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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 
1906–1931. Jogjakarta 1931. 
2 Koesoemo Joedo 1931, p. 23. 
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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. 


