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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. 



60

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. 



62

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. 


