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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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