Over de Inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië'. In: Het Nederlandsch Indische huis, oud en nieuw 1-2 
(1913-1914), p. 43-52.  
 
'Over Javaansche boekversieringskunst'. In: Het Nederlandsch Indische huis, oud en nieuw 1-2 (1913-1914), p. 125-
133. 
 
'Bij het 100ste geboortejaar van Raden Saleh'. In: Het Nederlandsch Indische huis, oud en nieuw 1-2 (1913-1914), p. 
218-229. 
 
'Over het nut van reizen van Javaansche grooten'. In: Pintoe perniagaan. Tot bevordering van den export naar 
Nederlandsch-Indië 60 (1914), p. 135-137. 
 
'Waarom wèl strijd? Iets over Tagore's wereld- en levensbeschouwing'. In: Hindia poetra 1 (1916), nr. 3, p. 65-70. 
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'Het Javaansche ballet in "Attima" '. In: Hindia poetra 1 (1916), nr. 9-10, p. 191-192. 
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'Javaanse dansen op de Semarangse Pasar Malem'.  In: De locomotief  30 september 1949. 
 
'Over cultureele samenwerking'. In: Udaya 1 (1949), nr. 6, p. 82-85.  
 
'Wat is de Langendryan?'. Deel 1. In: De locomotief  7 oktober 1949. 
 
'Wat is de Langendryan?'. Deel 2. In: De locomotief  12 oktober 1949. 
 
'Over culturele samenwerking. Reeks enorme moeilijkheden bij opbouw volk en staat'. In: De Java-Bode 15 oktober 
1949. Ook in: Indische courant voor Nederland  22 oktober 1949.  
 
'Over cultureele samenwerking. Lessen van bezinning op de historie van Europa'. In: Java-bode 22 oktober 1949. 
Ook in: Indische courant voor Nederland 29 oktober 1949. 
 
'Geestelijke weerbaarheid'. In: Udaya 1 (1949), nr. 7, p. 98-101. 
 
'Verzaking van eerlijkheid door intellectuelen'.  In: Java-bode  3 december 1949. 
 
'Geestelijke weerbaarheid. "Leering voor den krijgsman" van Prins Mangkoenegoro IV'. In: Indische courant voor 
Nederland  7 december 1949.  
 
'Gedachten over de "Pantjasila" '. In: Udaya 1 (1949), nr. 8, p. 113-116, 128. 
 
'Geestelijke weerbaarheid. Verzakingen van eerlijkheid door intellectuelen'. In: Java-bode 26 november 1949. Ook 
in: Indische courant voor Nederland  10 december 1949.  
 
'Javaanse danskunst waarlijk een geschenk der goden. Oordeel en waardering eertijds en thans'. In: Indische courant 
voor Nederland  17 december 1949.  
 
'Nieuw methodisch onderricht voor Javaanse dans nodig. Bewustzijnsleven stelt nieuwe eisen'. In: Java-bode 17 
december 1949. Ook in: Indische courant voor Nederland  24 december 1949. 
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'Revolte van oosterse geest tegen  westers leiderschap'. In: Java-bode  24 december 1949. 
 
'De nieuwe tijdgeest. Grofheid in omgangsvormen is Indonesiër wezensvreemd. Mens ondergaat invloed van bodem 
en klimaat'. In: Indische courant voor Nederland  11 januari 1950.  
 
'De nieuwe tijdgeest. Komende geschiedenis als belofte vol mysterie. Keuze tussen atoombom of leer van liefde'. In: 
Indische courant voor Nederland  14 januari 1950.  
 
'Gedachten over Pantjasila. Samenleving van "maats" als toekomstbeeld Indonesië in tragiek van overgangsperiode'.  
In: Java-bode 14 januari 1950. Ook in: Indische courant voor Nederland  21 januari 1950. 
 
'Gedachten over Pantjasila. Eenheid van Indonesië in rijke verscheidenheid'. In: Java-bode 21 januari 1950. Ook in: 
Indische courant voor Nederland  28 januari 1950. 
 
'Indonesische zelfcritieken. Vredeszon in Indonesië is haar opgang begonnen. Tegen wie of wat moet de strijd 
worden voortgezet?' In: Indische courant voor Nederland 11 februari 1950. 
 
'Damar Woelan, modern drama van klassieke schoonheid. Richard Wagner's ideaal verwezenlijkt'.  In: Java-bode 18 
februari 1950. Ook in: Indische courant voor Nederland  25 februari 1950. 
 
'De nieuwe tijdgeest'. In: Udaya 1 (1950), nr. 9-10, p. 114-115. 
 
'De nieuwe tijdgeest' (vervolg). In: Udaya 1 (1950), nr. 11-12, p. 167-168. 
 
'Geen sprake van eentonigheid in de Javaanse zang. De muzikale bouw van de Langendryan'. In: Indische courant 
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'Anti-swapardja-beweging. De vermoedelijke achtergrond'. In: De locomotief  12 augustus 1950. 
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2 Vertalingen 
 
In het Duits: 
 
Göttliches Schattenspiel: Wayang-Lieder, aus dem Holländischen űbergesetzt und eingeleitet von Ludwig Bäte. 
Weimar: Gustav Kiepenheuer, 1956. Vertaald door Ludwig Bäte. 
 
Göttliches Schattenspiel. Wayang-Lieder.  Stuttgart: Ogham Bücherei, 1976. Herdruk van 1956. 
 
Flüstern des Abendwinds. Leipzig/Weimar: Gustav Kiepenheuer, 1978. Vertaald door Ludwig Bäte. 
 
In het Frans: 
 
'La chanson du wayang'. Traduit du néerlandais et présenté par Lode Roelandt; accompagné d' une lettre de Romain 
Rolland. In: Europe nr. 38, augustus 1935.  
 
La chanson du wayang. Traduit du néerlandais et présenté par Lode Roelandt; accompagné de trois lettres de 
Romain Rolland. Paris: Les Cahiers du Journal des poètes, serie poétique nr. 26,  1937.  
 
In het Engels: 
 
'Ik wilde u met bloemen vereren'. (Uit de bundel Melatiknoppen) Vertaald door Annie Bos Janszen. In: 
Wederopbouw. Maandschrift gewijd aan de Jong-Javanen-Beweging en het Javaansch geestesleven 2 (1919), p. 
118. Te Nijmegen, in het Archief Nederlandse Jezuïeten, collectie nalatenschappen, Z 399 (G. Jonckbloet), nr. 29 
bevinden zich in manuscript zestien door 'Agnes' vertaalde gedichten uit Melatiknoppen. Niet van al de vertaalde 
gedichten is met zekerheid het Nederlands origineel in de bundel aan te wijzen. Op 24 april 1919 bericht Noto 
Soeroto aan de Prangwedono dat een Engelse vertaling van Melatiknoppen gereed zou zijn.1 Hij meldt eveneens een 
Duitse vertaling en bloemlezingen in het Deens en Italiaans. Vooralsnog zijn de vertalingen in het Deens en Italiaans 
onvindbaar. Pas in 1956 zal een Duitse vertaling verschijnen. Dit is niet de vertaling waar Noto Soeroto op doelt. 
 
In het Indonesisch: 
 
Melatiknoppen door Muh. Yamin. In: Jong Sumatra aug. 1921. 
 
'De gastvrijheid moeder.' (Uit de bundel Melatiknoppen) Vertaald door S. Mahmoed Latif. In: Oedaya 1 (1923), nr. 
7, p. 53.  
 
'Wayang-liederen'. Vertaald door Rosa Kerdijk. In: Kerdijk, Rosa M.T.: Wayang-liederen. Biografie politik budaya 
Noto Soeroto. Jakarta: Komunitas Bambu, 2002. Eerder in: Salim, Rosa: Noto Soeroto dan pembahasan simbolik 
dalam karya Wayang-liederen. Djakarta 1981 (doctoraalscriptie). 
 
In het Javaans: 
 
'Ik wilde u met bloemen vereeren'. (Uit de bundel Melatiknoppen) Vertaald door Djawaka. In: De Indiër 1 (1914), 
nr. 50, 51, p. 239.  
 
'Den avond, voordat ik vertrok naar vreemde lande, zuster'. (Uit de bundel Melatiknoppen) Vertaald door Djawaka. 
In: De Indiër 1 (1914), nr. 50, 51, p. 239-240.. 
 
'Vruchtbaar Java, waar ik op mijn eindeloze reis voor het eerst de wonderen van dit leven heb aanschouwd'. (Uit de 
bundel Bloeme-ketenen) Vertaald door Dåhå-Kadiri. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 117.   
 
'Voor mijn vaderland I en II'. (Uit de bundel De geur van moeders haarwrong) Vertaald door Raden Ngabehi 
Poerbo Tjaroko. In: Soembangsih 1918, p. 83-84. Eveneens in Wederopbouw 2 (1919), p. 116-117..  
 

                                                           
1 Brief Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 24 april 1919. Archief Mangkunegaran Surakarta. Zie ook 
Wederopbouw 2 (1919), p. 118. 
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'Den avond voordat ik vertrok naar vreemde landen, zuster'. (Uit de bundel Melatiknoppen) Vertaald door 
Prangwedono VII (de latere Mangkoenegoro VII). In: Soembangsih 1918, p. 83. Eveneens in Wederopbouw  2 
(1919), p. 117.  
 
In het Soendanees: 
 
'Vruchtbaar Java, waar ik op mijn eindeloze reis voor het eerst de wonderen van dit leven heb aanschouwd'. (Uit de 
bundel Bloeme-ketenen) Vertaald door Mangoen di Karja. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 117-118.   
 
 
3 Muziek 
 
Moeder's nachtwake: voor zang en piano / gedicht van Noto Soeroto. Getoonzet door Sooryo Poetro. Melodie is een 
vrije bewerking van het Maleische sluimerlied Nina Bobo. Den Haag: Hindia Poetra, 19?. 
  
'De Boro-Boedoor'. In: Bij den tempel: drie liederen voor eene zangstem en piano: opus 3. Getoonzet door Bernard 
van den Sigtenhorst Meyer. Amsterdam: G. Alsbach & Co, 1916. Op een cd  getiteld  Angin gelumbang barat (De 
oostenwind golft naar het westen) uitgebracht in 2005. Uitvoerenden: Renate Arends, sopraan en Henk Mak van 
Dijk, piano. 
 
Fluisteringen: drie liederen voor eene zangstem en piano, opus 5. Getoonzet door Bernard van den Sigtenhorst 
Meyer. Amsterdam: ?, 1917.  
 
Vier gedichten: uit "Fluisteringen van den avondwind" van R.M. Noto Soeroto. Getoonzet door Hans Schouwman. 
Amsterdam 1929. (Jaar van compositie: 1921.) 1: 'O mijn hart, noem niet de scheiding wreed', 2: 'Hoe schoon is de 
dankbaarheid van de zwakke gadoengplant', 3: Hoe vroom en innig is het gebed van een vlam', 4: 'Dit armzalig 
houten vat'. Voor het laatst op 2 november 2003 ten gehore gebracht door de sopraan Lia Schlärmann-Koot in Delft. 
Organisatie: Vereniging Vrienden van het Lied, afd. Rotterdam. 
 
Jan Masséus componeerde bij zeven gedichten uit de Wayang-liederen slagwerkmuziek: 'De vertoner', 'De lamp', 
'Het schaduwbeeld', 'De toneeldanser', 'Het paard', 'De potsenmaker', 'De genius'. Uitvoering op 26 januari 1994 in 
de Oosterpoort te Groningen door een slagwerkgroep van het conservatorium te Leeuwarden o.l.v. Gerard van der 
Kolk. Declamatie: Mattijs Mesdag. Waarschijnlijk onuitgegeven. 
 
 
4 Film 
 
Mataram: een openbaring van Java's vorstelijke praal en volksleven. Zwijgende zwartwit-film. Opgenomen door 
Adam Tassilo. Uitgegeven door Amfilmin (Amateur Filminrichting Haarlem.) Productiedatum: 1 januari 1927. 
Presentatiedatum: 14 oktober 1927 met toelichting van Noto Soeroto. 1927. Er is een Duitse, Nederlandse en 
Maleis-Nederlandse versie van Mataram.  
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