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8
   

                'HET IS EEN KORTSTONDIGE ARBEID GEWEEST, WAAR IK MET VREUGDE 
AAN TERUGDENK' 

 
De eerste gedichten 
 
Alle poëzie van Noto Soeroto komt tot stand in zijn Haagse periode. Zijn debuut valt samen 
met zijn toetreding tot de redactie van het tijdschrift Bandera Wolanda (De Hollandse Vlag) 
in het voorjaar van 1909.1 Nederland viert op 30 april feest ter gelegenheid van de geboorte 
van prinses Juliana. Van de hand van de kersverse redacteur verschijnen twee 
gelegenheidsgedichten: 'Welkomstgroet' en 'Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der 
Nederlanden, bij de geboorte van de jonge prinses'. In gezwollen taal, gedrukt in gotische 
letters en omkaderd in jugendstilornamenten, prijkt zijn gedicht 'Welkomstgroet aan de 
Prinses van Oranje-Nassau Mecklenburg' in zeven strofen op pagina 3. Het is een ode, die 
over zijn gedachten met betrekking tot de toekomst van de verhouding tussen kolonie en 
moederland niets te raden overlaat, zoals blijkt uit de tweede strofe:  
 
 
Toekomstig Maharadja van 'n machtig Rijk,  
Waar de zonne nooit ten onder gaat,   
Dat liefde zweert in jublend vreugdeblijk    
Der lang verbeide, afgesmeekte nazaat   
Van Oranje, eindlijk dan gevonden,    
Wiens roem met Neerlands grootheid zij verbonden!2  
 
 
Het tweede gedicht, opgedragen aan Wilhelmina, is kort, maar één strofe. Het wenst haar in 
zes parende rijmen geluk en vreugde in het moederschap: 
 
 
Geen kroon, geen schatten, noch juweelen, 
O Koningin! zullen 't harte U streelen 
Inniger dan het juichend koor, 
Dat nù treft uw luistrend oor, 
Bij de geboort van Uw geliefde spruit, 
Voor U zijnde 't versterkend kruid 
Tegen moeite en ook de zorgen, 
Die U Land en Volk bezorgen. 
Wat kan beter U bekoren, 
Dan 't leven in ochtendgloren, 
Dan 't geluk van groot en klein 
In Uwe vreugd van 't Moeder-zijn?3  
 
 

                                                 
1 Bandera Wolanda 1909, nr. 30. 
2 Ibidem, p. 3. 
3 Ibidem, p. 4. 
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Bandera Wolanda toont opvallend veel belangstelling voor koningshuizen. Regelmatig sieren 
afbeeldingen van prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen van uiteenlopende 
nationaliteiten de bladzijden. Nu van het Nederlands koningshuis nieuws te melden is, buit 
de redactie de gelegenheid ten volle uit. In het volgende nummer wordt een telegram 
afgedrukt, dat de redactie heeft verzonden aan de koningin: 
 

Ondergeteekenden, redacteuren van de Bandera Wolanda (Hollandsche Vlag), 
orgaan der loyale Jong-Indiërs en Jong-Chinezen in Nederlandsch-Indië, 
wenschen Uwe Majesteit, ook namens hunne lezers, eerbiedig geluk met de 
geboorte van de Koninklijke Prinses. Uwer Majesteits trouwe en gehoorzame 
onderdanen.1   

 
Koningin-moeder Emma en Prins Hendrik ontvangen tegelijkertijd nagenoeg gelijkluidende 
telegrammen. Uiteraard wordt in het blad ook van de doopplechtigheid van Juliana, op 5 juni 
1909 te Den Haag, uitgebreid verslag gedaan.   
  Mederedacteur Casajangan is in oktober 1908 de oprichter van de Indische Vereeniging, 
waarvan Noto Soeroto vanaf het eerste uur lid is. Bandera Wolanda lijkt de spreekbuis van 
deze vereniging te zijn. Dit kan niet alleen worden afgeleid uit het gegeven dat twee van de 
vier redactieleden lid zijn, maar ook uit talrijke publicaties over en namens de vereniging. Zo 
plaatst het blad het verslag van de oprichtingsvergadering en de adreslijst van de leden en, op 
initiatief van het lid Sosro Kartono, de broer van Kartini, een uitgebreide felicitatie aan de 
koningin namens de Indische Vereeniging.2 Ook de viering van een verenigingsfeest ter 
gelegenheid van de bejubelde geboorte, krijgt volop aandacht.3 Noto Soeroto's hoogdravende 
eerste gedichten representeren de visie van een overtuigd monarchist. Hij vertolkt hiermee de 
gedachten van de abonnees van Bandera Wolanda en de leden van de Indische Vereeniging 
in die jaren.        
 
 
Melatiknoppen (1915), Tagore 
 
Noto Soeroto's debuutbundel Melatiknoppen verschijnt in 1915 bij S.L. van Looy te 
Amsterdam. De ondertitel luidt Gedichten in proza. In het boekje staan 24 in zogenoemd 
ritmisch proza geschreven gedichten, met motieven als de moeder, de grootmoeder, de 
zuster, het kind, de liefde voor hen, en in nauwe relatie met deze liefde, die voor zijn 
moederland. De sfeer is die van de nostalgische verzuchting. Het is immers ook al weer 
negen jaar geleden dat hij Indië heeft verlaten om in Nederland te komen studeren. 
Bescheiden presenteert hij zijn poëzie als ontluikende melatiknoppen. Er geuren allerlei 
bloemen. De tjampakabloem, de gadoeng, de tjamara en de kemoening bloeien volop. De 
prendjak, een vogeltje dat met zijn gezang de komst van een gast aankondigt, en de tjintaka, 
een helrode vogel die met zijn roep de regen voorspelt, laten hun lied horen, terwijl in andere 
gedichten de gamelan klinkt, de aarde geurt en de koele adem van de avondwind voelbaar is. 
In het openingsgedicht positioneert Noto Soeroto zich ten opzichte van zijn inspirator, de 
Indiase dichter-wijsgeer Rabindranath Tagore.  
 
 
 

                                                 
1 Bandera Wolanda 1909, nr. 31. 
2 Ibidem, nr. 27, nr. 33.   
3 Ibidem, nr. 34. 
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Ik wilde u met bloemen vereeren; 
ik weet dat ze u lief zijn. 
Zoo zocht ik naar bloemen, veelkleurig en geurig, 
in den tuin van mijn eigen gedachten, 
om daarvan een tuiltje te maken, 
dat zich zal weerspiegelen 
in 'n glimlach van uw gemoed. 
Vergeefs zocht ik echter; 
geen enkele bloem vond ik daar, 
in den tuin van mijn eigen gedachten. 
 
Daar kwam een vroom gezang tot mijne ooren 
aangewiekt 
en drong tot diep in mijne ziel. 
Ik spoedde me naar mijn deur en zag 
een vromen zanger langs mijn lage woning lang- 
zaam gaan. 
Zijn schreden richtten zich naar gindschen tempel 
van licht 
en in zijn armen droeg hij 'n vracht van de heer- 
lijkste bloemen, 
die mijn huis met 'n zoeten geur vervulden. 
De bloempjes, die den armen des zangers waren 
ontslipt, 
die had ik opgeraapt 
en bond ze sâam tot een schuchter tuiltje. 
Dit leg ik voor U neer, opdat ik moog' genieten 
van ùwe vreugde om bloemen uit dichter-levens- 
hof.  
 
 
Hij draagt Melatiknoppen op aan prof. dr. J.H. Valckenier Kips (1862–1942), hoofdredacteur 
van het conservatieve tijdschrift De tijdspiegel, die in de loop van 1914 alle gedichten uit de 
bundel in zijn blad had geplaatst onder de door hem gesuggereerde titel 'Melatiknoppen'.1 
Het contact met De tijdspiegel was niet door Noto Soeroto zelf gelegd. Eén van zijn broers, 
welke van de drie wordt niet duidelijk, had buiten hem om een aantal gedichten laten lezen 
aan een redacteur van het blad, waarna het verzoek tot publiceren volgt.2 Naar alle 
waarschijnlijkheid is deze redacteur Valckenier Kips.  
 Wat brengt Noto Soeroto ertoe het boekje aan hem op te dragen? In het voorwoord op de 
tweede druk (augustus 1919) geeft hij zelf een antwoord. Hij schrijft dat het hem een 
'voorrecht' is J.H. Valckenier Kips te danken voor zijn stimulerende werk: 'Toen ik zelf nog 
twijfelde aan de letterkundige waarde mijner schetsen, heeft Zijn Hooggeleerde mij daarvan 
overtuigd door mijn allereerste proeven als literaire bijdrage in De Tijdspiegel te 
publiceeren.'   
 Kips, hoogleraar staats-, handels- en administratief recht te Delft (1909), laat zich al vroeg 
kennen als een man met maatschappelijke opvattingen die door velen als bedenkelijk worden 
ervaren. In 1908 fulmineert hij in De tijdspiegel tegen de, naar zijn opvatting, ontstane 

                                                 
1 Brief Noto Soeroto aan Soeparto, 26 november 1914, Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 's-Gravesande 1928, p. 167. 
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politieke verwording, waarvan hij de oorzaak ziet in de verruiming van het kiesrecht.1 Zijn 
boekje, Der Deutsche Staatsgedanke, dat gedurende de Eerste Wereldoorlog gepubliceerd 
werd, kan worden beschouwd als een bijdrage aan de Duitse oorlogspropaganda.2 Het 
Weekblad De Amsterdammer, het blad waaraan Noto Soeroto van december 1914 tot en met 
juli 1917 zijn medewerking verleent, valt Kips scherp aan naar aanleiding van diens pro-
Duitse lezing in Berlijn in april 1918.3 De historicus L. Buning beschouwt Valckenier Kips, 
gezien zijn reeds vroeg aanwezige en daarna persisterende extreem conservatieve en 
autoritaire opvattingen, als de stamvader van het Nederlands fascisme.4  
 Noto Soeroto publiceert van 1914 tot 1919 in De tijdspiegel in totaal niet minder dan 104 
gedichten. Een groot aantal vinden we later gebundeld terug. Het betreft alle gedichten uit 
Melatiknoppen, bijna de helft van het aantal uit De geur van moeders haarwrong en een klein 
aantal uit Bloeme-ketenen en Fluisteringen van den avondwind. Wanneer Valckenier Kips de 
redactie van De tijdspiegel in 1919 verlaat, treffen we ook geen bijdragen meer aan van Noto 
Soeroto. Dit kan duiden op een speciale relatie.  
 Noto Soeroto kan hebben geweten, of is op de hoogte, van de opvattingen van Valckenier 
Kips. Kips' Duitsgezinde ideeën staan haaks op het feit dat Noto Soeroto gedurende de Eerste 
Wereldoorlog als vrijwillig reserve-officier dient in het gemobiliseerde Nederlandse leger. Is 
het politieke en maatschappelijke naïviteit, in combinatie met de drang tot publiceren en de 
geboden mogelijkheid hiertoe door Kips, die Noto Soeroto doen besluiten met deze 
hoogleraar in zee te gaan? Wat ziet deze, op zijn beurt, in Noto Soeroto's poëzie? Thema's als 
liefde en verering voor het moederland, heimwee naar geboortegrond, familie en cultuur van 
het eigen volk zullen hem zeker hebben getroffen. Daarnaast zal ook de vorm van het 
prozagedicht, door de vermeende ongekunsteldheid hem als ware volkskunst hebben 
aangesproken. Over de relatie tussen Noto Soeroto en Valckenier Kips op ander terrein dan 
dat van de dichtkunst is niets bekend.      
   
Melatiknoppen wordt in het algemeen goed ontvangen.5 G.D.A. Jonckbloet, jezuïet en 
jarenlang pastoor te Malang en Den Haag, schrijft als literair criticus een lijvig commentaar. 
Hij noemt hem een dichter  
 

van meer dan buitengewoon talent. Zijn gevoel is in ongemeene mate diep en 
teeder; zijn verbeelding echt Oostersch rijk en toch door het verstand uitnemend 
beheerscht; zijn natuur-sentiment bewonderenswaardig; zijne kennis, en meer 
nog zijn besef der Nederlandsche taal, dwingen respect af. Daarbij bezit hij ééne 
eigenschap, hem onder al onze dichters gehéél bijzonder eigen en die een 
oorspronkelijken stempel drukt op al de uitstortingen zijns harten: hij is een 
Javaansch-Nederlandsch dichter.6 

 
Inderdaad. Noto Soeroto is de eerste Javaanse dichter in het Nederlands taalgebied. Hij 
verenigt in zijn werk oosterse en westerse elementen. Zij staan in dienst van elkaar en 
versterken zo de thematiek. Onbedoeld appelleert hij aan het in die tijd nog sterk aanwezige 
'Indisch exotisme' dat zijn poëzie een tot dan toe onbekende dimensie blijkt te geven. En dat 
spreekt aan. Daarbij komt dat het prozagedicht in Nederland rond 1915 een nauwelijks gekend 
                                                 
1 Valckenier Kips 1908. 
2 Valckenier Kips 1916. 
3 De Amsterdammer 20 april 1918. 
4 Valckenier Kips wordt in 1936 lid van de NSB en treedt in 1937 toe tot het Zwart Front, later het Nationaal 
Front. Hij zwaait Rost van Tonningen en Seyss-Inquart alle lof toe. Zie Biografisch woordenboek van 
Nederland 1979, Internet-editie.  
5 Zie Middendorp 1915, p. 269; De Mérode 1916, p. 30-31 en De Meester 1915, p. 1007. 
6 Jonckbloet 1916, dl. 85. 
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genre is, hoewel Jonckbloet vaststelt dat prozagedichten in de mode beginnen te komen. Hij 
prijst in dit verband o.a. Benedictijn Dom Bruno Destrée, die dit genre in zijn Au milieu du 
chemin de notre vie: Poèmes légendaires, symboliques et religieux beoefent en dat in vertaling 
velen zou aanspreken.1 In het Nederlands taalgebied zou Noto Soeroto, volgens Jonckbloet, de 
eerste zijn met een bundel prozapoëzie.2 Deze mening wordt gedeeld door Herman van den 
Bergh in Het getij, waar hij deze prozagedichten 'rhythmisch proza' noemt.3 Jonckbloet en 
Van den Bergh zijn blijkbaar niet geheel op de hoogte. Reeds lang voor Noto Soeroto hebben 
Rhijnvis Feith (1753–1824), Willem Bilderdijk (1756–1831) en Elisabeth Maria Post (1755–
1812) het genre beoefend onder invloed van James Macphersons 'vertalingen' uit het Gaelic 
van het werk van de derde eeuwse Schotse dichter Ossian. En ruim twintig jaar voor 
Melatiknoppen publiceerde Frans Erens zijn 'Gedichten in proza' in De nieuwe gids.4   
 Van den Bergh constateert net als Jonckbloet een toename van dit genre sinds de publicatie 
van Melatiknoppen.5 Het getij heeft, evenals De tijdspiegel, ongetwijfeld een aandeel in dit 
proces van verbreiding en popularisering van het prozagedicht door Noto Soeroto de ruimte te 
geven. Op het titelblad van het eerste nummer van de eerste jaargang van Het getij vermeldt 
de redactie trots zijn naam als medewerker. Maar er is ook kritiek. Van den Bergh waarschuwt 
in bovengenoemde beschouwing voor door hem geconstateerd epigonisme, op gang gebracht 
door 'erg-mooi-vinderij' en 'nadoenerij'.6 Hij doelt in ieder geval op Ernst Groenevelt, 
redacteur-secretaris van Het getij, hoewel hij deze naam niet expliciet noemt. Groenevelt 
beoefent in de jaren 1916 en 1917 de prozadichtkunst veelvuldig; naar alle waarschijnlijkheid 
onder invloed van de poëzie van Noto Soeroto.7 Terwijl het gedichtenlezend publiek nog 
nazucht ten gevolge van het sonnettengeweld van Tachtigers als Jacques Perk, Willem Kloos 
en Albert Verwey, brengt Melatiknoppen niet zozeer een vernieuwing van de poëzie in 
algemene zin, maar wel iets nieuws met een sterk persoonlijk stempel, gebonden aan Noto 
Soeroto's unieke positie als Javaan in Nederland. In de inleiding op de eerste druk omschrijft 
de literair recensent van De hofstad. Artistiek weekblad voor Nederland, Anton Zelling, deze 
positie in wollige taal: 'Zijn gedichten in proza hebben de drijvende verdroomdheid en vrome 
bedeesdheid waarmede de Oosterling het mysterie van het leven bewondert.' Nadrukkelijk 
prijst hij Noto Soeroto's ongekunsteldheid. Hij karakteriseert hem als een 'naïeve dichter', die 
oorspronkelijke, 'naïeve natuurpoëzie' schrijft. Al eerder had Zelling de loftrompet gestoken 
over Melatiknoppen in De hofstad naar aanleiding van de voorpublicatie in De tijdspiegel.8 
Naar alle waarschijnlijkheid nodigt Noto Soeroto hem om die reden uit tot het schrijven van 
het genoemde voorwoord.  
 In de kritieken blijft de beïnvloeding van Soeroto door Rabindranath Tagore (1861–1941) 
uiteraard niet onopgemerkt. Nagenoeg alle critici maken er melding van. De invloed van de 
Bengaalse dichter-filosoof is inderdaad onmiskenbaar. Tagores bundels Gitanjali (1910) en 
The crescent moon (1913), beide in de vertaling van Frederik van Eeden (resp. als Wij-zangen, 
1914 en De wassende maan, 1917) klinken ontegenzeggelijk door in Melatiknoppen. Het 
tijdschrift De beweging stelt het, bij monde van Mea Mees-Verwey, scherp en duidelijk vast: 
 

Dit proza dan doet sterk denken aan de Git�njali van Tagore, in de zeer verdunde 
redactie, waarin deze verzen tot ons Nederlanders, gekomen zijn. Noto Soeroto 

                                                 
1 Jonckbloet 1916, dl. 85. 
2 Ibidem, p. 13. 
3 Van den Bergh 1918. 
4 De nieuwe gids 7 (1892). 
5 Ibidem, p. 50. 
6 Van den Bergh 1918, p. 52. 
7 Titselaar 1987, p. 42. 
8 Zelling 1914. 
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heeft de eerzucht dat te zijn voor Java, wat Rabindranath Tagore voor zijn Indië 
is.1  
 

De recensent wijst op het merkwaardige traject dat de verwerkelijking van deze 
veronderstelde eerzucht volgt: het is niet de rechtstreeks Javaanse weg, maar de omweg via 
West-Europese kanalen. Het ontwaken van zijn Javaans nationaal en cultureel bewustzijn 
leidt hem weliswaar naar de rijke eigen geschiedenis, maar het westen blijkt deze 
bewondering en verdieping mogelijk te maken.2 Treffende woorden van Noto Soeroto, 
uitgesproken in het kader van de ontwikkeling van de Javaanse vrouw, illustreren deze 
opmerkelijke gang van zaken: 
 

Landgenoote, die Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch kent! Laat ons het 
niet hebben over Couperus, Verlaine, Shelley en Goethe. Spreek mij liever b.v. 
over Tagore via Van Eeden, over Confucius via Borel, over Sawitri via Vogel. En 
wilt ge toch praten over uw lectuur in een der bovengenoemde talen, vertel mij 
dan b.v. van "Sakuntala" of van "Nala und Damayanti", van het "Ramayana" door 
Romesh Chunder Dutt, of van "The Myths of the Hindus and Buddhists" door 
Ananda Coomaraswamy, en ik zal u zeer dankbaar zijn voor uw causerie.3  
 

Juist vanwege deze westerse weg, verwerpt Mees-Verwey de kwalificatie 'naïeve 
natuurpoëzie' van Zelling. Zij stelt vast dat Noto Soeroto's gevoel voor de Javaanse natuur 
fris en oorspronkelijk is en dat zijn beelden hieraan ontleend zijn, maar zij merkt tevens op 
dat zijn gedichten doordrenkt zijn van westerse belezenheid en dientengevolge, wat stijl 
betreft, een westers karakter dragen.4 En dat ziet zij goed. 
 Het is niet uit te sluiten, dat hij de ambitie koestert om de Javaanse Tagore te worden. Zijn 
wens om zich, naast zijn politieke publicaties, in zijn dichterschap te manifesteren, 
ondersteunt deze veronderstelde ambitie wel. Als volwaardig en gewaardeerd speler op het 
veld van de Nederlandse literatuur kan hij immers met meer gezag zijn politieke visie 
ondersteunen en de positie van zijn moederland ook op een andere, meer bijzondere wijze 
onder de aandacht brengen. In die zin staan zijn dichterschap en zijn opvattingen over de 
koloniale verhoudingen in elkaars dienst. Nog in 1930 wijst hij zijn Haagse vrienden op de 
relatie tussen kunst en maatschappij (zie hoofdstuk 7). In zijn biografische schets van Tagore 
maakt hij een opmerking over de relatie tussen diens poëzie en de maatschappelijke 
relevantie. Hij meent deze te ontdekken in Tagores gedicht III van De hoovenier in de 
vertaling van Frederik van Eeden: 
 
 
Des morgens wierp ik mijn net uit in de zee 
Uit de donkere diepte haalde ik dingen op van wonderlijk aanzien 
en vreemde schoonheid. 
Sommigen glansden als een glimlach, sommigen blonken als tranen, 
en anderen bloosden als de wangen eener bruid. 
Toen ik huiswaarts keerde met mijn dagelijksche vracht,  
zat mijn lief in den hof en trok ijdelijk de bladen uit een bloem. 
Ik weifelde een oogenblik, legde toen aan haar voeten alles wat ik  
opgehaald had, en wachtte zwijgend. 
                                                 
1 Mees-Verwey 1919, p. 46. 
2 Mees-Verwey 1919, p. 48. 
3 Soembangsih, p. 142. 
4 Mees-Verwey 1919, p. 49. 
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Zij oogde er naar, en zeide: 
"Wat voor zonderlinge dingen zijn dat? Ik weet niet waarvoor zij dienen." 
Ik boog beschaamd mijn hoofd en dacht: "ik heb er niet voor gevochten, 
ik kocht ze niet op de markt, dat zijn geen waardige geschenken voor haar." 
En den heelen nacht door wierp ik hen één voor één op straat. 
Des morgens kwamen reizigers; zij raapten hen op en droegen hen naar 
verre landen.1 
 
 
De poëzie als 'dingen van wonderlijk aanzien en vreemde schoonheid', waarin de reizigers 
meer belang zien dan zij die het meest betrokken zouden moeten zijn. Noto Soeroto leest 
hierin de dichterlijke voorspelling dat Tagores poëzie 'naar verre landen' zal worden 
gedragen en dat aldus diens gedachten zullen worden geëxporteerd en, in vertaling, mondiale 
bekendheid zullen verwerven: de schoonheid als voertuig van wijsheid, levensinzichten en 
maatschappelijke idealen. Zo gebeurt het inderdaad in 1913, wanneer Tagore de Nobelprijs 
voor literatuur ontvangt. Het is niet ondenkbaar dat ook Noto Soeroto deze brede werking 
door middel van zijn poëzie wenst te bereiken.   
 Het is de vraag wie Noto Soeroto meer heeft beïnvloed, Tagore of Van Eeden. Uiteraard 
gaat het hem primair om Tagore. Dit blijkt ondubbelzinnig uit Noto Soeroto's lovende  
publicaties over de Bengaalse dichter-wijsgeer, getiteld Rabindranath Tagore. Een 
biografische schets (1916), Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen (1921) en De 
leerschool van den papegaai (1922). Zij komen hieronder nog aan de orde. Maar in het 
beïnvloedingsproces speelt Van Eeden een onmisbare rol. Hij is het immers die Tagore 
proclameert, zoals het Borel is die Confucius presenteert en het Vogel is die Sawitri ontsluit.  
 Van Eeden is idolaat van Tagore. Diens poëzie vertegenwoordigt voor hem het hoogste 
wat een dichter kan bereiken. Van Eeden ziet in Tagore's gedichten de perfecte combinatie 
van geluid, beeld, stemming, begrip en ethische wijsheid, die naar zijn mening in hun 
onderlinge samenhang de schoonheid van poëzie bepalen.2  
 Tagore schrijft oorspronkelijk in het Bengaals en vertaalt zijn lyrisch werk eigenhandig in 
het Engels, dat hij overigens uitstekend beheerst. Op zijn beurt vertaalt Van Eeden deze 
vertalingen in het Nederlands. Tagores oorspronkelijk werk bereikt op deze indirecte wijze 
de Nederlandse lezers. Zonder twijfel is in dit proces veel van de originele inhoud, maar ook 
de oorspronkelijke welluidendheid en de metrische en ritmische rijkdom van het Bengali 
verloren gegaan. Misschien is het daarom wel beter om te spreken van opeenvolgende  
herscheppingen van het origineel. Desalniettemin inspireert het eindresultaat Noto Soeroto in 
hevige mate. Het westen bezit aldus in zijn ogen de sleutel van de deur van het oosten. Het 
westerse instrument is voor hem het meest adequaat om deze oosterse wereld te etaleren met 
het doel de wijsheid ervan te verbreiden en de vriendschap tussen oost en west gestalte te 
geven. Van Eden, Borel, Vogel en al die andere vertalers en presentatoren van de cultuur van 
het oosten, bevorderen zodoende de wederzijdse waardering van de literatuur en idealen van 
oost en west in een culturele associatie. Het feit dat Noto Soeroto de Javaanse cultuur in 
Nederlandse poëzie met Nederlandse stijlmiddelen aanbiedt, moet ook vanuit deze 
achtergrond worden geïnterpreteerd.  
 Ook De gids, bij monde van Carel Scharten, bespreekt Melatiknoppen. Gedetailleerd wijst 
ook hij op de invloed van Van Eeden in strofenbouw, motieven, zinswendingen, beeldspraak 
en zelfs letterlijk de woordkeus. Als treffend voorbeeld van het laatste legt hij een enkele 
regel van Van Eedens vertaling van Gitanjali, zang V: 'Vandaag kwam de Zomer aan mijn 
venster met zijn zuchten en geruchten […]' naast een citaat uit gedicht V [!] van 
                                                 
1 Noto Soeroto, Rabindranath Tagore. Een biografische schets. Amsterdam  19212, p. 101-102. 
2 Fontijn 1996, p. 313.    
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Melatiknoppen: 'Als de zomer in 't land komt met zuchten en geruchten […]'.1 Scharten 
vergeeft hem, omdat de eigenheid de navolging overwint. Hij legt de hartstocht, de trots en 
de verhevenheid van Tagore naast Noto Soeroto's 'Javaansche zedigheid', 'teêre mijmering' en 
'zoele natuurdiepte'.2 Hij ziet in Noto Soeroto een talent dat aan het begin staat van een 
ontwikkeling. Als voorwaarde hiertoe is hij van mening dat de typisch Javaanse geest zijn 
eigen weg moet vinden door zich los te maken van alle vreemde invloeden, ook in 
vormtechnisch opzicht. Scharten doelt op Noto Soeroto's rijmende gedichten en zelfs 
sonnetten, die eveneens in 1915 verschijnen in o.a. De tijdspiegel, De Amsterdammer en 
Eigen haard. In niet mis te verstane termen beoordeelt hij een aantal van deze producten als 
'banaal', 'belachelijk' en 'ten hoogste roerend van kinderlijke onmacht'. Belerend concludeert 
hij: 
 

Men moet een taal, om er rijmende verzen in te schrijven, nog gansch ànders 
kennen dan als enkel een middel tot goede en zelfs gevoelige uitdrukking der 
gedachte. Wil het rijm zingen in uw vers, er de grondtoon van zijn en tegelijk de 
modulator van het rhythme, - dan moet de taal, waarin gij schrijft, uit uw diepste 
wezen opwellen. 
Laat dus dezen rinkelbel, die voor u geen zin heeft, laat ook die rhetoriek, wat ik u 
bidden mag, varen, - en breng ons, naakt, de ziel van uw teedere volk, opdat wij 
het beminnen mogen als de zoele zuidelijke bruid van onze noordelijke kracht.3  

  
Willem de Mérode is in Het getij dezelfde mening toegedaan: 'Het is zeer merkwaardig, dat 
Noto Soeroto, zoodra hij de gebondenheid van rijm en maat gebruikt, verzen schrijft, die niet 
tot de hoogte van zijn gedichten in proza reiken.'4 Hij toont zich in zijn rijmende poëzie 
inderdaad een middelmatig en weinig origineel dichter, een meer krampachtig epigoon dan in 
zijn door Tagore beïnvloed ritmisch proza. Toch moet worden vastgesteld, dat zijn naam als 
dichter na de verschijning van Melatiknoppen, serieus wordt genomen.  
  
Het is duidelijk. Van Eeden heeft met zijn Tagore-vertalingen Noto Soeroto de weg gewezen 
naar Tagore en naar de prozagedichten, zoals we deze in Melatiknoppen aantreffen. Er valt 
meer over te zeggen. In de inleiding op de tweede druk van Melatiknoppen zegt hij: 'Poëzie 
in proza – een vorm […], die aan een Javaan het meest vertrouwd is.' Hij verwijst hier naar 
de pocapan, de gedragen en ritmische dialogen van de dalang in het wajangspel. Eerder had 
hij de nieuwste Javaanse poëzie, o.a. die van de Mangkoenegoro VII (Soeparto), hiermee 
vergeleken en deze gekarakteriseerd als 'rhytmisch proza in den stijl van de statige 
recitatieven van den dalang'.5 Voor Soeparto en Noto Soeroto is het naar alle 
waarschijnlijkheid deze associatie geweest, die hen enthousiast maakt voor de genoemde 
teksten van Tagore. Beiden zoeken schriftelijk contact met de vertaler, Van Eeden.    
 De gang van zaken is bij benadering te reconstrueren uit de overgeleverde briefwisseling.  
Noto Soeroto en Van Eeden corresponderen tussen november 1914 en juli 1918. Soeparto 
schrijft al eerder, maar de contacten verlopen na diens repatriëring in mei 1915. Inmiddels 
had hij werk van Van Eeden, Tagore en Noto Soeroto in het Javaans vertaald.  
 In het voorjaar van 1913 geeft Soeparto aan Van Eeden de wens te kennen, samen met één 
van zijn landgenoten, persoonlijk met hem kennis te komen maken.6 Hij reist op 23 april 

                                                 
1 Scharten 1915, p. 550. 
2 Ibidem, p. 551. 
3 Scharten 1915, p. 553. 
4 De Mérode 1916, p. 31. 
5 Soembangsih, p. 81. 
6 Brief van Soeparto aan Van Eeden, 26 maart 1913. UB UvA. 
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1913 naar Bussum voor een bezoek. Het is waarschijnlijk dat Noto Soeroto, zonder twijfel de 
genoemde landgenoot, op die datum met hem meereist.1 Hun gedeelde eerbied voor de 
'koninklijken mensch', zoals Van Eeden Tagore noemt, zal voldoende gespreksstof hebben 
opgeleverd.  
 De 'Melatiknoppen' in De tijdspiegel verschijnen in de loop van 1914.  In een brief van 17 
september aan zijn vriend Henri Borel schrijft Van Eeden in een postscriptum: 'Heb je de 
verzen van Noto Soeroto geleezen in "de Tijdspiegel"? Zeer mooi zijn ze!'2 Het is voor Van 
Eeden aanleiding Noto Soeroto te verzoeken een aantal gedichten af te staan aan De 
Amsterdammer, waarvan hij sedert 1914 redacteur is. Noto Soeroto is onder de indruk en put 
zich uit in bescheidenheidsformules. Hij voelt zich 'zeer vereerd' en aarzelt geen ogenblik zes 
van zijn 'versjes' te zenden, nu zijn werk door Van Eedens 'meesters-oog' belangstellend 
wordt gadegeslagen. Als 'hoogachtings-bewijs' voegt hij een overdruk bij van een aantal 
'Melatiknoppen' uit De tijdspiegel.3 Een week later stuurt hij Van Eeden op diens verzoek een 
foto van hemzelf en een korte levensbeschrijving ten dienste van een kort levensbericht, dat 
Van Eeden wenst te plaatsen in De Amsterdammer. Het verschijnt op 13 december 1914, 
vergezeld van een foto en twee sonnetten.4  
 Na de plaatsing van het levensbericht voelt Noto Soeroto zich blijkbaar aangemoedigd en 
neemt zelf het initiatief. In december 1914 stuurt hij Van Eeden zes gedichten ter plaatsing. 
Twee worden geretourneerd, maar hij houdt vol en stuurt in februari 1915 opnieuw een 
gedicht in: 'Tot moeder aarde'. Uit de brief die dit laatste gedicht begeleidt, kan worden 
afgeleid dat Van Eeden hem het verzoek had gedaan iets in proza te schrijven over het 
kinderleven in de Javaanse samenleving. Noto Soeroto ziet er tegenop. Hij laat Van Eeden 
weten dat hij 'nog nooit iets van dien aard in goed proza [heeft] geschreven'. Toch lukt het 
hem. Het wordt in de zomer van 1915 onder de titel 'De held van mijn kinderleven' in twee 
delen opgenomen in de rubriek 'Feuilleton'. Het is zijn vroegst bekende prozawerkje en is 
sterk autobiografisch van karakter. Het vertoont een groot aantal overeenkomstige elementen 
met het genoemde levensbericht in zijn brief van 3 december 1914. De lezer krijgt een idee 
van de respectvolle relatie met zijn vader, Noto Dirodjo, en de 'held' uit de titel, zijn oom 
Noto Koesomo, Pakoe Alam van 1900 tot 1902. Tevens lezen we over het verdriet als gevolg 
van het overlijden van Koesoemo's zoon, Soertijaningrat, in 1897 te Nijmegen, wanneer Noto 
Soeroto negen jaar is (zie hoofdstuk 1).  
 Graag wil hij opnieuw een bezoek aan Van Eden in Bussum brengen, maar de schaarste 
aan verlofdagen in de militaire dienst, die hij op dat moment vrijwillig vervult, lijkt dit niet 
toe staan. Hij hoopt in de zomer van 1915 enige tijd te vinden. In augustus is het er nog niet 
van gekomen, zoals uit een brief van de 16e van die maand blijkt. De bewonderende, wat 
onderdanige toon is nu wel verdwenen. Er klinkt zelfs een lichte ontstemming. Na de 
sonnetten, die het levensbericht hadden begeleid, is, we zijn acht maanden later, nog geen 
ander gedicht in De Amsterdammer geplaatst. Hij laat Van Eeden weten: 'De verzen, die ik U 
ter inzage gezonden heb, zijn nog niet gepubliceerd geweest. Ik heb er niets op tegen, dat U 
er enkele van in Uw weekblad wil doen drukken, integendeel.' Hij gaat nog een stapje verder 
en verzoekt Van Eeden zakelijk om de administratie van De Amsterdammer te vragen om een 
honorarium, indien het blad tot plaatsing overgaat. Een week later is het al zover. De redactie 
plaatst het sonnet 'Gebed'. Het is het begin van een aanzienlijk aantal gedichten, dat De 
                                                 
1 Briefkaart van Noto Soeroto aan Soeparto, waarschijnlijk van april 1913. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Borel 1933, p. 139. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Van Eeden, 25 november 1914. UB UvA. De meegezonden gedichten zijn: twee 
gedichten uit de serie 'Een Gambir-bloesemsnoer', drie verzen over jeugdherinneringen en één van de zeven 
gedichten uit 'Het wajangspel'. De overdruk uit Melatiknoppen bevat de gedichten 13 t/m 18. 
4 Van Eeden 1914b. Het blad Neerlandia neemt het artikel ongewijzigd, inclusief foto en sonnetten, met 
bronvermelding, over. Sonnet I was eerder dat jaar als 'Liefdesboden 6' verschenen in De tijdspiegel; sonnet II 
was niet eerder gepubliceerd. 
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Amsterdammer opneemt. Tussen december 1914 en juli 1917 verschijnen er dertig van Noto 
Soeroto. Tot en met januari 1916 betreft het hoofdzakelijk sonnetten en gedichten in 
kwatrijnen. Dan komt er een omslagpunt.  
 Hij keert terug naar de succesformule van de prozagedichten. In De Amsterdammer  van 
15 april 1916 verschijnt de eerste, opgedragen aan  'Pastoor G. Jonckbloet'. En dat is niet 
voor niets. De kritiek op zijn rijmende gedichten, die inmiddels in tijdschriften waren 
verschenen, was al ingezet met de ongezouten meningen van Carel Scharten en Willem de 
Mérode. Jonckbloet nu, citeert Scharten in zijn bespreking van De geur van moeders 
haarwrong, Noto Soeroto's tweede bundel, die in 1916 verschijnt. Deze bevat uitsluitend 
rijmende gedichten. De pastoor is duidelijk in verwarring: 'Veinzen kan ik niet; […] iets 
onaangenaams zeggen wil ik niet; zwijgen durf ik niet. Wat aangevangen?...'1 Onder het 
devies 'goede raadgevingen van een vriend doen de ziel aangenaam aan' steekt hij van wal. 
Hij spreekt van 'de literarisch gebrekkige Europeesche vorm', waarin de rijmende poëzie is 
geschreven. Hij verwijt hem besmet te zijn met 'de fatale ziekte van òverbeschaving', 
waarmee de moderne Nederlandse dichtkunst is behept.2 Borel wordt als getuige à charge 
opgeroepen met diens aan Noto Soeroto gerichte woorden: 'Bewaakt uw heiligste geestelijke 
goederen. […] Laat u niet het geringste daarvan door "europeanisering" afnemen.'3 En dan is 
het wel genoeg geweest. Wat Scharten en De Mérode niet lukt, speelt Jonckbloet klaar. Het is 
afgelopen met de sonnetten en de kwatrijnen. Het aan Jonckbloet opgedragen gedicht in De 
Amsterdammer heeft een poëticale lading. Noto Soeroto heeft het eindelijk begrepen: 
 
 
WIE ZIJT GIJ, DIE MIJ DROOMEN ZENDT? 
Gedicht in proza 
Voor Pastoor G. Jonckbloet 
 
Wie zijt gij, die mij droomen, talrijk als sterren, zendt 
in den nacht van mijn onwetendheid? 
 
Menige droom komt tot mijn wachtend hart 
met vóórbericht van nooit-gesmaakte vreugde. 
Maar zóó als het sterrenheir mijn wachtende oogen 
slechts bezig houdt, den langen donkeren nacht – 
zoo ook verstrooien slechts die vele droomen 
mijn verlangen naar de Dageraad 
in de nacht van mijn onwetendheid. 
 
Wie zijt Gij, die de bloem ontluiken doet 
in deze bonten tuin van mijn begeerten? 
 
Menige bloem verlokt mij 
met schijn en zweem van nooit-gekende schoonheid. 
Maar zóó als vaak een vreemde honigbij, 
misleid door geur en kleur, rusteloos zwerft, 
totdat zij vindt haar eigen honigbloem – 
zoo zoekt mijn ziel haar eigen bloem van Liefde 
in dezen bonten tuin van mijn begeerten. 
                                                 
1 Jonckbloet 1916b, p. 173. 
2 Ibidem, p. 175, 176. 
3 Borel 1916a, p. 49. 
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Zijt Gij mijn eenige Vriend, die zich altoos verschuilt, 
en toch steeds roept: "Zoek Mij, ja Mij alleen"? 
 
Ja; want eindloos herhaalt Gij Uw spel 
en verlaat mij toch niet één seconde; 
en zóó als in de nacht een morgen daagt 
en honig in de bloem verborgen ligt 
zoo klinkt aldoor 
in het diepst van mijn onwetendheid 
en in de hevigheid van mijn begeerten 
de roepstem: "Ik ben hier, ja Ik alleen." 
 
Op initiatief van Jonckbloet komt een Engelse vertaling van Melatiknoppen tot stand, die 
onuitgegeven blijft.1 Hetzelfde lot ondergaat een Duitse vertaling. Maar een proeve van een 
Engelse vertaling van het openingsgedicht wordt gepubliceerd in Wederopbouw.2 Ook in 
Deense en Italiaanse tijdschriften verschijnen vertalingen.3 De Indiër plaatst reeds in 1914 
twee gedichten uit Melatiknoppen met een vertaling in het Javaans van de hand van Djawaka.4 
Aan deze Javaanse vertaling wijdt Hassan Soema Di Pradja in Wederopbouw een gedicht.  
 
 
GROET UIT BUITENZORG 
 
Hoogvereerde broeder, R.M. NOTO SOEROTO 
– veroorloof mij U zoo te noemen – 
Het doet ons zeer veel genoegen, te vernemen, 
dat wij "Melati-Knoppen" 
dra zullen begroeten in haar nieuw, frisch-groene gewaad, 
zoo niet lieflijker, dan toch even zoet-lief als in haar vorige; 
een hartelijk welkom, opwellend uit den bodem van ons hart, 
zij haar toegeroepen! 
 
[…] 
 
Moge "Wederopbouw" gegeven zijn, 
U te behouden, tot in lengte van dagen, 
tot heil en zegen van ons volk, 
en van hèn, die 't met dàt volk 
wèl méénen!5  
 
 
Wanneer in de zomer van 1918 Van Eedens vertaling van Tagore's S�dhan� (1913)  
verschijnt, is Noto Soeroto uiteraard opnieuw enthousiast. Hij laat hem dat direct weten. Hij 
acht het boekje van grote waarde voor zijn Nederlands lezende landgenoten en zal niet 
nalaten om bij hen er de aandacht op te vestigen. Tevens blijkt hij van plan om zelf met een 

                                                 
1 Zie bibliografie: vertalingen. 
2 Vertaald door Annie Bos Janszen. Wederopbouw 2 (1919), p. 118. 
3 Brief Noto Soeroto aan Soeparto 24 april 1919. Archief Mangkunegaran Surakarta. Zie ook: Lafeber 1919, p. 
118. 
4 Jrg. 1 (1914), nr. 50, 51, p. 239-240.   
5 Hassan Soema Di Pradja. In: Wederopbouw 2 (1919), p. 170-172. 
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Tagore-vertaling te komen. Hij schrijft Van Eeden: 'Reeds eenigen tijd koester ik het plan om 
mijn krachten eens te beproeven aan de vertaling van een van Tagore's kleinere werken, met 
name van "Chitra".'1 Hij veronderstelt dat Van Eeden het vertaalrecht bezit en vraagt 
toestemming, niet wetende dat in hetzelfde jaar de vertaling van dit toneelstuk door Van 
Eeden het licht zal zien. Er bestaat een handgeschreven vertaling van Tagores Chitra door 
Noto Soeroto, die afwijkt van die van Van Eeden.2 Het valt niet te achterhalen of deze 
vertaling reeds voor Van Eedens publicatie klaar is of dat deze als 'beproeving' erna is 
gemaakt.  
 Hoe het met Noto Soeroto's appreciatie van Van Eedens maatschappelijke opvattingen is 
gesteld, is niet te achterhalen. Beiden is een vorm van sociaal-idealisme niet vreemd. Van 
Eeden idealiseert rond de jaren 1910–1914 de 'koninklijke mens'. Het is de edele geest, die 
verantwoordelijkheidsgevoel, leiderschap en idealisme in zich draagt en door genialiteit in 
staat moet worden geacht de samenleving te hervormen, doordat hij door zijn persoonlijk, 
geestelijk gezag de machthebbers in de wereld in politieke, culturele en economische zin 
sturing zou kunnen geven. Deze 'koninklijke mens' is een combinatie van een profeet, een 
dichter en een wijze.3 Op veel kleinere schaal zal Noto Soeroto later zijn 'aristocratie van de 
geest' vorm geven in zijn aristo-democratisch model, geïnspireerd, gebouwd en toegesneden 
op de vorst van het Mangkoenegarase rijk, in wie hìj een 'koninklijke mens' ziet.          
 
 
Tagore als opvoeder
 
In 1916 verschijnt van de hand van Noto Soeroto Rabindranath Tagore. Een biografische 
schets. De schets is aanvankelijk bedoeld als lezing voor de Indische Vereeniging, maar door 
aanvullingen en toevoegingen groeit zij uit tot een kleine verhandeling. Noto Soeroto draagt 
het boekje 'uit innigen eerbied' op aan Mangkoenegoro VII, zijn inmiddels naar Indië 
vertrokken vriend, met wie hij zijn enthousiasme voor de Tagore-vertalingen had gedeeld. 
Als aanvullende motivatie voor deze opdracht schrijft hij Soeparto: 'De reden, waarom ik 
mijn biographische schets aan U heb opgedragen was het lezen van de uitgebreide 
biographische studie in het Engelsch en de spijt, die toen in me opkwam, dat ik dat alles U 
niet kon vertellen. Toen heb ik er een korte bewerking van gemaakt en op die wijze komt het 
toch onder uw aandacht.'4 Zo'n opdracht is hiertoe evenwel niet een noodzakelijke 
voorwaarde. De Engelse bron is de biografische studie over Tagore van diens landgenoot 
Basanta Koomar Roy. Noto Soeroto vermeldt de titel niet, maar zonder twijfel betreft het 
Rabindranath Tagore: the man and his poetry.5  
  Het boekje verschijnt bij uitgeverij Versluys te Amsterdam, de uitgever van Van Eeden. 
Voordat het zover is, legt hij het manuscript voor aan Van Eeden. 'Ik wilde U verzoeken mijn 
biographische schets eens vluchtig door te kijken en mij te zeggen, of dit schetsje waard is 
gedrukt te worden.'  Hij vraagt Van Eeden, indien dit laatste het geval is, zijn voorspraak te 
zijn bij Versluys.6 Zijn argument is dat de 'Tagore-litteratuur in het Nederlandsch' zich dan in 
in één hand zal bevinden. Zo geschiedt het. Versluys geeft het boekje uit in een bandje met 
jugendstilversiering in hetzelfde formaat en in dezelfde kleur als de Tagore-vertalingen van 
Van Eeden. Voorin is een reproductie afgedrukt van een portret van Tagore, gemaakt door de 
Engelse schilder William Rothenstein (1872–1945). De inhoud is weinig kritisch en Van 

                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan Van Eeden, 30 juli 1918. UB UvA. 
2 Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Fontijn 1996, p. 260, 338. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 11 januari 1917. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
5 New York 1915. 
6 Brief van Noto Soeroto aan Van Eeden, 26 mei 1916. UB UvA. 
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Eeden adviseert hem niet om enige afstand te nemen. De schets beleeft een tweede druk in 
1921, waarschijnlijk dankzij het bezoek van Tagore aan Nederland. Hij houdt op donderdag 
30 september 1920 's middags en 's avonds voordrachten in Den Haag in het gebouw aan De 
Ruyterstraat 67. Voor die gelegenheid is een Haagsch Comité van Ontvangst gevormd 
waarin onder anderen Noto Soeroto zitting heeft.   
 Ook de pedagogische ideeën van Tagore spreken Noto Soeroto in hoge mate aan. In 
Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen (1921) geeft hij een impressie van Tagores school 
Shanti Niketan (Oord van Vrede) bij Bolpur in India, ongeveer 160 km ten noorden van 
Calcutta. Hij geeft dit boekje, voorzien van vijf foto's, zelf uit.1 Versluys had blijkbaar geen 
belangstelling. De school kent Noto Soeroto niet uit eigen aanschouwing. In zijn weergave 
van de uitgangspunten en praktische toepassing van Tagore's pedagogiek, gebruikt hij twee 
bronnen, t.w. het boek Shantiniketan. The Bolpur school of Rabindranath Tagore door W.W. 
Pearson en Tagore's lezing, getiteld 'My school' in diens boek Personality.   
 De pedagogische visie van Tagore blijkt haaks te staan op de gangbare onderwijspraktijk. 
De wijsgeer vindt inspiratie in de Oud-Indische açrama, die tegelijkertijd tehuis, school, 
tempel en woud is. Het leven is er belangrijker dan het schoolboek. Tagore stelt zich op het 
standpunt dat het vigerende onderwijs kinderen van het leven vervreemdt. Zij verliezen hun 
wereld om een 'tasch vol inlichtingen' daarvoor in de plaats te vinden.2 'We ontrooven het 
kind deze aarde om het aardrijkskunde, van taal om het spraakkunst te leeren.'3 Vrijheid in 
ontwikkeling, liefde voor god en elkaar, geestelijke wijsheid, de invloed van de natuur, 
respect, zelfachting, zelfvertrouwen, saamhorigheid en gelijkwaardigheid vormen de basis. 
Deze uitgangspunten gelden ook in de verhouding tussen leerlingen en leraren. Allen wonen 
in de açrama. De leervakken zijn Bengali, Engels, Sanskrit, geografie,  natuurwetenschappen, 
geschiedenis, en kennis der natuur, maar ook landbouw, sport en handwerk als timmeren. Er 
wordt toneelgespeeld en gezongen. Dagelijks, zowel bij zonsopgang als bij zonsondergang 
worden Sanskrit-mantra's gezongen en is er een kwartier volkomen stilte. Zieken worden 
door de leerlingen zelf verpleegd in het hospitaalgebouw. Tagore ziet de opvoeding tot een 
'waarachtig' mens als een garantie voor het welslagen in de maatschappij. Samenvattend 
beschrijft Noto Soeroto de doelstelling van de school als volgt: 'dat jonge menschen datgene 
kunnen verwerven, hetwelk de moderne wereld zoozeer van noode heeft: n.l. den rijkdom 
van geestesrust, welke het leven zijn evenwichtigheid geeft bij zijn streven naar zijn doel, te 
midden van een menigte van afleidingen en verlokkingen.'4 In 1922 verschijnt er een tweede 
druk.  
 Eveneens in 1922 vertaalt Noto Soeroto met toestemming van Tagore diens The parrot's 
training uit 1918 tot De leerschool van den papegaai en voegt hier ruim zeventig van 
Tagore's korte Toespraken in Shanti Niketan aan toe. Hij geeft het boek zelf uit.5 Het formaat 
formaat van het boek is aanzienlijk: 24 x 32 cm. De neef van Tagore, Abanindranath Tagore, 
levert de getekende illustraties. De vertelling is een satire op de Europese opvoedings- en 
onderwijsmethode. 
 Een radja wil een papegaai die niets weet en geen manieren heeft, een passende opvoeding 
geven. De geraadpleegde pandits beslissen dat een gouden kooi met prachtige versieringen 
noodzakelijk is. Zo geschiedt. De goudsmeden vertrekken met een gevulde beurs. De pandit, 
die nu de opvoeding ter hand moet nemen verlangt leerboeken voor de vogel. Vele schrijvers 

                                                 
1 Adi Poestaka, Amsterdam 1921. 
2 Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 26. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 73. In Wederopbouw 2 (1919), p. 102-106, besteedt Noto Soeroto ook aandacht aan de Shanti 
Niketanschool onder de titel 'De jongensrepubliek van Rabindranath Tagore'. In hetzelfde blad (jrg. 4 (1921), p. 
75-84) worden ook de 'Inleidende beschouwingen' uit Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen opgenomen. 
5 Adi Poestaka, Den Haag 1922. 
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worden gemobiliseerd. De stapel boeken wordt naast de kooi gezet en de schrijvers 
vertrekken met een ruime beloning. Er worden inspecteurs aangesteld, die zich met hun 
familie in het paleis van de radja vestigen. Critici merken op dat velen wel varen bij de 
opvoeding van de vogel, behalve de vogel zelf. De radja laat zich overtuigen van het 
tegendeel. Het 'departement van onderwijs' voert voor de vogel trompetten, gongs, hoorns, 
toeters, cymbalen, trommen, draaiorgels en doedelzakken aan om de opvoeding kracht bij te 
zetten. Er is sprake van enige vooruitgang in de opvoeding, maar de gevangen vogel fladdert 
ongelukkig rond in zijn kooi. Hij wordt vastgelegd met een ijzeren keten. De pandits geven 
het ongelukkige dier les met een leerboek in de ene en een stok in de andere hand. 
Uiteindelijk sterft de vogel. De dode vogel blijkt gevuld met ritselend papier.  
 Aan de toegevoegde toespraken die Tagore voor zijn leerlingen en leraren in Shanti 
Niketan heeft gehouden, ontleent de uitgave meer belang dan aan deze korte satire. Een 
voorbeeld: 
 

Vroeger wist ik in het geheel niet, dat ik bijziende was. Toen ik eens toevallig een 
bril opzette, bemerkte ik plotseling, dat alle dingen mij naderbij gekomen waren. 
Het was mij, of ik op eenmaal het dubbele aandeel aan deze wereld gekregen had 
als ooit tevoren. 
 
Zoo gaat het ons ook, wanneer wij deze wereld aanschouwen met onze ziel. Zij 
wordt ons zoo nabij gebracht en wij raken er zóó aan vertrouwd, dat het ons is, 
alsof wij in ons vaderland teruggekeerd waren. Zij wordt geheel ons eigen – gelijk 
een instrument eerst dan wezenlijk ons eigen wordt, wanneer wij daaraan muziek 
weten te ontlokken.1 

Nico Oosterbeek wijdt in De nieuwe courant een korte bespreking aan De leerschool van den 
papegaai. Noto Soeroto neemt deze voor zijn maandblad Oedaya met toestemming over. 
Oosterbeek is van mening dat de persiflage als kunstwerk niet tot het beste werk van Tagore 
behoort. Over de toespraken is hij zeer te spreken. Niet in de laatste plaats door de 
toegevoegde waarde van het vertaalwerk van Noto Soeroto. Hij schrijft:  
 

Het ook uit zijn eigen werk bekende dichterlijke taalgevoel van den Javaanschen 
bewerker, Noto Soeroto, die het Nederlandsch beheerscht als zijn moedertaal en 
er toch iets Oostersch aan geeft, subtiel gelijk een geur, is hier het voorname 
element, waardoor meer is gegeven dan een simpele vertaling. De bewerker laat 
ons zóó den geest van Tagore benaderen, alsof wij diens eigen taal in al zijn 
nuances en diepe schoonheden van klank en rythme verstonden.2  

   
De  onderwijskundige inzichten van Tagore spreken Noto Soeroto dus zeer aan. Over 
mogelijke implementatie van Tagore's pedagogiek in Nederland spreekt hij zich niet uit. Hij 
lijkt te beseffen dat het realiteitsgehalte ervan inderdaad als een opvoedings'ideaal' moet 
worden gezien.   
 

Melatiknoppen, tweede druk (1919) 
 
De eerste druk bevat 24 gedichten, de tweede druk 30. Bijna al het werk uit de eerste druk 
vinden we terug in de tweede, die is uitgebreid met een aantal gedichten van gelijke 
                                                 
1 Noto Soeroto: De leerschool van den papegaai, p. 24. 
2 Oosterbeek 1923, p. 8. 
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thematiek, eerder gepubliceerd in Het getij en Hindia poetra. De initialen, die Noto Soeroto in 
de eerste druk als opdracht bij een enkel gedicht vermeldt, zijn in de tweede druk voluit 
gespeld. Zo weten we nu dat met R.A.K. en R.A.S. respectievelijk zijn zusjes Radjeng Ajeng 
Karlinah en Raden Ajeng Soemartinah worden bedoeld. Dat achter de opdracht 'den heer en 
mevr. A.' de Abendanons schuilgaan, is niet moeilijk te raden. Het advies van G. Jonckbloet 
om in de tweede druk de gedichten van titels te voorzien in plaats van de Romeinse cijfers, 
neemt hij ter harte.1 De raad om de verklarende aantekeningen onderaan de bladzijde te 
plaatsen in plaats van achterin, legt hij naast zich neer.2 Door de vermelding van opdrachten 
en zelfs van aanleidingen tot inspiratie, krijgen de desbetreffende gedichten een nadrukkelijker 
biografisch profiel. De vraag is of dit gewenst is. Zo is 'Grootmoeders rust' voorzien van de 
naam en sterfdatum van de betrokkene: 'Aan de nagedachtenis mijner grootmoeder Raden 
Ajoe Sosrodigdojo † 3 Dec. 1913' en uit de tekst boven het gedicht 'Een verdwaalde bloem' 
komen we de geboorte te weten van zijn nichtje Asti Surya Ningrat, dochter van zijn broer 
Noto Diningrat, te Den Haag op 24 augustus 1915. Het zijn aardige gegevens voor de 
biograaf, maar voor de poëzie zelf zijn deze toevoegingen overbodig en soms zelfs storend. 
Zij sturen deze gedichten in de richting van gelegenheidspoëzie en reduceren enigszins de 
autonomie.   
 Op 8 juni 1933, hij is ruim een jaar terug in zijn geboorteland, bezoekt hij begraafplaats 
Gendeng te Djokja, waar bovenbedoelde grootmoeder, zijn zus Soertimah ('Mijn 
troetelzuster') en een zeer jong broertje begraven liggen: 
 

Ik herinner mij nog heel goed, dat ik het broertje (Soekro) heb zien begraven; het 
broertje was nauwelijks een half jaar oud, ik zelf een jaar of zes, zeven. Dit broertje 
heeft mij jaren later geïnspireerd tot het gedicht "De laatste Reis" in 
"Melatiknoppen". Ik ben de begraafplaats gaan bezoeken en heb mij het graf van 
Grootmoeder laten wijzen; dat v.h. broertje is niet meer te vinden.3 

Indien 'De laatste reis' eveneens zou zijn voorzien van inleidende aantekeningen, zou dit de 
interpretatiemogelijkheden van de lezer hebben beperkt. Zij ontbreken hier, waardoor de lezer 
met het gedicht verschillende kanten uit kan en het zelfs betrokken kan worden op Noto 
Soeroto's eigen situatie. 
 
 
DE LAATSTE REIS 
 
Wel is de reis aanvaard, moeder, maar nog toef  
ik steeds aan uw zijde. 
 
In 't geroep van den tjientaka, hem, die om 
regen smeekt, zult gij me hooren. 
Mijn geroep zal tot daar, in uw treurend hart, 
weerklinken en uw tranen zullen rijkelijk vloeien 
als antwoord op mijn beê om uw zegen. 
 
Als ge in een hoekje der kamer mijn bonte speel- 
goed onbeheerd en onverzorgd ziet liggen, voelt 
gij me niet in de huivering licht door uw leden 
                                                 
1 Jonckbloet 1916b, p. 183, 184. 
2 Jonckbloet 1916b, p. 184-186. 
3 Dagboek-Aanteekeningen, donderdag 8 juni 1933. 
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gaan en in de vlijmende pijn, die dan snijdt door 
uw hart? 
 
In den eenzamen avond, moeder, als ge stil zit te 
kijken naar onzen tuin, van bloemen wit en nog 
maar schemerig verlicht door de bleeke opgaande 
maan, dan zal ik op den koelen adem van het 
avondwindje verschijnen en zacht langs uw voor- 
hoofd strijken in duizend teere kussen. 
 
Als ge in Roewah-maand een bedevaart gaat 
doen naar de plaats, waar mijn kleed is neergelegd 
vóór mijn reis naar ons aller eeuwig huis, zult gij 
mijn aanwezen ruiken in de zoete geuren der blauw- 
kringende wierookwolken. 
De s�mboodja-boom, aan wiens koele schaduw 
mijn kleed is toevertrouwd, zal u zijn bloemen in 
den schoot werpen als groeten van mij, uw klei- 
nen jongen. 
 
Wel is de reis aanvaard, moeder, maar nog toef 
ik steeds aan uw zijde en steeds zal ik mijn aan- 
wezigheid aan u openbaren. 
 
 
Zellings inleiding is in de tweede druk vervangen door een voorwoord van Noto Soeroto zelf. 
Ook de ondertitel 'Gedichten in proza' ontbreekt, evenals de opdracht aan Kips. Noto Soeroto 
dankt nogmaals Zelling en betuigt zijn erkentelijkheid voor de aanmoedigingen van zijn 
vriend Soerjo Soeparto (inmiddels Mangkoenegoro VII) en G. Jonckbloet, de literair recensent 
van Studiën. Het meest interessant is dat de dichter nu zelf een aantal opmerkingen maakt over 
het prozagedicht en tegelijkertijd zijn inspiratiebron bij name noemt. Niet elke lezer zal 
immers in het openingsgedicht van Melatiknoppen 'de vromen zanger' Tagore hebben 
herkend. Hij kan ook niet anders dan meegaan, nadat de literaire kritiek zo overtuigend de 
invloed van Tagore had aangetroffen in zijn poëzie.    

 
In het najaar van 1913 stelde mijn hoogvereerde vriend Raden Mas Ario Soerjo 
Soeparto mij een klein boekske ter hand, waarop tot dan toe nimmer mijn 
aandacht was gevallen. De lezing van Tagore's "Gitanjali" in de Nederlandsche 
vertaling door Dr. Frederik van Eeden was voor mij één verrukking. Zij bracht in 
mij een diep ontzag teweeg voor den teederen en verhevenen Hindoe-dichter. De 
kennismaking met het boekje was mij tevens een openbaring. Ik wist niet, dat 
gedachten en gevoelens van den innerlijken, waarachtigen mensch zóó prachtig 
vertolkt konden worden in proza. Maar dit proza was voor mij poëzie in den 
hoogsten zin; het riep aandoeningen in mij wakker, die ik immer voor de 
schoonste en hoogste heb gehouden, wijl den geest verheffend boven de 
dagelijksche noodzakelijkheden van het leven. 
Poëzie in proza – een vorm der Nederlandsche taal, die aan een Javaan het meest 
vertrouwd is! Dat bracht mij op het denkbeeld op dergelijke wijze vast te leggen 
wat er sinds lang aan sterks en waars in mij leefde, maar tot dusverre geen uiting 
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had kunnen vinden. Zoo ontstond het bundeltje "M�lati-Knoppen", gevolgd door 
andere boekjes.  

 
Aan het slot van zijn inleiding getuigt hij van zijn 'diepe veneratie voor dien 
vertegenwoordiger van het oude en hooge volk, dat ons, Javanen, in vroeger tijden reeds 
zooveel onvergankelijks heeft gegeven, voor den Indischen wijze en dichtervorst: Babu 
Rabindranath Tagore'.  
 Noto Soeroto stelt ook de belabberde materiële situatie van de Javaan in deze inleiding aan 
de orde. In de NRC, in Bandera Wolanda en in de Indische Vereeniging had hij al eerder, 
nadrukkelijk en expliciet in deze zin van zich doen spreken. Nu stipt hij slechts aan. Terecht, 
dit is niet de plaats voor een uitgebreid maatschappelijk betoog. Hij zegt: 'O zeker, ons volk 
heeft natuurlijk het werk noodig van ingenieurs, van doktoren, van economen, van politici, – 
hárd noodig zelfs om onze bestaansvoorwaarden gunstiger te maken. Maar ook diè zullen 
komen, moèten komen, want van intelligentie is ons volk evenmin verstoken.'  Met het woord 
'evenmin' doelt hij op het grote Javaanse talent op het gebied van de schilderkunst, de 
bouwkunst, de muziek en de dichtkunst.   
 Onder de titel 'De Aanleiding tot mijn literairen arbeid' publiceert Noto Soeroto de 
inleiding op de tweede druk van Melatiknoppen ook in Wederopbouw.1 Er is maar één reden te 
bedenken voor de plaatsing van deze inleiding als artikel. Het is de omstandigheid dat Noto 
Soeroto al vanaf de eerste jaargang van het blad voor de lezers een vertrouwd dichter is, wiens 
poëzie in belangrijke mate de doelstelling van het blad steunt: het leveren van een bijdrage aan 
de wederopbouw van de Javaanse economie en cultuur. De redactie plaatst dan ook vele 
gedichten van hem, ook uit Melatiknoppen. Wanneer vanaf begin 1920, met ingang van de 
derde jaargang, Noto Soeroto de Nederlandse redactie voert van het maandblad, draagt hij met 
betrekking tot de oplossing van de crisis op Java zijn oplossingen aan: 'Terwijl wij in de 
technische-, de economische- en in de natuurwetenschappen onze leermeesters moeten vinden 
bij de Europeërs, kunnen wij in literatuur en kunst, in de wijsgeerige- en literarische 
wetenschappen en met betrekking tot de verdieping van onze eigen wereld- en 
levensbeschouwing het meeste leeren van de Indiërs.'2 Hij ziet een dubbelproces. Daar waar 
de liefde voor de eigen Javaanse cultuur belangstelling opwekt voor de beschaving van India, 
zal deze interesse de liefde voor de eigen cultuur bevorderen. Behalve de heersende 
economische crisis ziet hij alom culturele armoede. De kennis van het Oud-Javaans is geheel 
verloren gegaan. Er is geen Javaanse schilderkunst meer. De Javaanse muziek, het toneel en 
de literatuur ontwikkelen zich niet. De wederopbouw moet van buiten komen, respectievelijk 
uit Europa en India.3  
 Noto Soeroto's poëzie functioneert aldus in Wederopbouw in belangrijke mate als 
instrument ter ondersteuning van het streven Java cultureel te reanimeren. Voor de Javanen in 
Nederland geldt dezelfde uitwerking, terwijl voor de autochtone Nederlander de waardering 
veeleer voortkomt uit esthetische en exotistische motieven. Gerard Brom apprecieert deze  
exotische motieven wat minder. Hem spreekt bijvoorbeeld 'de tentoonstelling van Oosterse 
bloemennamen' in Noto Soeroto's poëzie niet echt aan. Zij doet hem bijna denken 'aan een 
volkenkundig museum, waarin de planten volledig verzameld staan en verdroogd', omdat door 
de symboliek slechts het verstand wordt aangesproken en niet de levende verbeelding.4  

                                                 
1 Jrg. 2 (1919), p. 186-188. 
2 Noto Soeroto: 'Javaansche cultuur en Indische sympathieën'. In: Wederopbouw 3 (1920), p. 59. 
3 Ibidem, p. 59, 60. 
4 Brom 1931, p. 196. 
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De geur van moeders haarwrong (1916) 
        
Een groot aantal gedichten uit De geur van moeders haarwrong wordt voorgepubliceerd in 
De tijdspiegel en Eigen haard van 1915. Enkele gedichten zijn reeds in 1914 anoniem, onder 
de titel 'Gedichten van een Javaan' in De Indiër verschenen.1 Een poging om de cyclus 'Het 
wajangspel' in De gids te plaatsen, stuit op een weigering van redacteur C. Th. van Deventer. 
De reden van deze afwijzing is niet te achterhalen.2 De bundel verschijnt in het voorjaar van 
1916, eveneens bij S.L. van Looy te Amsterdam. Separaat worden vijftig exemplaren gedrukt 
op 'Oud-Hollandsch' papier. Noto Soeroto houdt van mooie boekjes. De bundel bevat 52 
gedichten, onderverdeeld in tien afdelingen. Sommige dragen een subtitel en elk deel is 
voorzien van een aparte opdracht. Deze opdrachten tonen de vrienden en relaties van Noto 
Soeroto rond 1916.   
  De eerste afdeling draagt geen titel. Zij bevat 24 gedichten en is opgedragen aan zijn broer 
Noto Diningrat. De andere afdelingen zijn kleiner. 'Het wajang-spel', een cyclus van zeven 
sonnetten, draagt hij op aan Anton Zelling, de literair recensent van De hofstad, die de 
inleiding had verzorgd van Melatiknoppen. Verder ontmoeten we de civiel-ingenieur en 
historicus, Jan Willem IJzerman, aan wie hij twee sonnetten over 'De Boro-boedoer' 
opdraagt.3  
 Uiteraard ontbreekt zijn oude vriend Soeparto niet, inmiddels prins van het 
Mangkoenegarase rijk. Deze krijgt vijf sonnetten toebedeeld onder de titel 'Voor mijn 
vaderland'. In de opdracht wordt met veel respect de volledige titulatuur gebezigd, 'Aan 
Pangéran Adipati Ario Praboe Prang Wadono, prins Mangkoe Negoro VII'.4 Hij eert zijn 
Nederlandse vrienden in één sonnet, maar Van Deventer, die in september 1915 was 
overleden, krijgt een eigen plaats. Het aan hem gewijde funeraire gedicht in acht kwatrijnen 
presenteert hij uit naam van zijn landgenoten. Verder zien we het lange gedicht 'Tot moeder 
aarde' voor een zekere F. Versteeg en 'Twee verzen op het oude [1914] en nieuwe [1915] 
jaar'. Van Eeden ontvangt 'Een tuiltje offerbloemen' in de vorm van acht sonnetten en 
Tagore, tot slot, wordt geëerd met achttien kwatrijnen. De opdracht, als een envoy aan deze 
'Vereerden dichter', gaat vergezeld van een citaat uit diens De hoovenier in de vertaling van 

                                                 
1 Jrg. 1 (1914), nr. 39, p. 165-166. 
2 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 26 november 1914. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
3 IJzerman (1851–1932) is een daadkrachtige man met een brede belangstelling. Hij is grondlegger van de 
Technische Hoogeschool te Bandoeng. Onder zijn leiding komen talrijke spoorlijnen in Nederlands-Indië tot 
stand. Zijn grote belangstelling voor de Javaanse oudheden brengt hem tot de oprichting van de archeologische 
vereniging te Djokja, die zich ten doel stelt monumenten, waaronder de Boroboedoer, voor verder verval te 
behoeden. IJzerman kan hierdoor worden gezien als de grondlegger van de restauratie van dit belangrijke 
erfgoed. De restauratie van de Boroboedoer vindt plaats van 1907 tot 1912 onder leiding van Th. van Erp. Zie 
Biografisch Woordenboek van Nederland, internet-editie, 2003. Zie ook: 'Dr. J.W. IJzerman' 1920–1921 en 'Dr. 
J.W. IJzerman' 1923. Tussen 1975 en 1984 wordt de Boroboedoer voor de tweede maal, maar nu zeer 
ingrijpend, gerestaureerd onder auspiciën van de UNESCO.  
 Uit een brief van 15 februari 1913, van Noto Dirodjo aan zijn vier studerende zonen in Nederland, komen 
we te weten, dat IJzerman persoonlijke contacten onderhoudt met Noto Dirodjo. Hij bezoekt met hem 
verschillende 'overblijfselen en ruïnen', waaronder Pasar Gedee, Kertå, Plèrèd en Taman-Sari. Noto Dirodjo 
schrijft: 'Ook hebben Mevrouw en Mijnheer met de meisjes Karlinah, Kaïdah, Ami, Soeti en Akadijah 
Boroboedoer bezocht. Maar toen Mevrouw en Mijnheer IJzerman Prambanan gingen bezoeken, waren de 
meisjes niet mee geweest omdat zij die tempel reeds een paar keeren hebben bezocht.' Ook de studie van de vier 
zonen in Nederland komt ter sprake. IJzerman is blijkbaar op de hoogte, want hij spreekt zijn tevredenheid uit 
over de vorderingen van de jongens. Hij stelt  voor om toezicht op de studie te houden, hen aanwijzingen te 
geven en zonodig goede raad. De zorgen van Noto Dirodjo over de besteding van het studiegeld door de zonen 
blijken ernstig te zijn. Hij doet hen weten, dat de de financiën hen voortaan door tussenkomst van IJzerman 
zullen bereiken: niet meer dan f 125,- per jongen per maand. 
4 Op 3 maart 1916 wordt Soeparto verheven tot regerend Prangwedono. Op 4 september 1924 wordt hij 
geïnstalleerd als Mangkoenegoro VII. Zie Pringgodigdo 1950, p. 354-355. 
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Van Eeden. In de bundel staat geen enkel prozagedicht en vormt in die zin een contrast met 
Melatiknoppen.  
 De titel van de bundel verwijst naar zijn naar bloemen geurende debuutbundel, maar ook 
naar een strofe uit het gedicht 'Moeders haarwrong' uit de eerste afdeling: 
 
 
'k Wil bloemen rijgen aan een draad van zijde, 
die ge in uw haar-wrong kunt verborgen dragen. 
Als we des avonds slapen gaan, wij beiden, 
uw armen teeder om mij heen geslagen, 
omwaden ons de geuren zoet en zacht. 
 
 
De 24 gedichten uit de eerste afdeling wijdt Noto Soeroto aan zijn moeder. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit niet zijn biologische moeder, Raden Ajeng Fatima, maar Raden Ajoe 
Noto Dirodjo, de jongste dochter van Pakoe Alam III. Zij is ziekelijk en overlijdt in 1917. De 
gedichten zijn opgedragen aan zijn broer Noto Diningrat.  
 
 
I 
 
Toen moeder ééns in krankheid lag 
en vader vreesde nacht en dag, 
dat zeker zij zou sterven, 
nam mij uw moeder in haar arm 
opdat ik aan haar boezem warm 
geen liefde en zog zou derven. 
 
Wij waren beiden toen nog kind 
door 't ouderhart gelijk bemind, 
hoezeer van bloed verscheiden. 
Ik was uw oudre, niet in jaar, 
maar slechts in maanden, net één paar, 
toen ik lag aan uw zijde 
 
om onder éénder liefde-streelen 
het hartebloed met u te deelen, 
dat uw moeder schonk. 
Zij wist, schoon ik niet uit haar groeide, 
dat wij twee schuchtre bloesems bloeiden 
aan d' éénen Liefde-tronk, 
 
wiens wortel staat in 't Hart der wereld, 
wiens kruin met bloemenpracht bepéreld 
is de âam der Wereld-ziel. 
En als de levens, die daar prijken, 
zoo mogen wij naar 't Leven reiken 
éér dood ons overviel!  
 
Mijn broeder! 'k wil u geven nu 
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voor àl wat gij derfdet in uw 
gedeelde hartevoeder 
mijn dank; iets groots of rijks is 't niet: 
deel dan mijn liefde in dit mijn lied 
met mijne moeder. 
 
 
Het is opnieuw de al genoemde G. Jonckbloet, die een uitgebreide recensie schrijft.1 Het is 
deze bespreking, die ertoe leidt dat Noto Soeroto de rijmende poëzie afzweert. Jonckbloets 
analyse is gebouwd op de vergelijking van De geur van moeders haarwrong en  
Melatiknoppen en gaat eigenlijk nog geheel over deze laatste bundel. De vergelijking pakt uit 
in het absolute voordeel van Melatiknoppen. Weliswaar weet hij enige geslaagde sonnetten 
aan te wijzen, maar hij verwijst deze consequent naar het tweede plan. Vijftien jaar later zal 
Gerard Brom Noto Soeroto's rijmende gedichten scherper  veroordelen. Brom stelt vast dat 
Noto Soeroto in zijn rijmende verzen 'Hollander met de Hollanders' wil zijn door 'het 
kinderlik bewijs te leveren, dat hij ook kon wat zij konden'. In vergelijking met de poëzie uit 
Melatiknoppen merkt hij op dat Noto Soeroto iets van zijn natuur heeft verloren daar waar hij 
zich zet tot een vaste vorm. Hij besluit met de metaforische conclusie dat wat een fontein 
leek een kanaal is geworden.2  
 Niet alle contemporaine critici zijn voldoende scherp. Ernst Groenevelt in Het getij, die 
zich in zijn eigen literaire producten een enthousiast navolger van Noto Soeroto's 
prozagedichten betoont, is positief. Van De tijdspiegel is vanwege de voorpublicaties niet 
anders te verwachten. De schrijver van de Literaire Kroniek in dit blad, Herman Middendorp, 
stelt zich op het standpunt dat de gedichten door de verandering van vorm niet aan waarde 
hebben verloren, omdat het voornaamste element, 'het dichterlijke-als-wijsheid', in de 
westerse vorm zelfs volkomener tot zijn recht komt.3  
 In De nieuwe gids doet Joannes Reddingius bijna een jaar na de verschijning van de 
bundel zijn zegje. Hoewel hij de bundel in het algemeen zeer positief beoordeelt, treedt hij 
Noto Soeroto niet geheel onbevangen tegemoet. Er is hier en daar wat badinerends in zijn 
woorden. Zonder ook maar een enkel voorbeeld te noemen, zegt hij bijvoorbeeld: 
 

Sommige door hem gekozen woorden doen wat grof of zonderling aan, maar wij 
weten allen, dat over 't algemeen menschen, in Indië geboren, of zij, die lang in 
den Oost mochten vertoeven, er dikwijls een voor ons grappige woordenkeus op 
na houden, en vaak aan een woord een heel andere beteekenis hechten dan wij, 
hier in het Westen.4 

 
Hij kwalificeert, ook zonder bewijsplaatsen aan te geven, sommige woorden als 'plat of iet-
wat humoristisch'.5 In de bundel komen echter geen 'grappige', noch 'platte', noch grove, noch 
zonderlinge, noch woorden in 'een heel andere beteekenis' voor. Reddingius prijst echter 
Noto Soeroto's diepte van inzicht o.a. door het hierboven geciteerde gedicht te abstraheren en 
in de 'broeder' de mens in het algemeen te zien: 'Als die diep-doorvoelde eenheid maar 
algemeen werd erkend zou de mensch in den ander zijn broeder zien, en was de eerste 
schrede naar evenwichter geluk gedaan.'6 Het is de vraag of deze ideologie een valide literair 

                                                 
1 Jonckbloet 1916b. 
2 Brom 1931, p. 195. 
3 Middendorp 1916a. , p. 74. Zie ook Middendorp 1916b. 
4 Reddingius 1917, p. 707. 
5 Ibidem. 
6 Reddingius 1917, p. 707, 708. 
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beoordelingscriterium is. In de zeven sonnetten van de afdeling 'Het wajangspel' vindt hij de 
schrijver het meest zichzelf. Hij citeert de uitleg in de 'Aanteekeningen', waarin Noto Soeroto 
het wajangspel vergelijkt met de platonische ideeënwereld: 
 

De gedachte in het "Het wajang-spel" werd mij ingegeven door het lezen van de 
beroemde plaats in Plato's "de Staat", waarin de wereld der verschijningen 
vergeleken wordt met een onderaardsch gewelf, dat aan één kant open is. 
Hierdoor valt het licht naar binnen, aldus schaduwen der voorbijgaande dingen op 
den tegenovergestelden wand neerwerpend, dus ook de schaduwen der bewoners, 
die hun heele leven lang, met den rug naar 't licht gekeerd, gekluisterd zijn, 
zonder zich om te kunnen wenden. De geheele voorstelling komt wonderwel 
overeen met de techniek van een wajang-opvoering. 
Het verschil ligt alleen hierin, dat de Platonische ideeënwereld voorgesteld wordt 
door de realiteit, welke zich achter de gekluisterden bevindt, terwijl bij het 
wajang-spel, als symbool van de zelfscheiding van het goddelijke Wezen, die 
ideeën-wereld overeenkomt met géne kant van het scherm, waar de dalang zit te 
midden van het kleurenspel der wajangpoppen en van de klankenzee der 
gamelan-instrumenten. 
Een Javaansch gezegde luidt: wajang manoet dalang, dalang manoet wajang, 
hetwelk ongeveer zeggen wil: "De wajang-poppen handelen naar de wil des 
dalangs, de dalang richt zich naar de wezens-trekken der wajang-poppen" m.a.w. 
"door te handelen in harmonie met ons allerinnigst wezen handelen wij in vrijheid 
en toch tegelijkertijd gehoorzamend aan den allerhoogsten Wil, uiting gevend aan 
't allerhoogste schoon, de schoonheid der handeling".1 

In 1931, bij de verschijning van zijn laatste bundel, Wayang-liederen, zal deze platonische 
dimensie nadrukkelijker aan het licht treden en navenant in de kritiek expliciete aandacht 
genereren. De nieuwe gids komt dan ook de eer toe reeds in 1917 in een beschouwing over 
De geur van moeders haarwrong expliciet op deze relatie te wijzen. Valckenier Kips had 
Noto Soeroto al persoonlijk, bij de publicatie van 'Het wajangspel' in De tijdspiegel van 
1915, laten weten de sonnetten hierom zeer te waarderen. In een brief aan Soeparto toont 
Noto Soeroto zijn enthousiasme over deze lof: 'Weet U wat Kips me schreef? "Prachtig is 
Platoon's diepgedachte voorstelling – waarmede ik eerst van de lippen van mijn 
hooggeachten leermeester van der Vlugt kennis maakte – door U in uwe wajang-sonnetten 
doorwerkt. Zij zijn even poëtisch van vorm als diep van inhoud." Hoe vindt U dat?'2  
 De tweede druk verschijnt in 1922 en bevat negen gedichten minder. De eerste afdeling 
telt nog slechts zeventien gedichten (vijftien oude en twee nieuwe), en de 'Twee verzen op 
het oude en het nieuwe jaar' zijn verdwenen. Net als in de tweede druk van Melatiknoppen 
zijn ook hier de romeinse cijfers vervangen door titels, althans in de eerste afdeling. De 
tweede druk verschijnt behalve bij Van Looy in Amsterdam, ook bij W. van Hoeve te 
Deventer. 
 Aan het eind van 1916 spreekt Noto Soeroto zijn verbazing uit over het succes dat hem als 
dichter ten deel valt. Hij deelt Soeparto mee: 'Ik vind het zelf nog steeds vreemd, dat ik in 
zoo'n korten tijd en geheel zonder daartoe de aspiratie's te hebben gekoesterd een naam als 
dichter heb gemaakt.'3 Zijn inspanningen om zijn poëzie in diverse tijdchriften geplaatst te 
krijgen, maken deze uitspraak ongeloofwaardig.  
 
                                                 
1 Noto Soeroto: De geur van moeders haarwrong 1916, Aanteekeningen, p. 51-52. 
2 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 26 november 1914. Archief Mangkunegaran Surakarta.   
3 Brief van Noto Soeroto aan Soeparto, 1 december 1916. Archief Mangkunegaran Surakarta. 



 149

Fluisteringen van den avondwind (1917) 
 
Tussen 10 mei en 10 juli 1917 komt Fluisteringen van den avondwind tot stand en deze 
bundel verschijnt in november, uitgegeven door S.L. van Looy te Amsterdam. Een aantal 
gedichten is reeds als voorpublicatie in Het getij verschenen. Voorin het boekje is een losse 
foto geplakt van Noto Soeroto in lotushouding, traditioneel Javaans gekleed en met een boek 
in de hand. Het is een zwart-witfoto van het schilderij dat Theodoor Bernard van Lelyveld 
(1861–1954) van hem had gemaakt.1 Links in het schilderij is in een nisje in de achtergrond 
de beeltenis van Pradjna Paramita afgebeeld, volgens het boeddhisme de wijsheid voorbij 
alle wijsheid. Noto Soeroto vereert haar met een gedicht in het eerste nummer van Hindia 
poetra in maart 1916. Volgens Herman Middendorp, redacteur van De tijdspiegel, is het dit 
gedicht geweest dat Van Lelyveld op de gedachte brengt om Noto Soeroto te schilderen.2 
Twee jaar later komen we de godin opnieuw tegen in gedicht XXII uit de bundel Bloeme-
ketenen (1918): 'Pradjna Paramita, o hoogste Wijsheid, Leidster van alle leven! […] Ik kom 
als bedelaar tot u en bedel u om éénen oogopslag, die mij uw licht doet zien, mij leiden zal, 
en mij den weg zal wijzen.' 
 Fluisteringen van den avondwind is 'in vriendschap en liefde' opgedragen aan Soerjo 
Soeparto en bevat liefst 160 korte prozagedichten. Eigenlijk zijn het korte, vrijwel op 
zichzelf staande sententies, lyrische aforismen. 
 
 
7. Gelijk één en dezelfde stroom op de berghelling zingende watervallen vormt, in het dal de 
bloementuinen verkwikt, op de vlakte de velden bevloeit en ten slotte in de zee zijn doel 
bereikt:  
Zoo zingt Liefde in den lach van het kind, doet zij ontbloeien de bloemen van den minnaar, 
zegent zij den arbeid der menschen op de wereld, om eindelijk in zwijgende aanbidding te 
zitten aan de voeten van God.  
 
37. Om de Geliefde waardig te zijn behoort de ware minnaar dag aan dag den spiegel te 
raadplegen. 

                                                 
1 Theodoor van Lelyveld wordt in 1861 in Semarang geboren, maar ontvangt zijn (militaire) opleiding in 
Nederland. Gedurende zijn Surinaamse tijd als adjudant van de gouverneur benut hij zijn tekentalent door het 
afbeelden van zeldzame orchideeën. De collectie berust in het Rijksherbarium te Leiden. Zijn sterk sociale 
persoonlijkheid doet hem tot publicatie besluiten van twee artikelen in De gids (1904, 1905) over de 
mensonterende situatie van de vluchtelingen uit de deportatiekolonie in Frans Guyana. Door zijn initiatief 
worden uiteindelijk de deportatieoorden opgeheven.  Na afkeuring voor de militaire dienst ten gevolge van een 
ernstige val, legt hij zich toe op de teken- en schilderkunst. Hij specialiseert zich in de portretkunst. Gedurende 
een reis door Java en Sumatra vervaardigt hij in 1916 het statieportret van gouverneur-generaal, A.W.F. 
Idenburg.  In de Vorstenlanden raakt hij onder de indruk van de klassieke Javaanse danskunst. Het leidt tot het 
schrijven van De Javaansche danskunst, dat in 1931 verschijnt. Het boek wordt ook nu nog beschouwd als een 
standaardwerk op dit gebied. In Den Haag speelt hij een belangrijke rol in het culturele leven o.a. als voorzitter 
van het schildersgenootschap Pulchri Studio. In 1954 overlijdt hij. Zie: Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde te Leiden 1957–1958, p. 55-58.  
 In de tweede druk van Melatiknoppen draagt Noto Soeroto het gedicht 'De Danseres' op aan Van Lelyveld. 
Het is een beeldgedicht, geïnspireerd op diens schilderij Dèwie Mahérah. Waren in vroeger eeuwen de 
beeldgedichten lofdichten op het product of de afgebeelde, moderner is het genre waarin het beeldgedicht 
geheel op eigen benen kan staan, slechts ingegeven door de zusterkunst. 'De Danseres' is een voorbeeld van 
deze laatste opvatting. Zie: T. van Deel 1988. Zie ook: Noto Soeroto: 'De schilder Th. van Lelyveld', in: 
Nederlandsch Indië, oud en Nieuw 1 (1916–1917), p. 431-439.  
 Bij Noto Soeroto's uitgeverij Hadi Poestaka verschijnt in 1922 van de hand van Van Lelyveld een publicatie 
over de Javaanse danskunst, die in 1931, sterk uitgebreid, zal verschijnen als  bovengenoemd standaardwerk. 
2 Middendorp 1918, p. 694. 
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Broeder, zeg niet, dat hij ijdel is, want zichzelven dikwijls en heel lang te bezien vereischt 
veel aandacht en veel moed. 
 
47. O mijn hart, noem niet de scheiding wreed, want treurnis van het scheidend heden houdt 
de vreugd-belofte in van het komend morgen. 
 
76. Dit armzalig houten vat, o Liefste, dat gij met geurige olie hebt gevuld, zal ééns 
vermolmen en zijn inhoud uitstorten, 
Maar tot zijn diepste vezels zal het doortrokken wezen van een lieflijken geur. 
Het moge door vuur verteerd worden tot asch: nòg zal zijn zoete roke voor de laatste maal 
uw lof verkonden. 
 
 
De liefde is het alomvattende thema. Niet de liefde van het kind voor de moeder en voor het 
geboorteland, zoals we deze kennen uit Melatiknoppen, maar de liefde van de minnaar, die 
met wijsheid en religieuze inspiratie spreekt. Geen minnaar zonder beminde. Naar haar hoeft 
niet lang te worden gezocht. De eerste maanden van zijn verliefdheid op Jo Meijer, mei – 
juni 1917, vallen samen met de periode, waarin Fluisteringen van den avondwind onstaat. Hij 
bekent het Soeparto kort na zijn huwelijk: 'Zij is degene, die mij het heele boek 
"Fluisteringen van den Avondwind" heeft geïnspireerd.'1 Toch fluistert ook hier Tagore mee. 
Zijn The gardener (1913), door Van Eeden vertaald als De hoovenier (1914), is goed 
hoorbaar. Het is alweer Jonckbloet, die als criticus de meeste aandacht aan Noto Soeroto's 
nieuwe bundel geeft en natuurlijk De hoovenier en Fluisteringen van den avondwind naast 
elkaar legt. Hij concludeert opnieuw dat de eigenheid, gelegen in het typisch zachte en tedere 
Javaanse karakter, het wint van de navolging.2 En Jonckbloet kan het weten. Van 1890 tot 
1908 verbleef deze erudiete pastoor, letterkundig criticus en dichter op Java en Noto Soeroto 
had hem na 1908 in Nederland leren kennen.3 Indië, lovende kritieken en welgemeende raad 
scheppen een band. Maar er blijkt ook een wederzijdse persoonlijke affiniteit te zijn 
gegroeid, hetgeen blijkt uit het in 1919 in de tweede druk van Melatiknoppen toegevoegde 
gedicht 'Mijn spel', dat hij aan de eerwaarde opdraagt. Uit de toon vallend is het proza-
gedicht aan het einde van Fluisteringen van den avondwind:   
 
 
Voor 
den Zeer Eerwaarden Heer G. Jonckbloet. 
 
Eerwaarde Vader, zal de roep spoedig komen, 
dat wij afscheid moeten nemen? 
Dan zullen wij voor elkander buigen en elkander 
voorspoed wenschen, ieder het kleinood van 
vriendschap met ons meevoerend. 
Het is het heerlijke recht van den stuurman zijn 
eigen koers te kiezen op de wijde, vrije en wegen- 
looze zee; dus zullen wij ieder onzen weg vervolgen. 
O, wellicht worden mij nog blijde dagen gegund 
van levens-wind en liefde-zon …. tot ook de roep 
tot mij komt om den steven om te wenden, en ten 
                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan  Soeparto, 26 juli 1918. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Jonckbloet 1918, p. 29, 30. 
3 Noto Soeroto: 'Pater G.D.A. Jonckbloet.' In: Nederlandsch-Indië, oud en nieuw 3 (1918), afl. 7, p. 205-206. 
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laatste te ervaren, dat wij allen zijn teruggekeerd 
in de ééne veilige Haven van geen land en geen 
doel.  
 
Het gedicht verwijst waarschijnlijk naar de ernstige ziekte (keelkanker) van Jonckbloet en de 
twijfel of hem nog leven zal worden gegund. Hij zou overigens pas in 1926 overlijden.1  
 In september 1918 dankt Soeroto zijn criticus bij diens 70e verjaardag en 50-jarig 
priesterschap voor zijn vriendschap, en 'voor de aandacht en voor de van ruim begrijpen 
getuigende besprekingen in "Studiën" '.2 Zeker, Jonckbloets beschouwingen zijn trefzeker en 
scherp, maar altijd inlevend en integer. Zo toont  hij zich oprecht verheugd, wanneer Noto 
Soeroto zijn raad opvolgt om geen rijmende poëzie meer te schrijven. Zijn analyse van 
Fluisteringen van den avondwind begint met de verzuchting: 

 
Het is mij eene vreugde, in het openbaar te mogen betuigen dat de dichter van 
Melatiknoppen den wenk ter harte heeft genomen, dien ik zoo vrij was hem te 
geven bij gelegenheid der verschijning van De Geur van Moeders Haarwrong, en 
teruggekeerd is naar zijn eigen genre: gedichten-in-proza.3  
 

Deze welgemeende raad en de acceptatie ervan, is een uniek voorbeeld van coöperatie tussen 
schrijver en criticus. In oktober 1920 zal Jonckbloet zijn dichtbundeltje Lief en leed aan Noto 
Soeroto opdragen.  
 Jonckbloet looft dus de nieuwe bundel en met hem doen andere critici dat. Herman 
Middendorp spreekt in De tijdspiegel zijn algehele waardering uit en A.P.C. Poelhekke 
verkiest in De beiaard deze poëzie zelfs nog boven Melatiknoppen.4 Ook P.H. Ritter jr. 
bespreekt Fluisteringen en is zeer onder de indruk. In De Hollandsche revue bekent hij dat 
deze poëzie hem 'tot eene openbaring' is.5 De analyse van Ritter komt merkwaardig laat, in 
1928, elf jaar na de verschijning van de bundel. In dat jaar bespreekt hij Fluisteringen van 
den avondwind in het 'Boekenhalfuur' voor de AVRO-radio.6 
 Maar niet iedereen kan waardering opbrengen. Mea Mees-Verwey doet in De beweging de 
bundel af met een simpel 'Fluisteringen van den Avondwind zijn vervelend van vaagheid en 
eentonigheid'.7 Jan Campert reageert laat. Pas in 1928, bij het verschijnen van de derde druk, 
recenseert hij de bundel in het Haagse dagblad De nieuwsgier. Hij vindt Fluisteringen 'tè zoet 
en tè liefelijk' en verklaart dit uit de oosterse ziel, die 'altijd en eeuwig streeft naar een 
vlekkelooze vrede'. 'Eén kreet te mogen hooren, een smartelijke-menschelijke kreet tusschen 
al deze lieflijke stemmen, ik gàf er wat voor!' Zijn tweede bezwaar betreft de vorm. Hij vindt 
het wel poëtische gedachten, maar geen poëzie. Zeker ontdekt hij wijze en schone uitspraken 
die zeer de moeite waard zijn, maar dat is hem niet voldoende. Het gaat er volgens Campert 
om, dat deze gedachten dienen te worden gevormd 'tot dien éénen, éénigsten vorm', waarin 
de woorden een eigen leven wordt geschonken.8 Voor wat zijn eerste bezwaar aangaat, zal hij 
hij met Nieuwe fluisteringen op zijn wenken worden bediend.   
 Musici voelen zich blijkbaar aangesproken door Fluisteringen. De componist en pianist 
Bernhard van den Sigtenhorst Meijer (1888–1953) componeerde al in 1916 drie liederen voor 
zang en piano op teksten uit de bundel en op het gedicht 'De Boro-Boedoer' uit De geur van 
                                                 
1 Noto Soeroto: 'Pater G.D.A. Jonckbloet S.J..' In: Oedaya 3 (1926), nr. 36, p. 139. 
2 Noto Soeroto: 'Pater G.D.A. Jonckbloet.' In: Nederlandsch-Indië, oud en nieuw 3 (1918), afl. 7, p. 205-206. 
3 Jonckbloet 1918, p. 28. 
4 Middendorp 1918, p. 698; Poelhekke 1918, p. 343. 
5 Ritter 1928, p. 713. 
6 Op vrijdag 29 juni 1928. Zie Van Herpen 1982. 
7 Mees-Verwey 1919, p. 49. 
8 Campert 1928. 



 152

moeders haarwrong. Meijers vriend, de dichter-zanger Rient van Santen (1882–1943), zal 
deze ongetwijfeld hebben gezongen in de gezamenlijke woning die zij vanaf 1919 aan de 
Prins Mauritslaan 73 in Den Haag bewonen en als artistiek trefpunt voor vrienden en 
collega's een begrip is.1 Noto Soeroto is één van deze vrienden en een regelmatige gast. Op 
vrijdag 6 februari 1920 bijvoorbeeld, zijn o.a. Noto Soeroto en de kroonprins van Djokjakarta 
aanwezig bij een uitvoering van de getoonzette poëzie.2 Ook de minder bekende componist 
Jaap Schreuders waagt zich aan Fluisteringen van den avondwind. Van Santen en Van den 
Sigtenhorst introduceren zijn liederen op 25 april 1925 in het aloude Haagse theater 
Diligentia aan het statige Lange Voorhout.3  
 Twaalf jaar later, in 1929, zet de Haagse componist Hans Schouwman (1902–1967), ook 
een vriend van Noto Soeroto, vier gedichten uit de bundel op muziek. Eveneens in Diligentia 
worden zij op dinsdag 19 februari 1929 gezongen door Julie de Stuers met de componist aan 
de vleugel.4 Op 13 februari 1930 begeleidt hij op dezelfde  plaats de mezzo-sopraan Caroline 
Caroline Castendijk tijdens een liederenavond waarop ook zijn Fluisteringen ten gehore 
worden gebracht.5 Het zijn maar een aantal voorbeelden. Op de veelvuldig in Den Haag 
georganiseerde Indische kunstavonden is Noto Soeroto's poëzie regelmatig op muziek of in 
declamatie te horen.6 Fluisteringen beleeft voor een dichtbundel een opmerkelijk groot aantal 
aantal herdrukken. De tweede verschijnt in 1920, de derde in 1928 en de vierde in 1931.  
 Het Haagse dagblad Het vaderland publiceert op 1 juli 1928 gekscherend, ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de gemeentetelefoon, een aantal pastiches van gedichten van 
Haagse dichters, onder wie Boutens, Kloos, Van Eyck, Nijhoff en Campert. Noto Soeroto 
ontbreekt niet in de rij. Uit Fluisteringen van het ochtendbriesje drukt het blad nr. 25 af, 'De 
telefoon': 
 
 
Gij zijt de Wereld, de Wereld is in U. 
Wat zou de Wereld wezen zonder U? 
De geleerden hebben hun lichten ontstoken door de snelheid 
Uwer draden. 
De bloemen zijn naijverig op den geur van Uw telefonistjes, 
Ja, het is Uwe schoonheid, Uwe bemiddelende taak, 
Die de wijding geeft aan dit leven 
En de tijding in dit leven. 
 
 
Flauw of niet, in Den Haag blijkt Noto Soeroto een onmiskenbare plaats te hebben 
verworven tussen de groten. 

Bloeme-ketenen (1918) 
 
'Aan de nagedachtenis mijner ouders Pangéran Ario en Radèn Ajoe Noto Dirodjo wijd ik 
deze bloeisels mijns harten, als een in-acht-neming van onze schoone adat om den grafsteen 
                                                 
1 Meijer 1979. 
2 Het vaderland 7 februari 1920. 
3 NRC 15 april 1925. 
4 Het vaderland 18 februari 1929. 
5 Het vaderland 14 februari 1930. 
6 Nog op 2 november 2003 zijn deze door de sopraan Lia Schlärmann-Koot ten gehore gebracht in Delft in 
aanwezigheid van Dewi Douwes-Noto Soeroto en Indro Noto Soeroto. Het concert werd georganiseerd door de 
afdeling Rotterdam van de Vereniging Vrienden van het Lied. 
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van geliefde dooden te omhangen met "s�kar rinoontjé", met ketenen van bloemen.' Aldus 
luidt de opdracht in deze vierde bundel, die opnieuw wordt uitgegeven door S.L. van Looy.  
 Op 26 februari 1917 was Raden Ajoe Noto Dirodjo te Djokjakarta overleden. Bijna drie 
maanden later, op 22 mei 1917, sterft ook Noto Dirodjo. Het bericht van hun sterven komt 
niet geheel onverwacht. Op 5 juni 1917 schrijft Noto Soeroto aan Prins Mangkoenegoro VII: 
 

Nu ik geen ouders meer heb, hoop ik nog vuriger, dat U mij uw vriendschap blijft 
geven. […] De dood van mijn lieve, eenvoudige en goede moeder heeft mij meer 
verrast dan het overlijden van mijn eerbiedwaardigen vader. Betreffende mijn 
vader verkeerde ik toch reeds in de laatste twee jaren in voortdurende angst, dat ik 
een treurig bericht zou krijgen. Die angst, die in mij is blijven sluimeren met nu 
en dan een felle flikkering, kreeg ik reeds in 1914 na het uitbreken der 
mobilisatie, toen ik het eerste bericht had gekregen omtrent den aanval van 
beroerte. Na dien dag bleef het voorgevoel mij bij, dat ik mijn vader niet meer 
terug zou zien.1  
 

In Bloeme-ketenen staan dertig gedichten in proza, verspreid over vier afdelingen: 
'Zinnebeelden', 'Gedachten aan mijn moederland', 'Van Oud-Java' en 'Mijmeringen'. Zoals 
gebruikelijk, was ook nu een aantal vooraf in diverse tijdschriften verschenen. Natuurlijk in 
De tijdspiegel en Het getij, maar ook in Hindia poetra, Nederlandsch-Indië, oud en nieuw, 
Wederopbouw en De taak. Het belangrijkste thema is de liefde voor moeder en moederland, 
zoals we dit eveneens in Melatiknoppen zien. De afdeling 'Van Oud-Java' bevat vijf 
gedichten. Drie over personages uit de hindoemythologie: Sita, Hanóman en Ganésha, en 
twee over het boeddhisme: Boeddha en Pradjna Paramita.  
 
 
X . 
 
Vruchtbaar Java, waar ik op mijn eindelooze reis 
voor het eerst de wonderen van dit leven heb aan- 
schouwd; 
Hoe zal ik u uit dank bij liefsten name noemen? 
 
Uw naam zal niet gelijk een gouden spang uw tenge- 
ren pols versieren. 
Niet als schitterend gesteente zal hij flonkeren op uw borst. 
 
Wèl zijt gij schoon, maar ach, hoe dikwijls over- 
togen door een waas van smart en pijn is uw ge- 
laat! 
O evenbeeld mijner moeder, die ook met smart 
en pijn het kinderlijf heeft overgedragen in uwe 
handen. 
Gij zijt zoo rijk en zoo kwistig, maar uw juweelen- 
schrijn der moederweelde houdt parelen van tranen 
in en robijnen van bloed. 
Land van mijn weelde en van mijn smart! 
                                                 
1 Brief van Noto Soeroto aan Prangwedono VII, 5 juni 1917. Archief Mangkunegaran Surakarta.   
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"Land, waar moeders bloed is uitgestort"! 
Den eere-naam van "moeder", deel dien met haar, 
die mij overgedragen heeft in uwe handen. 
 
Mijne handen zal ik samenvouwen tot een eere- 
groet aan u. 
Zij zullen gezegend worden door de aanraking van 
uw stof. 
Ja, slechts met devote handen zal ik den naam van 
"moederland" gelijk een kostelijke bloem doen prij- 
ken in den donkeren wrong van uw weelderig haar.  
 
De kritiek besteedt weinig aandacht aan Bloeme-ketenen. De beweging is negatief, vindt de 
'Zinnebeelden' kleur- en krachteloos, heeft kritiek op verschillende beeldspraken en vat haar 
algemene eindoordeel samen in: 'Als Nederlands dichter is Noto Soeroto zeer middelmatig.'1 
Bloeme-ketenen is na het in zekere zin vernieuwende Fluisteringen, een bundel met poëzie 
die teruggrijpt op wat hij in Melatiknoppen had laten zien. Maar De taak is positief. De 
redacteur, Huib Heumann, bespreekt alleen de zes gedichten uit de afdeling 'Gedachten aan 
mijn moederland', die het blad uit De tijdspiegel overneemt. Hij put zich uit in bewonderende 
woorden: 'Noto Soeroto, groote, edele Javaan, gij zijt als die zee in reine omarming van de 
tropennacht.' Maar toch wordt ook hier weer Tagore als meetpunt gehanteerd, wanneer 
Heumann eraan toevoegt: 'Maar daar leeft er nog één grooter dan gij, één, die heeft leeren 
ontbeeren de genietingen des levens, en dien gij Uwen meester noemen zult: Tagore! Dat ook 
de toon, die uit zijn toekomstige werken spreken zal meer en meer nadere tot dat hoog-
menschelijk-volmaakte: de Gitanjali.'2  
 De Javaan Dåhå-Kadiri waagt zich aan een Javaanse vertaling van bovenstaand gedicht. 
Het wordt in 1918 in Weltevreden gepubliceerd in een uitgave van het Comité voor het 
Javaansch Nationalisme, dat eveneens een vertaling in het Soendanees plaatst van de hand 
van Mangoen di Karja.3  
 
 
Lotos en morgendauw (1920) 
 
De uit Djokjakarta afkomstige danser Raden Mas Jodjana is een in Europa bejubelde figuur. 
Hij ontvangt zijn dansopleiding in Djokjakarta. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog komt hij 
naar Nederland en bouwt vanuit zijn woonplaats Den Haag een positie op van Europese 
allure, met indrukwekkende optredens in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Hem komt de eer 
toe de Javaanse danskunst, die is gebaseerd op vormen uit een eeuwenoude traditie, in 
Europa bekend en geliefd te hebben gemaakt. Behalve danser is hij schilder, tekenaar en 
maker van houtsnedes en maskers.4 De bundel Lotos en morgendauw wordt door hem op 
karakteristieke wijze geïllustreerd met drie penseeltekeningen. De bandversiering is van 
Soerjowinoto, eveneens een begaafd danser, maar ook dansleraar en gamelanspeler. De band 
tussen Noto Soeroto, Jodjana en Soerjowinoto wordt niet alleen bepaald door hun artistieke 
gaven, maar ook door de omstandigheid dat alledrie zijn gehuwd met een Nederlandse 
vrouw.  

                                                 
1 Mees-Verwey 1919, p. 50. 
2 Heumann 1917, p. 169. 
3 Wederopbouw 2 (1919), p. 117-118. 
4 Van Eysselsteijn 1932a. 
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 De eerste tekening van Jodjana is geplaatst naast het titelblad en stelt een gestileerde lotus 
voor. De bloem symboliseert in het boeddhisme de ontvouwing van de menselijke geest door 
het verkrijgen van verlichting of inzicht. De lotus wortelt immers in de modder en bloeit 
open in de zuivere, open lucht. Ook Van Eeden gebruikte wel een afbeelding van een lotus 
als vignet bij zijn werk.  
 De 21 prozagedichten hebben de liefde in de moeder-kindrelatie tot onderwerp. Een paar 
gedichten staan in 1919 reeds in Het getij.  
 
 
LOTOS EN MORGENDAUW 
 
Een jonge moeder – een lotosbloem, die statig 
uit het water stijgt – zij bloeit zoo stil, zoo rein 
in kuische majesteit en kent haar eigen  
schoonheid niet. 
Een kindeke – een droppel dauw in morgen- 
zonneschijn – het is het grootste geheimenis hier 
op aarde en kent zijn eigen wonder niet. 
Klein kindeke en moeder beiden zijn méér dan 
dauw en lotosbloem; zij kennen echter 't sprookje 
van hun eigen levens niet. 
 
Maar de lotosbloem zingt tot de morgendauw: 
"Kleine waterdrop, je kuste den boezem der aarde, 
je zwierf door de zeeën, je voer op de wolken en 
toefde bij de sterren. 
O mysterie! Jij, die alle leven bloeien doet en tot de 
gansche wereld hoort – jij daalde uit den hemel 
en hebt mijn broze armen tot je woôn gekozen". 
 
 
De reminiscenties aan poëzie van Willem Kloos en Frederik van Eeden vallen op: 
 
 
VAN DE ZEE 
 
Aan Frederik van Eeden 
 
De Zee, De Zee klotst voort in eindelooze deining, 
De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet; 
De Zee is als mijn Ziel, in wezen en verschijning, 
Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet. 
 
[…] 
 
Willem Kloos, uit Verzen (1894)  
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DE WATERLELIE 
 
Ik heb de witte water-lelie lief, 
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon 
uitplooit in 't licht. 
 
[…] 
 
Frederik van Eeden, uit: Van de passielooze lelie (1901) 
 
 
De bundel is opgedragen aan Déwatiah en Rawindro. De lezer van de bundel zal bij deze 
namen in eerste instantie denken aan de dochter en de zoon van de dichter. Zeker is 
Rawindro Noto Soeroto's in 1918 geboren zoon, maar Déwatiah is niet Noto Soeroto's 
dochter. Zij zal pas in 1922 worden geboren. Het is Jo Meijer, door Noto Soeroto soms 
aangeduid als Déwathia.1  
 Lotos en morgendauw krijgt niet veel aandacht. Het lijkt alsof de kritiek het wel gezien 
heeft. De verflauwde belangstelling voor Noto Soeroto's dichtwerk zet al in na de publicatie 
van  Bloeme-ketenen, dat in tegenstelling tot de andere bundels maar één druk mag beleven. 
De tijdspiegel, nota bene het blad dat Noto Soeroto zo'n zeven jaar eerder in het literaire 
zadel had geholpen, is kortaf. In drie alinea's wordt Lotos en morgendauw weggezet: 'wat 
veel beminnelijke zoetheid en wat te veel mystiek à la Tagore en wat zuivere aanvoeling'. De 
criticus acht voor het westen pasklaar gemaakte oosterse lyriek voor de eerlijke en oprechte 
kunst van Indië zelfs gevaarlijk. Hij besluit met een wens, die klinkt als een hard oordeel: 
'Noto Soeroto werke voortaan voor en in de taal van Zijn Volk.'2 Ook nieuw is, dat we voor 
het eerst Willem Kloos zich over Noto Soeroto horen uitspreken. Hij is lovend en komt in De 
nieuwe gids van januari 1922 tot de conclusie dat de dichter 'ten volle zijn plaats [verdient] 
onder onze auteurs van nu en van straks', waarbij hij uiteraard niet de groep schrijvers rond 
het Vlaamse tijdschrift Van nu en straks bedoelt.3 Noto Soeroto had in de laatste week van 
juni 1921 persoonlijk kennis gemaakt met Kloos en zijn vrouw Jeanne Reyneke van Stuwe 
aan de Regentesselaan in Den Haag. Het is niet ondenkbaar dat dit bezoek heeft geleid tot de 
bespreking in De nieuwe gids. De ontmoeting is zeker in de smaak gevallen. Er zal, behalve 
over de poëzie, ook gesproken zijn over Indië. Jeanne werd in 1874 te Solo als KNIL-dochter 
geboren en ondanks haar korte verblijf in Indië is het land in haar literaire werk op 
uiteenlopende wijzen aanwezig. Kort na het bezoek ontvangt Noto Soeroto een portret van 
beiden en hij schrijft hen: 'Uw gezegde, dat mijn bezoek van eenige dagen geleden niet het 
laatste moet wezen zal ik zeker ter harte nemen.'4 Na de verschijning van de recensie 
ontvangt Kloos een beleefd, persoonlijk bedankje met erkentelijkheid voor de betoonde 
aandacht.5 
 Niemand zal hebben verwacht dat een deel van de mooie titel Lotos en morgendauw nog 
eens deel uit zou maken van een negatieve kwalificatie. Eind 1927 richten Gaston Burssens, 
E. du Perron, W.N. Dinger, R. Blijstra en Paul van Ostaijen te Brussel het tijdschrift 
Avontuur op. Wanneer men op zoek gaat naar medewerkers stelt Dinger Noto Soeroto voor. 

                                                 
1 Briefkaart Noto Soeroto aan G. Jonckbloet, 5 augustus 1918; brief Noto Soeroto aan G. Jonckbloet, 5 
november 1918. Archief Nederlandse Jezuïeten, collectie nalatenschappen, Z 399 (G. Jonckbloet), nr. 31. 
Nijmegen.  
2  Zeldenthuis 1921, p. 228. 
3  Kloos 1922, p. 129. 
4 Brief van Noto Soeroto aan dhr. en mevr. Kloos, 1 juli 1921. Archief LM Den Haag. 
5 Brief van Noto Soeroto aan Willem Kloos, 16 januari 1922. Archief LM Den Haag. 
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Dit is af te leiden uit een brief van Paul van Ostaijen aan E. du Perron uit 1927. Van Ostaijen, 
die in deze periode steeds meer streeft naar ge-ontindividualiseerde lyriek, merkt dan op, dat 
hij 'die Noto Soeroto' maar een 'lotos-estheet' vindt.1 En Du Perron, op zijn beurt, zal Noto 
Soeroto's gedichten niet hebben geappreciëerd, gezien zijn in die jaren tot ontwikkeling 
komende voorkeur voor de zogenoemde parlandostijl. Het estheticisme, dat hoe dan ook de 
poëzie van Noto Soeroto kenmerkt, past hem niet. Hij laat zich, weliswaar tien jaar later, 
expliciet afkeurend erover uit. Du Perrons sympathiebetuiging aan het Indonesisch 
nationalisme, dat hij gedurende zijn verblijf aldaar (november 1936–juli 1939) ontwikkelt, 
neemt hij en passant in zijn kritiek mee. Aan Henri Mayer, medewerker van boekhandel 
Nijhoff te Den Haag, laat hij vanuit Indië weten:  
 

En één ding zal in Holland blijven gelden totter eeuwigheid: dat halfzachtheid + 
provincialisme daar vereerd moet worden als 'warm gevoel'. Hier ook overigens – 
daar hebben we de ethische richting aan te danken, en de lieve briefjes in 
Hollandsch-halfzachtheidsstijl van raden ajeng Kartini; en de poëzie van Soeroto, 
en nog veel meer. Maar de N.S.B.-prollen zijn erger.2 

In de notitie 'In deze grootse tijd' deel X veegt Du Perron de schrijvers Tagore, Noto Soeroto 
en het boek Orpheus in de dessa van Augusta de Wit op één hoop, door hun publiek te 
bestempelen als 'halfzachten' die dit al zo 'wonderheerlijk' vinden.3   

Lotos en morgendauw beleeft een ongedateerde tweede druk bij Van Hoeve te Deventer, 
waarin de tekeningen van Jodjana zijn vervangen door die van de illustrator Menno.4  
 
 
Nieuwe fluisteringen (1925) 
 
Deze bundel ontstaat in de maanden juli – oktober 1924 en bevat 62 romeins genummerde 
prozagedichten zonder titels. Hij wordt uitgegeven bij Adi-Poestaka te Den Haag, Noto 
Soeroto's eigen uitgeverij, in een oplage van 500 genummerde exemplaren. De 
bandversiering is ontworpen door één van zijn vrienden, de architect en rijksbouwmeester Ir. 
Gijsbert Friedhoff (1892–1970). De uitgave is voorzien van een foto van de dichter in 
traditioneel Javaanse kleding, gemaakt bij foto-atelier Frans Hals te Den Haag. Aan 
verschillende mensen zijn gedichten opgedragen. Niet van allen is met zekerheid de identiteit 
te achterhalen.  
 'Voor Hugo en Eugenie' luidt de opdracht bij de gedichten 1 tot en met 35. Naar alle 
waarschijnlijkheid zijn dit de kunstenaar Hugo Vogel en zijn vrouw. De nummers 36 tot en 
met 41 zijn voor Noto Soeroto's dochter 'Déwatya Noto Soeroto'. Natuurlijk ontbreekt de 
'Prins Mangkoe Nagoro VII' niet (gedicht 42). Nummer 52 is voor 'Gijs en Wil', Gijsbert 
Friedhoff en zijn vrouw. 'Herman', die wordt bedacht met gedicht 53, is naar alle 
waarschijnlijkheid zijn vriend, de dichter, romancier en detectiveschrijver Herman 
Middendorp (1888–1941). Deze verzorgt ook besprekingen van het werk van Noto Soeroto 
in De tijdspiegel. Middendorp zou, naast Jonckbloet, de tweede literair criticus zijn met wie 
Noto Soeroto vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt. 'Nico en Henne' (gedicht 54) zijn 
de dichter-criticus Nico Oosterbeek en zijn vrouw. Zo blijkt ook deze dichtbundel een 
instrument te zijn om intimi van de schrijver te achterhalen.  
                                                 
1 Borgers 1971, p. 953-955. De bewuste brief is gedateerd 28 december 1927. 
2 Du Perron 1990, dl VI, p. 395. De brief is gedateerd 16 maart 1937. 
3 Du Perron 1956, dl. 5, p. 184. 
4 Menno Simon Jacobus van Meeteren Brouwer (1882–1974). 
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 Hoewel de titel Nieuwe fluisteringen een vervolg suggereert op Fluisteringen van den 
avondwind is de toon van deze bundel totaal anders. Was de laatstgenoemde nog geschreven 
in de euforie van zijn liefde voor Jo Meijer, nu klinkt er bitterheid: 
 
 
I 
 
Een windezucht streek langs mijn voor- 
hoofd, vluchtig alsof iemand langs mij 
heenging, het gelaat van mij afgewend. 
De geur van bekende bloemen bedwelmde 
mij en in wilde duizeling reet ik een oude 
wonde open; de pijnen zijn smartelijker,  
de droppelen bloed zijn donkerder van tint. 
Ik drukte eenzaamheid aan mijn hart en de 
herinnering aan voorbije dagen zoemt in mij 
als het mysterie van den avond in nieuwe 
fluistering. 
 
 
De gedichten lopen over van woorden met een negatieve connotatie: storm, donkerte, 
neergeveld, vernederd, tranen, dolen, verliezen, wreed, smartwolken, pijn, etc. De  
gebeurtenissen waarop gedoeld wordt, zijn dan ook ingrijpend.  
 In de eerste plaats zijn dit de financiële zorgen met betrekking tot de uitgeverij en 
boekhandel Adi Poestaka. In 1923 wordt de firma verplaatst naar Den Haag. Geldgebrek 
belemmert het doen van de noodzakelijke investeringen. Noto Soeroto blijkt in het geheel 
niet in de wieg te zijn gelegd als zakenman. Hij beschouwt al het geld dat binnenkomt als 
winst zonder te denken aan de kosten. Het gezin verkeert hierdoor in voortdurende geldnood. 
De situatie trekt uiteraard een zware wissel op Jo Meijer, die met moeite het gezin draaiende 
kan houden. Naast deze financiële zorgen speelt de onverkwikkelijke affaire met de 
oorringen van de kroonprins van Djokja. Tot slot zijn er de verwikkelingen in de Indische 
Vereeniging, die er uiteindelijk toe leiden dat Noto Soeroto eind 1924 als lid wordt 
geroyeerd.  
 We mogen aannemen dat genoemde drie kwesties de toon zetten voor de gedichten in 
Nieuwe fluisteringen. De bundel lijkt een poging de problemen in poëzie te sublimeren. De 
kritiek besteedt er amper aandacht aan.   
 
 
XII 
 
Zijn alle deuren voor u gesloten; brandt 
nergens een lampje, dat op uw thuis- 
komst wacht; is er voor u geen wenk, geen 
roep, geen verlangen, dat zijn armen naar 
u uitstrekt ……. 
Ken dan uw lot, o Zwerver van harte, en 
weef gezangen uit de zuchten van liefden 
en begeerten, van hoop en van vertwijfeling, 
uit de zwijgzaamheid der sluimerende huizen.  
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Wayang-liederen (1931) 
 
Na 1925, te weten in 1931, verschijnt er nog één poëziebundel van de hand van Noto 
Soeroto: Wayang-liederen. De bundel, die 22 prozagedichten bevat, draagt hij op aan zijn 
vriend Ben van Eysselsteijn en wordt uitgegeven bij Adi Poestaka. De gedichten dragen titels 
die verwijzen naar personages uit het wajangspel en naar attributen die hierbij worden 
gebruikt. Zo komen onder andere aan de orde: de dalang, het scherm, de lamp, de mythische 
vogel Garoeda, de apenkoning Hanoeman, het paard Toerongga en de potsenmaker Semar. 
De bundel volgt de structuur van het wajangspel: een proloog, een eerste deel, een 
tussenspel, een tweede deel en een epiloog.  
 Wajang kulitvoorstellingen (wajang = afbeelding, verschijning; kulit = leer, huid) worden 
geleid door de dalang (vertoner), die achter een scherm is gezeten dat door een lamp boven 
hem wordt verlicht. Hij bespeelt de tweedimensionale leren wajangpoppen waarvan het voor 
het scherm gezeten publiek slechts de schaduwen waarneemt. Hij spreekt hun stemmen, 
zingt, vertelt en leidt het gamelanorkest. De voorstellingen zijn geïnspireerd op de oude 
Indiase heldengeschiedenissen Mahabharata en Ramayana. De wajangvoorstellingen zijn 
oorspronkelijk de geesteskinderen van de Javaanse aristocratie, maar hebben een zodanige 
democratisering ondergaan dat zelfs de overheid het medium gebruikt voor politieke en 
educatieve doeleinden. Zo gebruikte de nieuwe republikeinse regering het medium om de 
pancasila, de vijf zuilen waarop de nieuwe staatsfilosofie zich baseerde, onder het volk 
bekend te maken.1 De wajang is in Indonesië van een statisch tot een dynamisch fenomeen 
geëvolueerd waarin de dalang alle ruimte neemt de actualiteit in zijn voorstelling een plaats 
te geven. Toch moet de inhoud van de bundel vrijer worden opgevat. Noto Soeroto schrijft in 
zijn 'Aanteekeningen' achterin: 'De termen, namen, beeldspraak, reminiscenties, kortom: de 
geheele wayang-atmosfeer vormt slechts de bodem, waarin dichterlijke fantasie en eigen 
scheppingen geworteld staan.'     
 Het principe van het wajangspel doet denken aan wat Plato presenteert in zijn allegorie 
van de grot. In een onderaardse ruimte leven gevangenen. Zij zijn nog nooit buiten geweest. 
Zij kunnen hals en benen niet bewegen en kunnen slechts voor zich uit kijken. De toegang tot 
de open lucht wordt gevormd door een hooggelegen opening, even breed als de grot. Achter 
de gevangenen brandt een groot vuur. Tussen hen en het vuur loopt een hooggelegen weg 
met een borstwering waarachter mensen lopen. Zij tillen stenen en houten voorwerpen, zoals 
beelden van mensen en dieren, boven de borstwering uit. De gevangenen zien van deze 
voorwerpen slechts de schaduwen die door het vuur op de wand van de grot worden 
geprojecteerd. Indien de gevangenen met elkaar zouden spreken, zouden ze het hebben over 
de schaduwen die zij voor de werkelijkheid houden en de weerkaatsing van geluid tegen de 
wand, de echo's van de mensen achter de borstwering, zouden zij houden voor geluiden die 
door de schaduwen worden voortgebracht. De gevangenen houden de schaduwen aldus voor 
de dingen zelf. Zij bevinden zich in de gevangenis van hun onwetendheid.2  
 Met deze allegorie wil Plato duidelijk maken dat werkelijke kennis niet in de wereld van 
de concrete zaken ligt. Het waarneembare is slechts de schijn van de werkelijkheid. 
Werkelijke kennis ligt in de zogenoemde ideeënwereld, een wereld van abstracties die 
goddelijk is. Het is de wereld van het zuivere weten, van objectieve kennis.   
 Bij het wajangspel worden ook slechts de schaduwen van de poppen waargenomen. Het 
gepresenteerde kan dan ook worden opgevat als een afspiegeling van een hogere 
werkelijkheid, een abstracte wereld waartoe de dalang toegang heeft. Hij is de trait d'union 
                                                 
1 Wassing 1983, p. 16. 
2 Deze parafrasering is gebaseerd op de vertaling van Plato's Politeia door Ars Floreat (www.arsfloreat.nl). De 
vertaling van Gerard Koolschijn (1975, p. 179, 180.) biedt een minder gedetailleerde beschrijving van de 
onderaardse ruimte, maar het principe is overeenkomstig de vertaling van Ars Floreat. 
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tussen het bovennatuurlijke en de mensenwereld. In deze zin is hij gedurende het spel de 
alwetende die de toeschouwers algemene waarden voorhoudt door hen de schaduwen te 
verklaren. En inderdaad, het is zoals Noto Soeroto het zelf formuleerde in 1916 in zijn 
'Aanteekeningen' in De geur van moeders haarwrong.1  
      
Met het gedicht 'Dalang' opent de bundel. 
 
 
PROLOOG 
 
"DALANG" 
(De Vertoner)  
 
Dit is het lied van den Dalang, die u zal 
zingen over Wil en Lot. 
 
Spiegel u in Mijn spel, verbijsterend van schoon- 
heid, angstwekkend van vreugd en uitbundig 
van smart. 
 
Want weet! Der schimmen vreugd is niet Mijn 
vreugd, en der schimmen smart is niet Mijn smart. 
 
Ik zie edelen en demonen, dapperen en laf- 
hartigen, priesters en koningen, vrienden en 
verwanten. 
 
Het is de Wet van dit Mijn spel, dat een ieder 
op het hem gewijde uur, in den kring van Mijn 
licht zal verschijnen. 
 
Het is de Wet van dit Mijn spel, dat een ieder, 
na den hem toegemeten tijd, uit den kring van 
mijn licht zal verdwijnen. 
 
Maar de demon zal de edele niet zijn, en de 
dienaar de koning niet, zoolang de schimmen 
dansen in Mijn handen. 
 
En in den schijn van Mijn licht en in de vreugde 
Mijner klanken zijn èn priesters èn koningen, 
èn edelen èn demonen slechts schimmen, die 
dansen in Mijn handen. 
 
Zoo spiegel u in Mijn spel, o Mensch, en ken 
uzelven! 
 
Ook op het slagveld van uw eigen hart zal de  
grimmige strijd ontbranden tusschen vrienden 
                                                 
1 Zie de bespreking van deze bundel in dit hoofdstuk.  
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en verwanten. 
 
Speel nu den demon zooals het den demon 
past, en speel den edele gelijk het den edele 
betaamt. 
 
Want weet! Der schimmen vreugd is niet Mijn 
vreugd, der schimmen smart is niet Mijn smart. 
 
 
De bundel wordt goed ontvangen. P.H. de Wit vergelijkt in de Haagsche courant de 
Wayang-liederen met de eerdere dichtbundels en komt tot de conclusie dat Noto Soeroto 
rijper is geworden 'met dieper bewustzijn en rijkere ervaring'. De criticus, goed op de hoogte 
van Noto Soeroto's politieke visie, schrijft deze ontwikkeling toe aan de recente sombere 
jaren, 'vaak van schrijnende smartelijkheid', waarin Noto Soeroto zijn standpunt tegen twee 
fronten verdedigt: 
 

De reactionaire groepen scholden hem in Nederland uit voor een gevaarlijk 
element, een man, die nog gevaarlijker was dan het revolutionair gevaar, omdat 
hij zijn ideaal van zelfregeering langs evolutionairen weg te bereiken zocht. […] 
En zijn eigen landgenooten, althans de extremisten onder hen, scholden hem uit  
voor een "laffe dienaar van het Nederlansch grootkapitaal", omdat Noto Soeroto 
heftig tegen hen te velde trok, als zij hun omwentelingstheorieën en revolutionaire 
ideeën verkondigden. […] In de Wayang-liederen klinkt een smartelijke stem, de 
stem van een gewonde, iemand, die vele bittere ontgoochelingen gehad heeft en 
momenten van van groote wanhoop heeft gekend.1  
 

 De Wit leest in bepaalde gedichten expliciet autobiografische verwijzingen, zoals in 'Lakon' 
(de handeling), waar Noto Soeroto schrijft: 'Mijn liefde leidt tot haat van anderen; mijn 
waarheid heet den vijand een leugen en mijn trouw is den ander een verraad.' 2 In de epiloog, 
'Soeratha' (de wagenmenner), ziet hij de dichter zelf aan het woord, omdat het Sanskritische 
woord 'Soeratha' in het Javaans klinkt als de naam van de dichter.3 Het is inderdaad een 
uiting van smart die uit deze epiloog klinkt:  
 
 
EPILOOG 
 
"Soeratha" (De wagenmenner) 
 
O Hart, mijn geliefde, ween niet als gij denkt  
aan de eindstrijd, die komen zal. 
Want velen zullen vallen: uw broeders en uw 
vrienden, die mèt u strijden, maar ook uw broeders 
en uw vrienden, die in het kamp uwer vijanden staan.  
 
De stem der Gerechtigheid zal gehoord worden 
en uw stem zal verklinken. 
                                                 
1 De Wit 1931. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem.  



 162

Kunt gij daarom niet vreugdig zijn en welgemoed, 
Ardjoena? 
Hebt gij daarom uw hoofd geneigd naar de  
aarde als een bloem, vermoeid in den avond 
en die geen zon meer wacht? 
 
Weet gij dan niet, dat deze strijd zal eindigen 
gelijk het spel der schimmen, als de schaduwbeelden 
rusten aan de voeten van den Dalang? 
De lamp zal gedoofd zijn, omdat de Nacht ten einde is en een nieuw Licht zal opgaan in het 
Land van géén ruimte en géén tijd. 
 
Sluit nu uw vingeren tot het devoot gebaar 
van den leerling en luister naar Mijn woorden, 
want Ik heb Mijn hand geheven in de houding 
van den Leeraar: 
Ik zal uw wagen, den schoonen en glansrijken, 
mennen, dat gij wete hóe te strijden. 
Ik zal uw armen, de krachtige en sterke, richten, 
dat gij wete hóe te treffen. 
Ik zal het zwaard, dat aan het eind ook ú zal 
neerslaan, met wijsheid en mededoogen omglanzen, 
dat gij wete hóe te sterven. 
 
Dit tooneel is kort en het leven eindig. 
Van dit spel ben Ik de Zin. 
Van de spelers ben Ik de Kracht. 
Van dezen strijd ben Ik de Schoonheid. 
Nu, sta op en stel uw legers in slagorde! 
Sluit uw ooren voor het hoovaardig gehoon 
uwer vijanden; tel niet het wantrouwend gemor 
uwer vrienden en bouw niet uw moed op den 
lof uwer naasten, maar leg uw smart en vreugde 
in Mijn handen! 
 
Vriend en vijand zijn uit Mij gekomen. 
Vriend en vijand zullen in Mij sterven. 
Vriend en vijand zullen zich weêrom in Mij 
veréénen. 
De tijd zal ondergaan in andere tijden en alle 
tijden zullen uitgaan en wederkeeren binnen 
Mijn grondelooze Eeuwigheid, waarin gij wederom 
voor Mij zult staan, aangezicht tot aangezicht. 
 
Hef dan uw hoof op, o Zoon van Koenti! 
Uw edelen en uw dienstknechten wachten u; 
voor uw wagen stampvoeten uwe schuimende 
paarden. 
Schud het stof van u, o Zoon van Pandoe! 
Gij zult overwinen, en het Doel is bereikt. 
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Gij zult nederliggen, en het Doel is bereikt. 
Want nederlaag en overwinning beide, vinden  
haar doel in Mij alleen. 
 
Op ten strijde! 
Naar de glorie der ZELF-OVERWINNING, 
o Ardjoena! 
 
Het Algemeen tijdschrift voor Holland en Indië schrijft naar aanleiding van de verschijning 
van de Wayang-liederen, dat 'zijn staatkundig werk aan de totstandkoming van dezen bundel 
poëzie allerminst vreemd is. Integendeel, er zelfs nauw mede is verwant.'1 Het is waar. Rosa 
Maria Salim zegt in het algemeen over de Wayang-liederen: 'This work of Noto Soeroto 
presents a complete illustration of his thoughts, his feelings and his experiences which had as 
background the politics and the environment of the Dutch colonial situation.'2 En, doelend op 
Noto Soeroto's opvatting dat de zelfstandigheid van Indonesië slechts bereikt kan worden 
door de Indonesische identiteit niet te verloochenen, merkt zij op: 'Wayang-liederen causes 
one to remember the morality to know oneself. The life of human beings is like the wayang-
puppets who each must act in accordance with the role which has been allotted individually. 
Selfcontrol will enable the human being to avoid temptations which would otherwise corrupt 
his way of life.'3 Een aantal voorbeelden illustreert de relatie tussen de Wayang-liederen, de 
Ramayana en Noto Soeroto's leven. Het karakter 'Semar' (de potsenmaker) verwijst naar 
Noto Soeroto's sociale en politieke positie. Semar zegt: 'Mijn aanschijn wekt uw spotlust op; 
ik sleep mij door de straten als een vreemd en koddig dier. O Menschen, ik vergeef u uw spot 
en hoon, want gij zijt onwetende kinderen!' Tot slot zegt de grappenmaker: 'Weet, dat gij de 
wijsheid dezer wereld nimmer zult doorgronden, als gij haar dwaasheid niet verstaat!' Een 
ander voorbeeld is 'Radja-Reshi', opgedragen aan prins Mangkoenegoro VII. Het is een 
dialoog tussen een koning en een wijze. De wijze besluit zijn woorden met vast te stellen dat 
er slechts drie juwelen zijn die het hoogste teken van koninklijke waardigheid zijn: het 
juweel van eerbied voor de wijzen, het juweel van kracht dat vertrouwen hem in handen heeft 
gegeven en het juweel van schoonheid dat uitstraalt in liefde en rechtvaardigheid. Het zijn 
juist die elementen waaraan Noto Soeroto de wijzen in zijn aristo-democratische idee wenst 
te herkennen. 'Bratayoeda', tenslotte, beschrijft een dialoog in de tragische broederstrijd 
tussen de jongere, vredelievende en rechtvaardige Vibhishana en de wraakzuchtige 
Kumbhakarna.4 In het gedicht laat Noto Soeroto de jongere broeder, zich de 
bloedverwantschap beseffend, aan zijn broer vragen: 'Ziet gij dan niet, dat elke pijl, die u 
schramt, mijzelven doodelijk wondt?' Hiermee trekt hij de vergelijking tussen zijn eigen pijn 
in de strijd met de militante nationalistische strijders, die hij tracht te overtuigen van zijn 
alternatief.    
  In Oedaya bespreekt Wim Klaar de Wayang-liederen. Uiteraard ziet hij als naaste 
medewerker van Noto Soeroto de autobiografische elementen. De bundel reikt naar zijn 
mening veel verder dan 'ik-poëzie', waardoor de gedichten een meer universele kracht 
uitstralen.5  
 Wanneer Ben van Eysselsteijn in 1956 de Wayang-liederen samen met een aantal door 
Noto Soeroto nagelaten fabels uitgeeft onder de titel Goden, mensen en dieren wordt er 
opnieuw door de kritiek wat aandacht aan besteed. Allereerst door Ben van Eysselsteijn zelf. 

                                                 
1 Groenevelt 1932, p. 56-57. 
2 Salim 1981, p. 172. 
3 Ibidem, p. 176. 
4 Kerdijk, p. 102-103. 
5 Klaar 1931b.   
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Hij plaatst de door hem vol compassie geschreven biografische inleiding tevens letterlijk in 
de Haagsche courant.1 In De nieuwe gids is W.A. Braasem van mening dat Noto Soeroto in 
de Wayang-liederen geheel ontstegen is aan de invloed van Tagore en dat de 
oudtestamentische gedragenheid van de taal reminiscenties oproept aan de poëzie van het 
Hooglied.2 De recensent van de NRC is diezelfde mening toegedaan.3 Laten Braasem en de 
NRC-recensent  nog in het midden of de gedragenheid van de taal positief of negatief moet 
worden beoordeeld, J.Greshoff laat er in Het vaderland geen misverstand over bestaan. Hij 
beoordeelt de taal als te gedragen en dicht naderend 'tot de gelukkig vrijwel overleefde 
kanselgalm'.4 Maar in vergelijking met de andere bundels vindt hij de Wayang-liederen tot 
het beste behoren wat Noto Soeroto heeft geschreven.  
 Een bijzondere anekdote in relatie tot de Wayang-liederen wordt verteld door Captain 
Roekanto Djokomono, ex-chefvlieger bij Garuda Indonesia en destijds de favoriete piloot 
van Soekarno. Djokomono baseert zijn verhaal op een artikel van Captain Tumbelaka uit het 
dagblad Sinar harapan van 4 april 2000. Het is omstreeks 25 december 1949 als E. van 
Konijnenburg namens de KLM Soekarno in Djokjakarta bezoekt om hem mee te delen dat 
KLM Interinsulair aan de Indonesische regering zal worden overgedragen. Het is de 
bedoeling dat Soekarno de nieuwe luchtvaartmaatschappij een naam geeft. Uit de Wayang-
liederen citerend, antwoordt Soekarno: 'Ik ben Garoeda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugelen 
uitslaat hoog boven uw eilanden.' Op 28 december 1949 vliegt Soekarno met de KLM DC-3, 
PK-DPD naar Batavia om te worden beëdigd als eerste president van de republiek. Het 
toestel is op dat moment nog eigendom van de KLM, maar is overgeschilderd en voorzien 
van de maatschappijnaam Garuda Indonesian Airways.5  

Beata van Helsdingen-Schoevers 
 
Beata van Helsdingen-Schoevers publiceert in een groot aantal Indische en Nederlandse 
periodieken over uiteenlopende culturele, maatschappelijke en politieke onderwerpen.6 
Zowel in Indië als tijdens haar verlof in Nederland van 1910 tot 1913 houdt zij lezingen, die 
later zijn gebundeld.7   
 Zij bezoekt in Nederland een aantal van Noto Soeroto's lezingen en vindt het 'aardig bij 
zoo'n gelegenheid de verwondering van het Hollandsche auditorium te zien, dat van die 
bescheiden tengere jongensachtige figuur, die ergens terzijde zat, nooit zulk een doorwrochte 
causerie in keurig maar volsterkt niet "stijf" Nederlandsch had verwacht'.8  
 Terug in Indië raakt zij door de publicatie van Melatiknoppen en De geur van moeders 
haarwrong zeer gecharmeerd van Noto Soeroto's poëzie.9 Te Solo, Semarang, Bandoeng en 
Cheribon houdt zij lezingen met declamatie, getiteld Noto Soeroto en Rabindranath 
Tagore.10 Zij karakteriseert het verschil tussen beider poëzie:  

 
Tagore is de man van het groote geluid van de kracht, van de daad – Soeroto is 
het liefelijke droomertje, dat ons met rose en witte lentebloesem overstrooit en 

                                                 
1 Van Eysselsteijn 1956b. 
2 Braasem 1956. 
3 'Noto Soeroto. Dichter en politicus', 1956. 
4 Greshoff 1956.   
5 Djokomono 2004. 
6 Van de Loo 2002, p. 11; Van de Loo 2004. 
7 Van Helsdingen-Schoevers 1929. 
8 Van Helsdingen-Schoevers 1929, p. 63, 64. 
9 'Voordrachtsavond van Indische verskunst' 1918. 
10 Van Helsdingen-Schoevers, p. 62. 
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zoete liedjes kweelt in de groene schaduw van weelderige boomen. Van sombere 
dreiging, van noodlotstragiek is bij ons Javaansch dichtertje nauwelijks iets te 
bespeuren. Hij lacht en zingt en droomt en fantaseert – terwijl de oudere, wijzere 
Rabindranath bezonken levenservaring geeft of woeste, alles overstelpende 
hartstocht, of liefdevol de kleine menschelijkheidjes beschouwt en er een wijze 
les uit put.1 

Beata van Helsdingen kon slechts op de hoogte zijn van Noto Soeroto's poëzie tot 1920, dat 
wil zeggen tot en met Bloeme-ketenen. Indien zij ook had kunnen kennisnemen van Nieuwe 
fluisteringen had zij zeker een formulering als 'zoete liedjes' en de constatering dat van 
'sombere dreiging' nauwelijks iets te bespeuren is, achterwege gelaten.  
 Haar succes is niet in de laatste plaats toe te schrijven aan haar nauwgezette 
voorbereiding. Uit haar lezing blijkt, dat zij een grondig onderzoek verrichtte naar Noto 
Soeroto's achtergronden, waarschijnlijk nadat haar man, Jacques van Helsdingen, in 1917 tot 
assistent-resident wordt benoemd in het Vorstenlandse Solo.2 Over Noto Soeroto's positie in 
in Nederland merkt zij op, dat hij door zijn medestudenten en door de 'voormannen op 
koloniaal gebied, als de Heer en Mevrouw van Deventer, en de Heer en Mevrouw 
Abendanon' met 'eerbied en bewondering' wordt aangezien en met 'achting [wordt] 
behandeld door litteraire grootheden, als Frederik van Eeden en Henri Borel'. Bij allen die 
hem kennen is hij geliefd.3   

De gedichten-in-proza worden in het algemeen het beste en het mooiste gevonden, aldus 
Beata van Helsdingen. Ze geeft een eenvoudige, maar afdoende verklaring: 'De rustige, 
kalme gang en het statige rythme van dit gedragen proza passen geheel bij den Oosterschen 
geest – zij zijn er absoluut mee in "stijl" – en deze harmonieuze eenheid is een der onmisbare 
voorwaarden voor een kunstwerk.'4 En om haar woorden kracht bij te zetten, voegt zij eraan 
toe, dat bijvoorbeeld Tagore's 'droomerig-zwaar geluid' niet past in de vorm van een vrolijk 
huppelversje, net zoals iemand met een licht en luchtig stemmetje zich niet aan een Wagner-
aria moet wagen. 'Dat maakt al een even onware, kunstlooze indruk.'5  
 Zij citeert Carel Scharten in zijn kritiek met betrekking tot de rijmende poëzie en schaart 
zich aan zijn zijde. Haar conclusie luidt dat Noto Soeroto, evenals Kartini, de associatie 
'tusschen Holland en Java' heeft bevorderd. Het sterkste bewijs hiervoor ziet zij in zijn 
huwelijk met een Nederlandse vrouw.6 De opvatting dat Noto Soeroto's huwelijk als 
instrument dient in het realiseren van zijn politieke ambitie, veronderstelt een bewuste keuze, 
waarvoor de grond twijfelachtig is.   

Slot
 
In het dichterschap van Noto Soeroto zijn drie fasen te onderscheiden. In de eerste gedichten 
van 1909 vindt hij, wat stijl en inhoud betreft, aansluiting bij de negentiende-eeuwse 
gelegenheidspoëzie. Met de publicatie van Melatiknoppen in De tijdspiegel in 1914 slaat hij, 
geïnspireerd door de Tagore-vertalingen van Van Eeden, een nieuwe weg in. Hij presenteert 
zich als prozadichter en verwerft hiermee, zeker na de bundeling van Melatiknoppen in 1915, 
een bijzondere, maar solitaire plaats in het poëzielandschap na Tachtig. Tenslotte vindt hij in 

                                                 
1 Van Helsdingen-Scoevers, p. 81. 
2 Van de Loo 2004, p. 121. 
3 Van Helsdingen-Schoevers 1929, p. 64. 
4 Ibidem, p. 66. 
5 Ibidem, p. 66. 
6 Ibidem, p. 75. 
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1931 een eigen geluid met de door de kritiek gewaardeerde Wayang-liederen. Hoewel het 
prozagedichten betreft, bevrijdt Noto Soeroto zich hier van Tagore. De Wayang-liederen zijn 
een cultureel instrument waarmee hij zijn landgenoten het eigene van de Javaanse cultuur 
voorhoudt en hen oproept deze niet te verloochenen. Noto Soeroto behoort als dichter niet tot 
een bepaalde stroming, noch heeft zich rondom hem een school van prozadichters gevormd.  
           
Tegelijkertijd met de prozagedichten publiceert hij in diverse tijdschriften sedert 1914 ook 
sonnetten en kwatrijnen. Wanneer in het voorjaar van 1916 de bundeling van deze rijmende 
en strofische gedichten in De geur van moeders haarwrong verschijnt, manifesteert hij zich 
nadrukkelijk als sonnettendichter in de traditie van de Tachtigers. Hoewel de bundel door een 
aantal critici gunstig wordt beoordeeld, laat hij zich overtuigen van de idee, dat in het 
schrijven van sonnetten en kwatrijnen toch niet zijn kracht ligt. Carel Scharten en vooral G. 
Jonckbloet spelen hierin een cruciale rol. Na de publicatie van deze bundel keert hij terug 
naar de succesformule van het prozagedicht. De rijmende poëzie in De geur van moeders 
haarwrong moet dan ook worden beschouwd als een uitzondering in zijn oeuvre.  
 Van 1925 tot 1931 zwijgt hij als dichter. Tijdens dit intermezzo spreekt hij zich uit over 
zijn dichterschap in een opstel getiteld 'Hollandsche gedichten en Javaansche gedachten' uit 
1925.1 Hierin verweert Noto Soeroto zich tegen de beschuldigingen van landgenoten, die 
hem verwijten een overloper, een Nederlander en 'een verzenmakende nietsnut' te zijn, omdat 
hij zijn gedichten in het Nederlands schrijft. Hem werd verweten zich te uiten in een vreemde 
taal, wat een negatieve houding impliceert ten opzichte van de Javaanse cultuur. 'Ik werd 
vergeleken met een boom op het eene erf geplant, die over de afscheiding heen zijn vruchten 
op het andere erf laat vallen.' Noto Soeroto stelt hier tegenover: 'de vorm is vreemd, de 
bloesems gepermuteerd, de vruchten vallen in andermans schoot, maar de boom zelf is 
ontsproten uit eigen bodem; de grond is dus goed.' Als getuigen à décharge voert hij zijn 
literaire critici op die verklaard hadden dat zijn gedichten voortkomen uit 'een on-
Hollandsche ziel' en van 'een on-Hollandsche schoonheid' zijn. Bovendien, aldus Noto 
Soeroto, dient een dichter zich te uiten in de taal die hij het beste beheerst. Dit blijkt dus het 
Nederlands te zijn.  
 Vervolgens stelt hij vast dat niet zijn dichterschap, maar zijn poëzie het gevolg is van twee 
factoren. De eerste is politiek-economisch van aard, de andere cultuur-historisch. Voor wat 
betreft de eerste factor verwijst hij naar zijn inleidende beschouwingen in Rabindranath 
Tagore's opvoedingsidealen. Hierin noemt hij de op eigen belang gerichte westerse oriëntatie 
in opvoeding en opleiding vooral van de priyayi's, waardoor ook hij is gevormd. De cultuur-
historische factor betreft de stagnerende ontwikkeling van de Javaanse taal- en letterkunde. 
Hij bepleit krachtige materiële en culturele impulsen, waardoor een klimaat zal kunnen 
ontstaan dat literaire vitaliteit waarborgt. Impliciet verwijst Noto Soeroto dus naar het feit dat 
hij onvoldoende is ingebed in de Javaanse letteren. Hij demonstreert hiermee aan zichzelf de 
paradoxale situatie, waarin ook Wederopbouw zich lijkt te bevinden: het nastreven van de 
herleving van de Javaanse cultuur door deze te verlangen van hen die een westerse 
opvoeding hebben genoten.  
 Wederopbouw neemt het standpunt in dat Noto Soeroto's poëzie wel degelijk een bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van de Javaanse letterkunde. Bij monde van de criticus Abraham 
Lafeber is het blad van mening dat 'door overzettingen van Noto Soeroto's gedichten in de 
inlandsche talen door kundige lieden een nieuw element wordt ingeleid in de inheemse 
letterkunde van Java'.2 Noto Soeroto zal zich door deze woorden gesteund hebben gevoeld. 
Het is niet alleen deze visie, die zijn poëzie een onverwachte dimensie toeschrijft. Er is ook 
                                                 
1 Noto Soeroto: Kleurschakeeringen uit "Oedaya", 's-Gravenhage 1925, p. 49-55; Oedaya 3 (1926), afl. 13, p. 
150-151. 
2 Lafeber 1919, p. 119. 
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letterkunde van Java'.1 Noto Soeroto zal zich door deze woorden gesteund hebben gevoeld. 
Het is niet alleen deze visie, die zijn poëzie een onverwachte dimensie toeschrijft. Er is ook 
steun voor de waarde van zijn gedichten in relatie tot de associatiepolitiek. Lafeber schrijft: 
'Een dankbaar Indië tegenover Holland is de grootste kracht voor ons in de toekomst.'2 Maar, 
Maar, net als Kartini destijds, vindt ook Lafeber dat er nog veel Europese verwaandheid en 
aanmatiging uit de weg moet worden geruimd. Desondanks ziet hij in Noto Soeroto een 
'dubbelmensch, die door kennis van Oost en West en zijn gevoel en medeleven in deze 
beiden onze eigen eenzijdige wereld kan verruimen'.3
 Midden 1928 uit Noto Soeroto zich mondeling over zijn dichterschap tegenover G.H. 's-
Gravesande, de kunstredacteur van Het vaderland, wanneer het eerste lustrum van Oedaya
wordt gevierd in een bovenzaal van Riche op het Buitenhof te Den Haag in aanwezigheid 
van meer dan zestig vrienden. Hij zegt: 'Het is een kortstondige arbeid geweest, waar ik met 
vreugde aan terugdenk.' Zo 'kortstondig' is die periode echter niet. Gedurende zestien jaar, 
van 1909 tot en met 1925, houdt hij zich intensief bezig met het schrijven van poëzie. De 
'vreugde' zal hij in de eerste plaats hebben ontleend aan de mogelijkheid die zijn talenten hem 
bieden poëtisch uitdrukking te geven aan wat in hem leeft. De gevoeligheid hiervoor is reeds 
in zijn hbs-tijd in Semarang aanwezig. Hij vertrouwt 's-Gravesande toe dat hij als leerling 
van de hbs reeds iets vaags voelde, gevoelens die in hem woelden zonder dat deze uiting 
vonden. Beata van Helsdingen duidt al op de invloed van zijn leraren en van het optreden van 
Willem Roijaards. In Nederland ontwikkelt hij dan zijn expressieve talent. De doorbraak in 
deze evolutie is de kennismaking met de Tagore-vertalingen van Van Eeden.
 In de tweede plaats zal de Nederlandse erkenning van zijn dichterlijk talent hem de 
genoemde 'vreugde' hebben bezorgd. Deze erkenning draagt in belangrijke mate bij aan zijn 
naamsbekendheid. Hij komt hierdoor in contact met landelijk bekende literatoren als Frederik 
van Eeden, Henri Borel en Willem Kloos. In Den Haag verkeert hij tussen talrijke artistieke 
vrienden, onder andere uit het verband van clubs als de Haagsche Kunstkring en de sociëteit 
De Wigwam. In deze Haagse kunstwereld zijn hij en Jodjana de enige Indonesiërs. In 
hoofdstuk 6 is deze Haagse bent uitgebreid aan de orde gekomen. Hij benut hier, maar ook in 
den lande, de kans om door middel van zijn culturele contacten en zijn lezers 'de zaak van 
Indië', zoals hij zijn associatie-ideaal wel aanduidt, met succes onder de aandacht te brengen. 
Het zijn de twee 'effecten' van zijn status als gewaardeerd kunstenaar. Vorm en inhoud van 
zijn gedichten brengen het 'product Indië' in Nederland aan de man, terwijl de 
naamsbekendheid zijn geloofwaardigheid als promotor van een politieke en maatschappelijke 
boodschap in belangrijke mate bevordert. De waardering voor zijn poëzie door het 
Nederlandse publiek en de Nederlandse kritiek wordt voor een belangrijk deel bewerkstelligd 
door het nog allerwegen aanwezige exotisme. In de appreciatie speelt het thematisch belang 
dientengevolge een belangrijke rol.  

1 Lafeber 1919, p. 119. 
2 Ibidem, p. 122. 
3 Ibidem. 


