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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 
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een aantal spellingvarianten aangetroffen: Jogjakarta, Djocjakarta, Djokjakarta. De meest 
gangbare spelling 'Djokjakarta' is hier aangehouden.       
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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.  
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