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                 6 

EEN MONDAINE STAD ACHTER DE DUINEN (1) 

Den Haag, een karakteristiek 

De ontmoetingen tussen Noto Soeroto en zijn vrienden en kennissen vinden plaats tegen het 
decor van de residentie. De stad groeit na de Eerste Wereldoorlog sterk qua inwonertal en heeft 
een  rijk en divers cultureel aanbod.1
 Het vooroorlogse Den Haag wordt door de historicus Maarten van Doorn met een aantal 
paradoxen gekenschetst. Hij stelt vast dat Den Haag in die tijd voor velen een stad was met een 
bijna onnederlandse sfeer, gedistingeerd en uitgelaten, sjiek met sleetse plekken en doorsnee, 
rustig en uitgelaten, met stille armoede en stille rijkdom, kortom een vat vol tegenstrijdigheden.2
Het culturele klimaat typeert hij samenvattend als volgt: 'aangenaam,  […] sloot goed aan bij de 
tijdgeest: progressief, avant-gardistisch, duidelijk intellectualistisch getint met die sjieke, 
nonchalante toets, die zo typisch Haags is.'3 Renders noemt het Den Haag van die jaren 'een 
kosmopolitische stad'.4 De schrijver-journalist-poppenspeler Rico Bulthuis waant zich in het 
vooroorlogs Den Haag in een 'literair paradijs'.5 Een andere contemporaine kwalificatie van Den 
Haag komt van de sinoloog-journalist Henri Borel. In 1928 constateert hij: 'Het aristocratische, 
patricische Den Haag uit den tijd van Eline Vere is zoo goed als verdwenen, en tòch… heeft Den 
Haag nog altijd iets, dat "je ne sais quoi" is, en dat het gedistingueerd doet schijnen bij 
Amsterdam en Rotterdam.'6
 Uit Van Doorns kwalificaties volgt dat het typisch Haagse in het interbellum zich niet scherp 
laat definiëren. Het paradoxale karakter lijkt juist kenmerkend te zijn. Voor wat betreft het 
culturele leven kan deze lijn worden doorgetrokken. Ook hier gaan traditie en avantgarde, 
distinctie en betrokkenheid, terughoudendheid en progressie in de diverse culturele disciplines 
steeds hand in hand. Misschien is dit wel het mechanisme dat het onnederlandse, mondaine  
karakter bevordert. Maar ook de omstandigheid dat Den Haag de hofstad is, de zetel van het 
nationaal bestuur en internationaal georiënteerd door de aanwezigheid van de ambassades en hun 
Corps Diplomatique, versterkt dit kenmerk. Uit cijfers blijkt dat de stad ook het minst autochtoon 
is van de drie grote steden, en ook welvarender.7 Het logisch gevolg is de vestiging van luxe 
winkels die het koopkrachtige publiek kunnen bedienen en de aanwezigheid van gerenommeerde 
hotels als De Twee Steden aan het Buitenhof, Hotel Du Passage en Hotel Des Indes aan het 
Lange Voorhout, ten einde hoge bezoekers, deelnemers aan internationale congressen, en soms 
zelfs vorsten en filmsterren passend onderdak te bieden. Al deze elementen geven Den Haag het 
bedoelde onnederlandse predikaat, dat wordt versterkt door het onmiskenbare Haags-Indische 
karakter van de stad.
 Het culturele gehalte van een stad laat zich in belangrijke mate bepalen door het verenigings- 
en sociëteitsleven, door het verschijnen van kranten en tijdschriften, door muziekuitvoeringen, 
dans-, theater- en filmvoorstellingen en door de werkzaamheid van beeldend kunstenaars, 
schrijvers en wetenschappers. Voor Den Haag is dit aanbod in de betrokken periode opmerkelijk 

1 In het eerste jaar na de Eerste Wereldoorlog telt de stad 350.000 inwoners. Tien jaar later, in 1928, bedraagt dit 
aantal 425.000. Wanneer Noto Soeroto in februari 1932 vertrekt, is het inwonersaantal van de stad opgelopen tot 
460.000. 
2 Van Doorn 2002, p. 11. 
3 Ibidem 2002, p. 245. 
4 Renders 2004, p. 150. 
5 Bulthuis 1983. 
6 Borel 1928. 
7 Van Doorn 2002, p. 104, 105. 
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groot. De hier gepresenteerde voorbeelden van culturele werkzaamheid dienen in de eerste plaats 
om het culturele karakter te schetsen van de stad, waarin Noto Soeroto zo'n kwart eeuw heeft 
gewoond en gewerkt. In de tweede plaats functioneert een aantal van deze voorbeelden als 
kapstok voor Noto Soeroto's activiteiten.    

Verenigings- en sociëteitsleven 

Het Buitenhof, maar ook de straten in de omgeving, herbergen een groot aantal druk bezochte 
horecagelegenheden met terras, zoals het zeer Haagse Regina, Old Dutch en Riche.1 Het laatste 
etablissement ligt aan het Buitenhof naast de ingang van de Passage. Het vormt het trefpunt van 
Haagse journalisten en kunstenaars. De eersten hebben hun eigen hoekje, 'de bedstee'. De 
anderen klitten in de 'kunsthoek'.2 Hier vormt zich onder de kunstenaars de bitterclub van Riche, 
waar flink wordt gedebatteerd.3 Het begint al in de ochtend: ' "Riche", bekend om zijn koffie, 
zijn portier en plezierige obers. Daar vindt u 's morgens (om elf uur, half twaalf, u kunt er zeker 
van zijn!) enkele journalisten en ander gebroed […].'4 Onder dit 'ander gebroed', zoals de 
schrijver-journalist-criticus Ben van Eysselsteijn de vaste bezoekers hier licht badinerend 
kwalificeert, bevinden zich kunstcritici, dichters en beeldend kunstenaars als Dop Bles, de 
houtsnijder Fokko Mees en de bouwkundig ingenieur-dichter-graficus Hein von Essen. Ook 
Noto Soeroto en de danser-tekenaar-houtsnijder Jodjana behoren in Riche tot 'belangrijken'.5 Hoe 
Hoe de kwalificatie 'belangrijk' in dit verband moet worden geïnterpreteerd is niet duidelijk. Is 
het de frequentie of dominante aanwezigheid? Dominantie moet wat betreft Noto Soeroto 
worden uitgesloten. Hij is voor de bezoekers meer de aantrekkelijke gesprekspartner, de persoon 
met wie men door zijn exotische uitstraling en adellijke afkomst bevriend wil zijn. In het 
bijzonder geldt dit voor Ben van Eysselsteijn en Hein von Essen, Noto Soeroto's belangrijkste 
Haagse vrienden. En hij laat het zich graag welgevallen. Veel bezoekers van Riche zijn eveneens 
lid van de Haagsche Kunstkring (HKK). 
 Deze kring, in 1891 opgericht door de schilder-tekenaar-graficus Jean Theodoor Toorop en de 
schilder-graficus Theophile de Bock, is een brede en actieve kunstenaarssociëteit en onderscheidt 
zich van het met de Haagsche School verbonden Schilderkundig Genootschap 'Pulchri Studio' 
door zijn vooruitstrevend beleid. Al een jaar na de oprichting organiseert de HKK de eerste 
overzichtstentoonstelling in Nederland met het complete oeuvre van Vincent van Gogh, die bij 
het grote publiek dan nog onbekend is.6 De HKK wil uitdagen en trefpunt zijn, en is dat ook voor 
voor de beoefenaren van allerlei kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, kunstindustrie, fraaie 
letteren en toonkunst. Men ontmoet elkaar in sociëteitsverband en er worden kunstkringavonden 
gehouden, waarop men discusieert, voordraagt of exposeert.7 Volgens Ben van Eysselsteijn is de 
de HKK het officiële centrum van het intellectuele en culturele leven.8 De HKK beleeft in 1923 
de première van de belangwekkende en tumultueuze Dada-tournee van Theo van Doesburg, 
diens vrouw Nelly van Moorsel, Vilmos Huszár en Kurt Schwitters.9 Na deze première gaat de 
show naar Diligentia aan het statige Lange Voorhout. De NRC en Het vaderland doen uitvoerig 
verslag van deze lawaaiige, provocatieve voorstelling met poëzie, geblaf, gekwaak, verhalen, 
lichteffecten, pianospel en de op een doek geprojecteerde dans van Huszárs 'Mechanisch 

1 Van Doorn 2002, p. 226.  
2 Groenevelt 1931, p. 147. 
3 Ketelaar 1979, p. 9. 
4 Van Eysselsteijn 1931b, p. 77, 78. 
5 Ketelaar 1979, p. 9. 
6 www.haagsekunstkring.nl 
7 Van Doorn 2002, p. 247. 
8 Van Eysselsteijn 1931b, p. 69. 
9 Van Doorn 2002, p. 223. 
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Dansende Figuur'. Of deze experimentele demonstratie tegen de verstarring van alle 
kunstconventies, wat Dada zegt te zijn, in Diligentia wordt begrepen, blijkt niet uit de verslagen. 
Wel, dat de zaal zich van begin tot het eind bij de gebeurtenissen op het toneel laat betrekken.1
 Noto Soeroto is van 1921 tot 1923 lid van de HKK. Zijn naam prijkt op de ledenlijst van de 
Litteraire Afdeling in die jaren, waarop 22 namen staan, o.a. die van Henri Borel, de afwisselend 
in Den Haag en Vlaanderen wonende schrijver Cyriel Buysse, de acteur-regisseur-
toneelgroepleider Cor van der Lugt Melsert, de literair-historicus Jan Kalff, de dichter-schrijver 
Herman Middendorp, de schrijfster Annie Salomons en Albert Vogel, de voordrachtskunstenaar. 
Op de ledenlijsten uit andere jaren en van andere disciplines staan de namen van de schilders 
Han van Meegeren en Willem van Konijnenburg, die ook lid van Pulchri is, de architect H.P. 
Berlage, de dichters Martinus Nijhoff en Jacques Bloem, de acteur Louis Bouwmeester en zelfs 
de Franse beeldhouwer Auguste Rodin.2
 Op een Javaanse 'kunstkringavond' op 25 januari 1921 treden Jodjana en andere Indonesiërs 
op met Javaanse dansen, begeleid door een gamelanorkest. Het is tevens het afscheid van 
Jodjana, die zijn lidmaatschap opzegt wegens vertrek naar Parijs. Reeds eerder moet de Javaanse 
cultuur het thema zijn geweest van een HKK-avond. Han van Meegeren tekent Jodjana op 25 
februari 1920 ter gelegenheid van een Javaanse avond. De indrukwekkende afbeelding gaat 
vergezeld van zestien handtekeningen, waaronder de (Javaanse) autografie van Noto Soeroto, die 
hiermee zijn aanwezigheid op dat moment aldaar bevestigt.3
 Waar de HKK de ontmoeting tussen de kunsten bevordert, streeft de in 1928 opgerichte 
Culturele Club, Sociëteit voor Culturele Samenwerking, ernaar 'de beoefenaren van kunsten en 
wetenschappen samen te brengen'.4 Men komt bij elkaar in gebouw Excelsior aan de Zeestraat 
57. De Club verenigt 'het intelligente en geëngageerde' in Den Haag. Onder de leden treffen we 
architecten, toonkunstenaars, ingenieurs, advokaten, hoogleraren, letterkundigen, artsen, 
schilders, boekhandelaren, uitgevers, industriëlen en hoge ambtenaren aan.5 Klinkende namen 
kent de ledenlijst in overvloed. Bijvoorbeeld: wederom H.P. Berlage, de arts-psychiater Henricus 
Rümke en Menno ter Braak. De Club wil niet een gewone herensociëteit zijn. Men wil naast min 
of meer passieve gezelligheid (bridge en borrel) vooral ook activiteiten op het gebied van kunst 
en wetenschap. De instrumenten zijn het beschikbaar stellen van boeken en tijdschriften, het 
organiseren van praatavonden, lezingen, voordrachten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen en 
concerten. En dit alles 'critisch ten opzichte onzer ongebondenheid, waakzaam speurend naar wat 
ons waardevol voorkomt en merkwaardig in den breeden en heftigen stroom van het leven van 
heden'.6 Noto Soeroto is geen lid geweest van De Club. Een aantal van zijn vrienden wel, onder 
wie Dop Bles en de schilder Christiaan de Moor. Helaas is een belangrijk deel van het archief in 
de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat Noto 
Soeroto gesproken heeft op één van de zogenoemde praatavonden.7     
 Minder prestigieus, enigszins vrijgevochten en veelal jongere kunstenaars herbergend, is De 
Wigwam of de Dinsdagmiddagsoos, een initiatief van Hein von Essen, en voortgekomen uit de 
genoemde artistieke bitterclub van Riche.8 Aanvankelijk komt men bijeen in Café Du Corbeau, 
een vermaard artiestencafé aan het Bleyenburg 1, hoek Casuaristraat, later in een bovenzaal van 

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

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

1 Walch 1934, p. 200. 
2 Groenevelt 1931, p. 147. 
3 Walch 1934, p. 200. 
4 Ibidem. 
5 Klaar 1930. 
6 'Een vredespijp in de Wig-Wam' 1930, p. 110. 
7 Johan Broedelet is de vader van Wilhelmina (Joeki) Broedelet, de moeder van Remco Campert. 
8 'Een vredespijp in de Wig-Wam' 1930, p. 109. 
9 Klaar 1930, p. 167. 
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niet. De Wigwam is een gelegenheid, waar men nooit over kunst hoort spreken 
noch over kritieken, een reden waarom er dan ook uitsluitend kunstenaars en 
journalisten bijeen zijn …  
Ondanks den cultureelen naam heeft ook de Cultureele Club veel aantrekkelijks. 
[…] Hier ziet u den grijzen Dr. Berlage, den man van den nieuwen stijl, waarin 
men thans bouwt van Amsterdam tot Wladiwostock. Daar is de houtsnijder Fokko 
Mees, de criticus Dop Bles, de beeldhouwer Altorf, die gezellig drinkt, gezellig 
lacht en … gezellig zwijgt als er te cultureel gedaan wordt. Daar is Cornelis van 
der Sluys en Vilmos Huszar, menschen van gestyleerde meubelen, baardjes en 
schilderijen. Het bestuur van deze Club put zich uit in het geven van werkelijk 
interessante Clubavonden in het Gebouw Excelsior in de Zeestraat. 
In de Wigwam – een vrijgevochten groepje, dat nu eens hier, dan weer daar 
verblijf houdt, op het oogenblik op een zaaltje boven Cambrinus aan de 
Heerengracht – gaat het gemoedelijk toe. Soms komen alle Kunstkringleden, die 
niet in eigen gewelven toeven willen, stilletjes even over … Men ziet er den 
schilder Christiaan de Moor in diepzinnig gesprek met zijn collega's, den 
sympathieken Sierk Schröder en den bedachtzamen fantast Hein von Essen; 
Eduard Veterman met de schoenen van Couperus en den wandelstok van Wilde is 
in speelsch, hoewel niet altijd even vriendelijk debat met Ernst Groenevelt, die het 
principieel met iedereen oneens pleegt te zijn en daarom een goed criticus is, al 
heeft hij niet altijd gelijk. De journalist Piet de Wit en zijn collega Jan Bosch 
luisteren naar Jan Franken Pzn., die er niet zoo hongerig uitziet als diens 
houtsneden zouden doen vermoeden. 
Joop van Lunteren glimlacht en bouwt luchtkasteelen en bruggen. Hij is de eenige 
kunstenaar, die er in slaagt binnenkort heel Den Haag over de brug te laten 
komen.1
Onder de squaws in de Wigwam noemen wij Willy Corsari en Lucie van Ees.  
Het Tooneel-element is dikwijls sterk vertegenwoordigd. Twee Haagsche 
huppelaarsters komen er ook van tijd tot tijd: Darja Collin [van 1930-1935 gehuwd 
met Slauerhoff, RBK], blond, lief en trouweloos vergeetachtig, en Dini von Essen-
Bergsma, blond, lief en betrouwbaar precies. Darja Collin's vergeetachtigheid is: 
een charme; Dini von Essen's preciesheid: een deugd. 
Daar in het hoekje, warm bij de kachel, zwijgend en vergenoegd, zit de Javaansche 
dichter Noto Soeroto en omhelst stilletjes de vriendin van Hafiz en Li Tai Po,  
waarbij Jan Campert hem bedachtzaam en met aandacht assisteert…2

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

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

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

Van Eysselsteijn citeert in deze inleiding Veterman in diens beschouwing over de danser en 
beeldend kunstenaar Jodjana. Van Eysselsteijn ziet parallellen tussen Jodjana en Noto Soeroto  
en stelt vervolgens vast, dat Jodjana, evenals Noto Soeroto 'één der onzen' geworden is. Van 
Eysselsteijn merkt ook een verschil op, dat niet onbelangrijk is in dit verband. Hij constateert dat 
Noto Soeroto, in tegenstelling tot Jodjana, een zeer uitgebreide kring van kennissen onder de 
Haagse kunstenaars bezit en zich 'iederen dag in dien uitgebreiden kring beweegt'.2 Op de 
middag van 8 november 1930 spreekt Noto Soeroto in een openbare bijeenkomst de leden van 
De Wigwam toe met een rede getiteld, Het Idealisme in het Nederlandsch-Indonesisch
Verbond.3 Hij draagt de inhoud op aan zijn goede vriend Hein von Essen.
 Overigens, de bovenzaal van Cambrinus is volgens Ernst Groenevelt niet de eerste en enige  
lokatie waar De Wigwam bijeenkomt. Ook Riche aan het Buitenhof, dat wil zeggen 'de bedstee', 
is in de zomermaanden wel het verzamelpunt van de 'vredespijprokers'.4
 Niet zozeer een sociëteit, maar wel een artistiek trefpunt, is sedert 1919 het huis van de 
componist-pianist Bernhard van den Sigtenhorst Meyer en de dichter-zanger Rient van Santen 
aan de Prins Mauritslaan 73 waar Noto Soeroto een welkome gast is. Een aantal gedichten uit 
o.a. Fluisteringen van den avondwind waren in 1917 al door Van den Sigtenhorst-Meyer 
getoonzet.5

Rico Bulthuis weet zich een kleine, bijzondere plaats nog goed te herinneren, nl. Paviljoen Het 
Wachtje, een etablissement bij de Bosbrug in de vorm van een Grieks tempeltje met vier dorische 
zuilen aan de voorzijde. Oorspronkelijk is het een grenadierswacht, tussen 1825 en 1827 
gebouwd door de toenmalige stadsarchitect Zeger Reijers. Het Wachtje raakt zwaar beschadigd 
tijdens het bombardement op het Bezuidenhout in maart 1945 en wordt na de oorlog gesloopt.  

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

1 Van Eysselsteijn 1930b, p. 128. 
2 Ibidem. 
3 Zie Oedaya 7 (1930), nr. 90, p. 144-146. 
4 Groenevelt 1931, p. 147. 
5 'Biografie van Meijer, Bernard' In: Biografisch woordenboek van Nederland, Internet-editie. 
6 Bulthuis 1975, p. 132. 
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De namen die Bulthuis in zijn impressie noemt, geven aan dat ook buitenlandse artiesten in Den 
Haag de weg weten te vinden naar de ontmoetingsplaatsen van kunstenaars.    

Tot slot moet aan een opmerkelijke gemeenschap in Kijkduin aandacht worden besteed.  
Kijkduin ligt zuidelijk van de stad aan zee. De wijk behoort tot Loosduinen, tot 1923 een 
zelfstandige gemeente. De enige rechtstreekse verbinding met Den Haag loopt door de duinen en 
niet eens over een pad. Op de fiets kost het vijf kwartier om via deze route het centrum van Den 
Haag te bereiken. De andere, langere weg loopt over Loosduinen. Begin jaren twintig bouwen de 
bekende architecten Duiker en Bijvoet een villaparkje in de Kijkduinse duinen. Het zijn lage 
landhuizen met grote tuinen. Er vormt zich door het relatieve isolement een buurtje met een 
bijzonder en uniek karakter. De meeste straten krijgen de naam van een Nederlandse badplaats: 
Scheveningselaan, Zandvoortselaan, Noordwijkselaan, Domburglaan, etc. Onder de bewoners 
heerst een dorpse sfeer met, paradoxaal genoeg, een mondain karakter. Dit is toe te schrijven aan 
het grote aantal kunstenaars dat er zijn domicilie kiest: de schilders Peter van der Braken, Piet 
Bulthuis, de broer van Rico, en Jan Cossaar. Verder de ontwerper Chris Lebeau, de claveciniste 
Lida Claus, Jacques Bloem en Clara Eggink, Jan Campert en Joeki Broedelet.1
 Er is een amusementsvereniging, De Brulboei, die bal-masqués, toneel- en zangavonden 
organiseert in het Badhotel. Voor feesten en artistieke bijeenkomsten ontmoet men elkaar 
veelvuldig thuis met genodigden en logés, veelal betreft het leden van de HKK of  De Wigwam. 
De zeer jonge Rico Bulthuis heeft hier ook Noto Soeroto ontmoet, die hij zich herinnert als een 
rustige, wat teruggetrokken, kleine man. Ben van Eysselsteijn, Jodjana, Hein von Essen, de 
journalist-kroniekschrijver mr. E. Elias en Eduard Veterman worden er ook gesignaleerd.  

Kranten en tijdschriften 

In de eerste helft van de twintigste eeuw verschijnt er in Den Haag een uitzonderlijk aantal 
kranten en tijdschriften.2 Naast de grote landelijke dagbladen als de liberale NRC en het 
eveneens liberale Het vaderland, beide met een Haags redactiekantoor, kan de lezer zijn keuze 
maken uit de eveneens liberale De nieuwe courant, de christelijk-historische De Nederlander, het 
socialistische Het Haagsche volk en het rooms-katholieke Het centrum. Voor diegenen, die prijs 
stellen op veel plaatselijk nieuws zijn er tal van mogelijkheden, zoals Land en volk. Nieuw 
dagblad voor Nederland met een rijk geïllustreerd zondagsblad. Andere dagbladen met veel 
Haags nieuws zijn de onafhankelijke De nieuwsgier, De aankondiger, De avondpost en de 
Haagsche courant. Voor de respectievelijke denominaties verschijnen de anti-revolutionaire 
Nieuwe Haagsche courant en de rooms-katholieke De residentiebode.3 Voor het jaar 1925 komt 
het totaal van de in Den Haag uitkomende kranten op 11. De concurrentie moet groot geweest 
zijn. Eind 1928 neemt het Sijthoffconcern De nieuwsgier over en verandert de naam in De 
nieuwsbron (1929-1944). In hetzelfde jaar fuseren De avondpost en de Haagsche courant.
 Uit de kring van vrienden en bekenden van Noto Soeroto zijn er velen als journalist of 
recensent voor Haagse kranten of bladen werkzaam, onder wie Ben van Eysselsteijn (De
avondpost, Haagsche courant), Jan Campert (De nieuwsgier, De nieuwsbron), Nico Oosterbeek 
(De nieuwe courant),  Piet de Wit (hoofdredacteur Haagsche courant), Ernst Groenevelt (De
avondpost) en Anton Zelling (De hofstad).  
 Op het gebied van kunst en cultuur is Het vaderland toonaangevend. Achtereenvolgens onder 
leiding van de kunstredacteuren W.G. van Nouhuys, Jan Walch, Henri Borel en Menno ter Braak 
verwerft de krant een niet weg te denken positie in het Haags cultureel leven. Onder de 
genoemde redacteuren werkt als tweede man steeds de gewaardeerde G.H. Gravesande 

1 Claus 1987 p. 8; Rijndorp 1980, p. 11. 
2 Renders 2004, p. 266. 
3 Ibidem, p. 166. 
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Pannekoek, die in 1928 een interview met Noto Soeroto publiceert in het maandblad Den gulden 
winckel.1
 Ben van Eysselsteijn wordt in 1925 kunstredacteur van De avondpost.2 In de jaren 1927 en 
1928 werkt hij voor De nieuwsgier, daarna opnieuw bij De avondpost. 3 Na de fusie tussen De
avondpost en de Haagsche courant wordt hij kunstredacteur van de Haagsche courant. Deze 
functie zal hij, met een onderbreking tussen 1942 en 1945 tot zijn pensionering blijven 
uitoefenen.4 In 1925 interviewt hij Noto Soeroto voor De avondpost. Hij publiceert het interview 
in vier delen in november 1925.5 Het is deze kennismaking, die de basis legt voor hun 
vriendschap.
 Jan Campert is sedert de oprichting in 1927 verbonden aan De nieuwsgier, later De
nieuwsbron.6 Voor het eerstgenoemde blad bespreekt hij in augustus 1928 Noto Soeroto's 
Fluisteringen van den avondwind en voor het tweede in augustus 1931 de Wayang-liederen.7
Ben van Eysselsteijn en Jan Campert gaan waarschijnlijk meer met elkaar om dan Noto Soeroto 
en Jan Campert, hoewel de laatsten door het verband van De Wigwam elkaar goed moeten 
hebben gekend.8 Zij maken ook samen deel uit van de redactie van De tooneelspiegel: 
maandschrift gewijd aan tooneel, muziek en dans, een tijdschrift dat in 1929 wordt opgericht.
 Den Haag kan ook bogen op het verschijnen van een belangrijk aantal periodieken. Natuurlijk 
landelijke, zoals de opiniebladen De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Elsevier's 
geïllustreerd maandschrift, het op het opvallende roze papier gedrukte weekblad De Haagsche 
post. Een Hollandsch weekblad en het gezinsblad De Spiegel. Weekillustratie voor het christelijk 
gezin. Kenmerkend echter, zijn typisch Haagse bladen als De hofstad, De Haagsche 
vrouwenkroniek, De Haagsche dameskroniek, De kroniek, 's-Gravenhage in beeld en De
tooneelspiegel. Deze laatste categorie krijgt hieronder wat meer profiel.  
 De hofstad. Artistiek weekblad voor Nederland (1899–1927) wordt in Den Haag gemaakt. Het 
is gevuld met literaire kritieken, boekennieuws, een artistieke weekagenda, gedichten, 
kunstberichten en een feuilleton. Onder de vaste medewerkers treffen we o.a. aan Eduard 
Veterman, de schrijfster M.C. Kooy-van Zeggelen en opnieuw Johan Broedelet. Hoofdredacteur 
Anton Zelling bespreekt in september 1914 lovend Noto Soeroto's Melatiknoppen, die in dat jaar 
worden voorgepubliceerd in De tijdspiegel. Wanneer de gelijknamige bundel in 1915 verschijnt, 
blijkt Noto Soeroto hem te hebben overgehaald de inleiding te verzorgen.  

De Haagse vrouwenkroniek (1913–1935) voert aanvankelijk de ondertitel Weekblad voor de 
ontwikkelde vrouw. De doelgroep wordt bereikt met artikelen en recensies over toneel, concerten 
en tentoonstellingen, maar vooral door beschouwingen over de positie van de vrouw en 
interviews met vrouwen, die een belangrijke bijdrage leveren of geleverd hebben aan de 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid van vrouwen, zoals de actrices Fie Carelsen, Annie van Ees 
en de danseres Dini von Essen-Bergsma. Allen Haags. Met ingang van de tweede jaargang wordt 
de hoofdredactie gevoerd door Jacqueline Reyneke van Stuwe, als romanschrijfster bekend onder 
de naam Eline van Stuwe en tevens hoofdredactrice van De Hollandsche lelie. Van januari 1921 
tot januari 1924 zijn er twee hoofdredactrices: Jacqueline Reyneke van Stuwe en haar zuster 
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe. Als adres van de dames vermeldt de kop van het blad: 
Regentesselaan 176, waar Willem Kloos, zijn vrouw en diens zuster wonen en waar Noto 
Soeroto hen in de zomer van 1921 met een beleefdheidsbezoek vereert. De journaliste-
declamatrice Beata van Helsdingen-Schoevers, idolaat van Noto Soeroto, is als medewerkster 

1 's Gravesande 1928. 
2 Nijkeuter 1996, p. 14. 
3 Ibidem, p. 15. 
4 Ibidem, p. 17. 
5 Van Eysselsteijn 1925. 
6 Renders 2004, p. 165. 
7 Campert 1928; Campert 1931. 
8 Renders 2004, p. 170. 
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verbonden aan De Haagsche vrouwenkroniek.1 Zij levert haar bijdragen, 'Brieven uit Indië' onder 
de naam Anna Beata de Meyran. Bij haar onverwacht overlijden in augustus 1920 schrijft 
Jacqueline Reyneke van Stuwe een uitgebreid in memoriam.2

De Haagsche dameskroniek (1915–1941) heeft een minder emancipatoir karakter dan De
Haagsche vrouwenkroniek. Het weekblad heeft meer volume en een groter bereik, doordat de 
inhoud meer geschakeerd is. Het is gevuld met een feuilleton, artikelen over opvoeding, mode, 
toneel, wonen, dans, film en recepten. Om de lezeressen aan zich te binden worden voor de 
abonnees theemiddagen georganiseerd, waarop o.a. kamermuziek en liederen ten gehore worden 
gebracht.
 De kroniek (sedert 1915) heeft aanvankelijk de ondertitel Maandblad voor Noord en Zuid 
Nederland. In 1917 verandert de toevoeging in de titel in Maandblad voor Nederland en België.
Er is een redactie in Den Haag en Brussel. De inhoud bestaat aanvankelijk hoofdzakelijk uit 
nieuws en reportages op het gebied van de kunsten: toneel, muziek en schilderkunst. Het besteedt 
aandacht aan mode en plaatst verhalen. Halverwege de jaren twintig verandert het blad van 
karakter. Het societyleven krijgt een belangrijk accent in de reportages en nieuwsberichten. Dit 
blijkt uit de ondertitel: Hof – Diplomatie – Society – Kunst – Letteren. Als medewerkers worden 
genoemd: de (portret)schilder-schrijver-kunstcriticus Jan Veth, de journalist-prozaschrijver 
Johan de Meester, die tevens redacteur is van de NRC, Henri Borel en Cyriel Buysse. In april 
1916 doet Henri Borel verslag van de op 15 maart 1916 in een uitverkochte Haagsche 
Schouwburg gehouden kunstavond door Indonesische studenten ten bate van de slachtoffers van 
de watersnood in Indië. Op deze avond manifesteren o.a. Noto Soeroto en Jodjana zich als 
gamelanspeler en danser.3

's-Gravenhage in beeld (1924–1935) is een populair familieblad, dat als een aparte editie van 
Groot Rotterdam wekelijks verschijnt. Het presenteert rubrieken voor oud en jong, man en 
vrouw. Mode, sport, toneel, een feuilleton, een puzzel, moppen, een vrouwen- en een 
kinderpagina, maar ook buitenlands nieuws vullen de bladzijden. Luchtig en voor elk wat wils is 
de formule. De fotoreportages zijn kenmerkend. Per aflevering zijn het er tientallen. De 
onderwerpen zijn veelal Haags, hoewel er ook fotoreportages van gemeenten in de onmiddellijke 
omgeving van Den Haag worden geplaatst. Wekelijks publiceert de redactie een vaste 
fotorubriek met Haagse evenementen, stemmingsbeelden en stadsnieuws. In 1935 fuseert 's-
Gravenhage in beeld met Panorama en wordt de oorspronkelijke naam als ondertitel bij 
Panorama vermeld. Het typisch Haagse karakter neemt dan af.    

De tooneelspiegel (1924–1935) is zeer Haags. De uitgever is Haags, de redactie is Haags en 
het blad is gevuld met advertenties van Haagse ondernemingen en instanties. Het blad publiceert 
achtergronden van gespeelde en te spelen stukken, profielen van acteurs en actrices, 
beschouwingen over de historie van het toneel en aankondigingen en kritieken van 
toneelstukken, films, dansuitvoeringen en concerten. De hoofdredactie wordt aanvankelijk 
gevoerd door de actrice Tonny Stevens en de acteur Jan van Ees. Later treedt Tonny Stevens uit 
de redactie en bestaat deze uit Jan Campert, Jan van Ees en Ben van Eysselsteijn. Onder de 
medewerkers vallen de bekende namen op:  Johan Broedelet, Willy Corsari, Cor van der Lugt 
Melsert, Eduard Veterman, Ernst Groenevelt, Hein von Essen en Noto Soeroto. Al in het eerste 
nummer blijkt het blad oog te hebben voor de podiumkunst van Indië door de plaatsing van een 
artikel van prins Soerjodiningrat van Djokjakarta over de wajang wong, het Javaanse danstoneel. 
Noto Soeroto stelt uit zijn archief foto's beschikbaar om het artikel te illustreren.4 Zelf schrijft hij 
hij voor het vierde nummer een studie over het wajangspel. In mei 1931 publiceert De
tooneelspiegel zijn gedicht 'Kelana' (De verdwaasde) een voorpublicatie uit de Wayang-liederen.

1 En aan De Hollandsche lelie. Zie Van de Loo 2004, p. 140. 
2 Reyneke van Stuwe 1920.  Zie ook: Van de Loo 2004, p. 140. 
3 Borel 1916b.
4 Soerjodiningrat 1929. 
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Het gedicht is opgedragen aan Jodjana en gaat vergezeld van een paginagrote foto van de dichter. 
Wanneer Noto Soeroto in februari 1932 naar Indonesië vertrekt, handhaaft de redactie hem als 
medewerker. Als ware hij een correspondent wordt achter zijn naam 'Java' geplaatst. Er zijn 
echter geen verdere bijdragen van hem aan De tooneelspiegel bekend.
 Naast de grotere bladen wordt er in Den Haag druk gewerkt aan kleine tijdschriften als het 
journalistiek-literaire Astra, Nederlands eerste geïllustreerde maandschrift, dat in 1922 voor het 
eerst verschijnt. Het op boekformaat uitgegeven tijdschrift is vooral gevuld met fictie, daarnaast 
met  reportages over film en fotografie. De thuisbasis van Astra is weliswaar Amsterdam, maar 
het medewerkersbestand uit Den Haag, onder wie Henri Borel, Ernst Groenevelt, Johan 
Broedelet en Noto Soeroto, is aanzienlijk.1
 Opvallend in de jaren twintig, voor een geheel andere doelgroep, zijn de minder serieuze 
zogenoemde 'mondaine' blaadjes als Pan. 'n mondain weekblad, later Pan. Mondain 
humoristisch weekblad (1923).  In 1924 volgt Lili. Mondain weekblad voor iedereen. Het jaar 
erop komen Het mondaine weekblad en Het mondaine blad. De groote wereld op de markt. Van 
1927 tot 1931 verschijnt dan Mondain Den Haag. Het is niet geheel duidelijk of het 
achtereenvolgende uitgaven zijn van dezelfde makers. De inhoud doet wel vermoeden dat 
dezelfde mensen voor deze verschillende elkaar opvolgende blaadjes actief zijn. In ieder geval 
werken Johan Broedelet en Jan Campert mee.2 De inhoud bestaat uit afbeeldingen van schaars 
geklede dames, soms zelfs in speciale bijlagen met foto's of tekeningen van de illustrator Hans 
Borrebach, contactadvertenties en erotische verhalen. Den Haag blijkt voor dit type blaadjes een 
aardige afzetmarkt. 

Muziek, theater en film 

In het centrum speelt in bijna elk café-restaurant wel een strijkje of treden zangers, zangeressen 
of humoristen op. Er zijn talloze dansgelegenheden. En aan theaters, elk met een eigen sfeer, is 
geen gebrek. Uitvoerig uitgaan past in de roes van de 'roaring twenties'.  
 De liefhebbers van operette bezoeken de tegenover het Malieveld gesitueerde Princesse 
Schouwburg (1915–1945) op de hoek van de Prinsessegracht en het Korte Voorhout, waar o.a. 
Richard Tauber en Robert Stolz optreden, maar waar ook het beroemde Russisch cabaret De 
Blauwe Vogel zijn voorstellingen geeft onder leiding van Jasha Jushnij.3
 Aan het Korte Voorhout ligt het dierbaarste Haagse theater, de Koninklijke Schouwburg, 
geopend in 1904. Verschillende toneelgezelschappen maken van de prachtige zaal gebruik, zoals 
Het Hofstadtooneel (1917–1924), later Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel (1924–
1937) onder leiding van Cor van der Lugt Melsert en Eduard Veterman.4 Van 1913 tot 1917 
bespeelt Eduard Verkade met zijn Die Haghespelers het Theater Verkade aan de Herengracht 
13.5 In de intieme, met smaak ingerichte zaal vergaapt de Haagse chic zich aan de 
welgemanierdheid en modieuze kleding van de acteurs en actrices in zogenoemde 'society-
stukken', zoals de kaskraker Nina van de Britse Arthur Wing Pinero met Enny Vrede, echtgenote 
van Verkade, als ster van het societytoneel in de hoofdrol. Het Haagse publiek spiegelt zich aan 
de verfijnde manieren, verzorgde taal en gedistingeerde kleding (rok en smoking) van de 
spelers.6 Maar Verkade brengt ook Shakespeare, Herman Heijermans en 'Indische' stukken als 
Totok en Indo en Eenzaam van Jan Fabricius. Het gegeven dat Den Haag de stad is van 

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

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

Het is de moeite waard te trachten de identiteit van de studenten-gamelanspelers te achterhalen. 
De eerste Haagse opvoering van Eenzaam vindt plaats op 1 december 1914.3 Het is niet 
onwaarschijnlijk te veronderstellen dat regisseur Eduard Verkade de Indische Vereeniging te 
hulp heeft geroepen om de sfeer van zijn voorstelling te versterken. Hij moet de vereniging 
hebben gekend. Bijna de helft van de ongeveer 70 leden en donateurs is immers afkomstig uit 
Den Haag en Amsterdam, Verkades eerdere werkstad. Binnen de vereniging was juist tegen het 
einde van 1913 een discussie op gang gekomen om de Javaanse muziekbeoefening uit het slop te 
halen door studie en scholing. Om dit doel te bereiken wordt o.a. een (onvolledig) gamelanorkest 
van acht studenten geformeerd dat in december 1913 en in maart 1914 succesvolle uitvoeringen 
geeft onder leiding van Soerjowinoto. 
 Op 15 en 17 maart 1916 worden in de Koninklijke Schouwburg de reeds genoemde Indische 
avonden met dans en gamelan georganiseerd ten bate van de slachtoffers van een overstroming 
in Indonesië. Als gamelanspelers treden hier onder anderen op: Soewardi, Soerjowinoto, Jodjana, 
Loekman Djajadiningrat, Soorjopoetro en Noto Soeroto. Het is waarschijnlijk dat ook zij 
behoren tot de belangeloos meewerkende studenten aan de voorstelling van Eenzaam in
december 1914.4
 Alle bekenden uit de Nederlandse toneelwereld hebben in Den Haag op de planken gestaan. 
Een greep uit een aantal grote namen: Eduard Verkade en Cor van der Lugt Melsert zelf, Annie 
van Ees, gehuwd met Van der Lugt Melsert, haar broer Jan van Ees, Willem Roijaards, Fie 
Carelsen, Paul Steenbergen, Louis Bouwmeester, Cees Laseur en Johan de Meester. Het Haagse 
publiek krijgt een keur van toneelstukken gepresenteerd, blijspel en drama, zowel van 
buitenlandse schrijvers als Nederlandse. Die Haghespelers brengen tussen 1913 en 1917 in 
Theater Verkade per seizoen gemiddeld elf stukken en tussen 1921 en 1924 gemiddeld negen 
stukken in Den Haag op de planken.5 Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstadtooneel heeft tussen 
1924 en 1934 per seizoen gemiddeld zo'n twintig stukken op zijn repertoire, die in de 
Koninklijke Schouwburg worden gespeeld.6

Met betrekking tot het toneel in Den Haag wordt wel gesproken van de 'Haagse stijl'. Deze 
typering heeft geen eenduidige betekenis. Is het de onnadrukkelijke, ingetogen speelstijl, die het 
Haagse toneel van de jaren tien van de 20e eeuw tot ver na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt? 

1 Verkade-Cartier 1978, p. 593. 
2 Ibidem p. 261, 263. 
3 Ibidem, p. 593. 
4 Poeze 1986, p. 107-109; Borel 1916a. 
5 Verkade-Cartier 1978, p. 593-597. 
6 Campert 1934. 
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Is het de uitstraling van stad en schouwburg, die elkaar versterken?1 Hoe dan ook, de aanduiding 
geeft aan dat er zich op het gebied van het toneel in Den Haag iets onderscheidends voltrekt. 

Respectievelijk aan het Spui en in de Venestraat liggen de bioscopen Asta en City. Het zijn de 
premièretheaters. Zij bloeien in de periode van de stomme film, d.w.z. tot rond 1927. Een groot 
huisorkest ondersteunt er de zwijgende beelden en voorafgaand aan de vertoning geniet men van 
variété.2 Ook in het Centraal-Theater aan de Lange Poten worden films vertoond. Het theater 
wordt tevens gebruikt voor toneelvoorstellingen. 

Het winkel- en uitgaanscentrum van de Wagenstraat is minder chic. In de straat zelf staat Scala, 
achter de Bijenkorf. Dit warenhuis opent zijn poorten in 1926 en de eerste roltrappen van 
Nederland zijn een ware attractie, evenals het dakterras. De directie speelt goed in op de behoefte 
van de talrijke verlofgangers uit Indië door een grote afdeling tropenuitrustingen in te richten. 
 Scala trekt veel publiek met de revues van Henri ter Hall en later Louis Bouwmeester jr. 
Toonaangevende artiesten in deze succesvolle revues zijn Buziau, de cabaretier-revueartiest 
Louis Davids, diens zuster de variétéartieste Henriëtte (Heintje) Davids en de komieken Willy 
Walden en Piet Muyselaar als Snip en Snap. In de omgeving zijn veel cabarets te vinden, zoals 
Cabaret Mascotte in de Wagenstraat 68, dat is gemodelleerd naar Berlijnse snit.3 Verderop, in 
Flora, kan men worstelwedstrijden zien, maar ook operettes. Als Scala en Flora tegelijk uitgaan, 
deint een bonte menigte door de Wagenstraat.4 In het Trianon-Theater in de Prinsestraat speelt de 
de revue van twee Haagse broers, Lou Bandy en Willy Derby.  
 In de zomermaanden ligt het brandpunt van het uitgaansleven op en rond het Scheveningse 
Gevers Deijnootplein. Hier zijn de grote hotels als het Kurhaus, het Palacehotel, Rauch, Savoy en 
het Grand Hotel. Voor het Kurhaus strekt het Wandelhoofd Wilhelmina zich uit met het 
Pierpaviljoen, 400 meter in zee, waar artiesten de bezoekers laten genieten van o.a. muziek en 
zang. Verder liggen rond het plein de Kurzaal, het Palais de Danse, het Kurhauscabaret en het 
Circusgebouw. Het Residentieorkest speelt zomers in de Kurzaal en verzorgt wel zes concerten 
per week, soms met wereldberoemde gastdirigenten als Willem Mengelberg en Eduard van 
Beinum. Als solisten treden er op: de pianist Wladimir Horowitz, de violist Yehudi Menuhin en 
de Nederlandse sopraan Jo Vincent. In het populaire genre kunnen Richard Tauber, de Franse 
chansonnier Charles Trenet, de Amerikaanse The Mills Brothers worden genoemd. In het 
Kurhauscabaret treden cabaretiers als Jean Louis Pisuisse, Koos Speenhoff en Louis Davids op.5
Wat zuidelijker, in Seinpost, worden films vertoond met bal na. De badplaats bruist zomers van 
leven, niet in de laatste plaats door de vele restaurants, terrassen en badbedrijven. Scheveningen 
verwerft eind jaren twintig, begin jaren dertig, onder de Europese badplaatsen een toppositie. En, 
de grootste afnemers van de concertabonnementen zijn niet de badgasten, maar de Hagenaars.6

1 Korenhof 2004, p. 146. 
2 Dalen Gilhuys 1987, p. 33. 
3 Van Doorn 2002, p. 225. 
4 Dalen Gilhuys 1987, p. 36. 
5 Van Doorn 2002, p. 221, 222. 
6 Ibidem. 
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Slot

Aan Noto Soeroto lijkt het uitgaansleven van theater, bioscoop en dansgelegenheden niet 
besteed. Gezien zijn culturele interesse en het grote, brede aanbod van mogelijkheden, kan wel 
worden verondersteld dat hij voorstellingen en optredens heeft bezocht, maar persoonlijke 
getuigenissen of die van anderen op dit gebied zijn schaars. Toch zal hij zich hebben 
thuisgevoeld in deze karakteristieke, veelzijdige en wereldse stad. De beschikbare informatie laat 
geen andere conclusie toe dan dat zijn participatie in het culturele leven hoofdzakelijk beperkt 
blijft tot ontmoetingen met intimi in kleine kring. Het gaat dan hoofdzakelijk om de leden van 
een aantal kunstenaarssociëteiten als De Wigwam en de Haagse Kunstkring, de club van Riche 
en de redacties van tijdschriften waarin hij zitting heeft. Individuele contacten of ontmoetingen 
in een beperkte groep lijken zijn voorkeur te hebben. Desalniettemin kent hij zeer veel Haagse 
beeldend kunstenaars, toneelschrijvers, acteurs, journalisten en auteurs. 
 Noto Soeroto onderhoudt ook hartelijke betrekkingen met Hagenaars als de architect-schilder 
Piet Moojen, de schilder Isaäc Israëls, de beeldhouwer Johan Coenraad Altorf, de architect-
rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff, de econoom en algemeen secretaris van de Nederlandsche 
Kamer van Koophandel voor Duitschland, Theo Metz, de schilder Hugo Vogel, de etno-
musicoloog Jaap Kunst, de graficus-schilder-etnoloog Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp en de 
schilder Jan Hoowij.
 De namenlijst van vrienden en kennissen in de Haagse periode van Noto Soeroto is 
indrukwekkend. De vraag is of dit gegeven uitsluitend toe te schrijven is aan zijn culturele 
preoccupatie en zijn sympatiek, verdraagzaam, rustig en communicatief karakter of dat er nog 
andere factoren in het spel zijn. Die zijn er. Zo maakt het karakter van de stad zijn manifestatie 
en acceptatie eenvoudiger. Het schept de gunstige condities, waaronder hij zijn politieke en 
maatschappelijke ideeën kan proclameren en zijn voor de bewoners herkenbare Indonesisch-
culturele identiteit kan uitdragen. Zijn politiek programma is niet bedreigend in een 
gemeenschap waarop een scherp koloniaal stempel drukt. Zijn adellijke, aristocratische afkomst 
en zijn exotische verschijning maken hem bovendien interessant in de hofstad. Een andere factor 
van belang is het gegeven dat velen van zijn vrienden en kennissen Nederlands-Indië uit eigen 
ervaring kennen. Ook dat schept een band. Een aantal voorbeelden. Jan Toorop is geboren op 
Midden-Java en brengt hier een belangrijk deel van zijn jeugd door.1 Ook Noto Soeroto's goede 
vriend Hein von Essen is er geboren en werkt er jarenlang als architect, o.a. van de School tot 
Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) te Weltevreden.2 Fokko Mees is in Batavia 
geboren.3 Henri Borel verblijft geruime tijd in de Oost (1894–1899; 1901–1904; 1905–1913) als 
tolk en adviseur Chinese zaken. Van Lelyveld is geboren in Semarang, schildert van 1912–1916 
op Java en schrijft een boek over de Javaanse danskunst.4 Piet Moojen werkt als architect en 
schilder zo'n twintig jaar (1904–1923) op Sumatra, Java en Bali, is medeoprichter van het Java-
Instituut en voorzitter van de in 1916 opgerichte Bond van Kunstkringen op Java.5 Isaäc Israëls 
schildert op Java en Bali in 1921 en 1922.6 Jaap Kunst bestudeert ter plaatse de Indonesische 
muziek en publiceert over zijn bevindingen belangwekkende artikelen tussen 1921 en 1927.7
Theo Metz publiceert o.a. over Javaanse kunst, Duitse handelsbetrekkingen met Indonesië en 

1 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie. 
2 Oosterbeek 1924. 
3 Hein von Essen 1926b. 
4 Noto Soeroto: 'De schilder Th. van Lelyveld'. In: Nederlandsch Indië, oud en nieuw 1 (1916–1917), p. 431-438; 
Noto Soeroto: 'De Javaansche danskunst door Th. B. van Lelyveld'. In: Oedaya 2 (1924), nr. 15, p. 132. 
5 Noto Soeroto: De kunstschilder P.A.J. Moojen en zijn Indisch werk. Amsterdam 1925; Noto Soeroto (inleiding): 
Schilderijen en teekeningen van P.A.J. Moojen. Den Haag 1923; Noto Soeroto: 'De schilder P.A.J. Moojen en zijn 
Indisch werk', in: Eigen haard. Wekelijksch tijdschrift voor het gezin 51 (1925), nr. 4, p. 53-61; 'Personalia' 1924. 
6 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie; Glerum 2005, p. 36. 
7 'Mr. Jaap Kunst'. 1928. 
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verblijft er enkele maanden om kennis te maken met de economie en het koloniaal bestuur.1
Wijnand Nieuwenkamp bereist de archipel, verzamelt er kunst en maakt er schilderijen. Van 
Eysselsteijn was voor zijn kennismaking met Noto Soeroto al geïnteresseerd in de oosterse 
culturen.2

De Haagse kunstenaarswereld in de jaren twintig en dertig heeft karaktertrekken van een 
krachtige coterie. Vooral bepaalde leden van De Wigwam en de HKK, met nogal wat 
dubbellidmaatschappen, kennen elkaar, elkaars disciplines, elkaars sterke en zwakke punten. 
Men speelt elkaar de bal toe en soms is de grens tussen zakelijke belangen en privébelangen niet 
geheel duidelijk. De voorbeelden zijn legio en Noto Soeroto doet er volop aan mee. Oedaya, in 
het bijzonder de rubriek 'Van kunst en kunstenaars' blijkt een platform te zijn om elkaar de 
nodige publiciteit te geven. Zo presenteert Nico Oosterbeek in deze rubriek Hein von Essen en 
Jodjana.3 Hein von Essen op zijn beurt schrijft over Willem van Konijnenburg, Henri Borel, 
Fokko Mees, Piet Moojen, Jan Toorop, Willem Kloos en J. Franken Pzn.4 De Dierenliedjes
(1927) van Hein von Essen worden uitgegeven met een portret van de dichter door Willem van 
Konijnenburg en het is Noto Soeroto die het bundeltje uitgeeft. Albert Plasschaert schrijft een 
inleiding in de uitgave van het grafisch werk (1923) van Hein von Essen.5 Diens dichtbundel De
zeven zangen van Abraxas (1930) wordt ook uitgegeven door Noto Soeroto en in Oedaya
besproken door Nico Oosterbeek.6 Hein von Essen bespreekt op zijn beurt Noto Soeroto's 
Wayang-liederen.7 Ben van Eysselsteijn beschouwt Dini von Essen-Bergsma in de rubriek 'Van 
kunst en kunstenaars'.8 In totaal levert Ben van Eysselsteijn acht artikelen aan Oedaya. Hugo 
Vogel bespreekt o.a. Jan Toorop.9 Theo Metz doet verslag van het bezoek aan Frankfurt van een 
delegatie van het Nederlandsch-Indisch Verbond van Jongeren-Organisaties in de winter van 
1927–1928 in het kader van de kennisvergroting over Indië in Duitsland, waarbij ook Jaap Kunst 
aanwezig is.10 Metz zelf komt als onderwerp van analyse ook aan de beurt.11 Opvallend is de 
vaak weinig kritische houding ten opzichte van elkaar, een primair kenmerk van een coterie. 
Natuurlijk speelt de bescherming van belangen mee. De hoofdredacteur van Oedaya ziet zijn 
pagina's gevuld en zijn scribenten ontvangen een vergoeding voor de bevordering van elkaars 
naamsbekendheid.  
 Ook stellen de kunstenaars hun kennis en kunde in dienst van elkaar. Jan Altorf maakt 
bronzen bustes van Jodjana, Jan Toorop en Noto Soeroto.12 Han van Meegeren schildert Ben van 
Eysselsteijn en tekent vele anderen.13 Veterman, als begaafd karikaturist, tekent o.a Ben van 
Eysselsteijn, Hein von Essen, Ernst Groenevelt, Jan Campert, Joop van Lunteren en Willem van 
Konijnenburg.14 Gijs Friedhoff ontwerpt het kopvignet en embleem voor Oedaya en het 
omslagontwerp voor Noto Soeroto's dichtbundel Nieuwe fluisteringen (1925).15 Het vignet voor 
De Wigwam wordt door Jan Franken Pzn ontworpen en Nico Oosterbeek schrijft een gedicht van 

1  Klaar 1931. 
2  Nijkeuter 1996, p. 15. 
3  Oosterbeek 1924; Oosterbeek 1925. 
4 Von Essen 1928a; Von Essen 1926a; Von Essen 1926b; Von Essen 1927; Von Essen 1928b; Von Essen 1929;                      

Von Essen 1930. 
5 Oosterbeek 1924, p. 150. 
6 Oosterbeek 1931. 
7 Von Essen 1931. 
8 Van Eysselsteijn 1929b. 
9 Veterman 1930. 

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

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


