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9

'IK LAAT EEN GROOT STUK, HET GROOTSTE EN MOOISTE STUK VAN MIJN 
LEVEN ACHTER BIJ JO EN DE KINDEREN' (1932 – 1934) 

Zich verscherpend nationalisme 

Noto Soeroto is op weg naar Indië. Maar welk Indië wacht hem? Politiek verkeert het land in 
een turbulente situatie door scherpe tegenstellingen tussen nationalistische groeperingen en het 
gouvernement. Bovendien zijn de gevolgen van de economische wereldcrisis sterk voelbaar. 
Deze voeden de politieke polarisatie. In de vijfentwintig jaar die Noto Soeroto in Nederland 
heeft gewoond, is Indië ingrijpend veranderd. Of hij zich dit voldoende realiseert, valt te 
betwijfelen. In ieder geval zal blijken dat hij de kansen op het slagen van zijn missie ernstig 
overschat.

Het ontwakend nationalisme is in hoofdstuk 3 reeds aan de orde gekomen. In de loop der jaren  
verbreidt en verscherpt de beweging zich.
 In 1920 wordt de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) omgezet in de 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Er is nu sprake van georganiseerd communisme.1 Na een 
door de PKI georganiseerde opstand in 1926–1927 wordt de partij verboden en worden 
duizenden leiders gearresteerd.2 Deze maatregel van het gouvernement zorgt voor een 
verzwakking van de beweging, maar maakt haar niet monddood.3 Het geeft de Partai Sarekat 
Islam de mogelijkheid zich zelfstandig ter linker zijde te profileren. In de jaren erna is zij hard 
op weg een revolutionair-nationalistische organisatie te worden en stuurt aan op een grote 
beweging tegen het gezag.4 Als consessie aan de nationalisten wijzigt men in 1929 de naam 
van de partij in Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).5
  Nota bene in het jaar van de communistische opstand wordt in Bandoeng overgegaan tot 
de oprichting van de Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), sedert 1928 Partai Nasional 
Indonesia met Soekarno als onbetwiste leider. De partij heeft tot doel zowel nationalisten, 
islamieten als marxisten te bundelen in hun streven het land te bevrijden van het westers 
kapitalistisch imperialisme en te streven naar de staatkundige onafhankelijkheid van Indië. Zij 
stelt zich non-coöperatief op.6 Het belangrijke politieke instrument ter verwezenlijking van de 
doelstelling, de verbreding, krijgt eind 1927 gestalte door de oprichting van een federatieve 
organisatie, de Permoefakatan Perhimpoenan-perhimpoenan Politik Kebangsaän Indonesia 
(PPPKI of P3KI; Akkoord tussen politieke verenigingen van het Indonesische volk) met 
Soekarno als voorzitter.7 Naast de PNI treden onder andere de PSI, Boedi Oetomo en de 
gematigde, vooral maatschappelijk georiënteerde, islamitische vereniging Moehammadyah 
(1912) toe. Binnen de federatie behouden zij hun zelfstandigheid. Eind 1930 zal de PSII 
overigens uit de PPPKI stappen, omdat het hoofdbestuur van de federatie in gebreke was 
gebleven de statuten te veranderen. Het betreft de bepaling waarin is opgenomen dat het 
lidmaatschap uitsluitend openstaat voor verenigingen die zijn gebaseerd op zuiver 
Indonesisch-nationalistische grondslag. Aangezien ook niet-Indonesische islamieten tot de PSI 

1 Petrus Blumberger, p. 106. 
2 Giebels 1999, p. 87; Petrus Blumberger 1987, p. 315. 
3 Van den Doel 1996, p. 237. 
4 Petrus Blumberger, p. 316, 325. 
5 Ibidem, p. 325. 
6 Van den Doel 1996, p. 237, 238; Giebels 1999, p. 99; Petrus Blumberger 1987, p. 206. 
7 Giebels 1999, p. 106, 107. 
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kunnen toetreden, wordt het lidmaatschap beëindigd en gaat de PSI weer haar eigen weg en 
zoekt samenwerking met Moehammadyah en kleinere islamitische organisaties.1
 Eind 1929 worden de leiders van de PNI op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten 
gearresteerd, onder wie Soekarno. Het proces tegen hen begint half augustus 1930 in 
Bandoeng. Hier is het dat Soekarno op 2 december 1930 zijn beroemde pleitrede Indonesië
klaagt aan uitspreekt. Ondanks zijn veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf, komt hij eind 
1931 vrij en keert triomferend terug. Uit de ontbonden PNI zijn dan inmiddels twee nieuwe 
partijen ontstaan. De eerste is de PNI-baroe onder leiding van Sutan Sjahrir en Mohammad 
Hatta, teruggekeerd uit Nederland, waar zij actief waren geweest in de non-coöperatieve 
Indonesische Vereeniging (Perhimpoenan Indonesia, PI) en Hatta bovendien zijn studie 
economie in Rotterdam met goed gevolg had afgesloten.2 De tweede partij is Partindo (Partai 
Indonesia), waarvan Soekarno na verloop van tijd voorzitter wordt. De partijen verschillen in 
de wijze waarop de Indonesische onafhankelijkheid moet worden bevochten. Hatta en Sjahrir 
kiezen voor educatie en kadervorming, Soekarno voor agitatie en massa-actie.3 In augustus 
1933 zal Soekarno opnieuw worden gearresteerd en in december van dat jaar worden 
verbannen naar Endeh op Flores, waar hij vier jaar geïnterneerd zal blijven.4 Ook Hatta en 
Sjahrir ontkomen niet aan hun arrestatie. Begin januari 1935 worden zij verbannen naar 
Boven-Digoel in Nieuw Guinea. 
 Ook aan totokzijde organiseert men zich. Ultra-conservatieve Europeanen richten in 1929 
aan de borreltafel van een Soerabajase sociëteit de Vaderlandsche Club op. Tot de 
initiatiefnemers behoort de hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad, H.C. 
Zentgraaff, de 'maarschalk van het blanke front'.5 De organisatie pleit voor een permanente 
band tussen Indië en Nederland, een rijkseenheid. De garantie voor het slagen van deze twee-
eenheid is naar de opvatting van de club gelegen in de bevordering van een sterk nationaal 
leven van de Nederlanders in de kolonie.6 De Vaderlandsche Club kan hierdoor worden gezien 
gezien als een exponent van het zogenoemde cultuurrelativisme dat in de jaren twintig de 
associatie-gedachte had verdrongen. Het terugtrekken op de eigen stellingen, het creëren van 
gescheiden werelden met eigen waarden blokkeert vrijwel elk begrip voor de wensen en 
verlangens van de andere cultuur.
 Meer gematigd is de groep rond het tijdschrift De Stuw (1930), die wil vasthouden aan de 
uitgangspunten van de ethische politiek.7 In 1933 moet de groep de uitgave van haar tijdschrift 
tijdschrift op last van gouverneur-generaal De Jonge staken. Het verbod illustreert het zich 
verhardende klimaat.8

In zijn algemeenheid geldt dat de opkomst, organisatie en uitbreiding van de nationalistische 
beweging zowel door de Nederlands-Indische regering als voor de Nederlanders die werkzaam 
zijn in de industrie, handel en overheid, niet op hun juiste betekenis worden geschat. De reeds 
lang bestaande kloof tussen de Europeanen en de inlanders wordt hierdoor in de loop van de 
twintigste eeuw pijnlijk zichtbaar. Het overgrote deel van de Europeanen woont in de grote 
steden en weet nauwelijks wat zich afspeelt in de hoofden van de inheemse bevolking. De 
dagelijkse contacten met het personeel bestaan hoofdzakelijk uit eenrichtingsverkeer en 
dragen een oppervlakkig op de werkzaamheden gericht karakter.9 Bovendien, persoonlijke 

1 Petrus Blumberger 1987, p. 337, 338. 
2 Giebels 1999, p. 157, 166. 
3 Ibidem, p. 157. 
4 Ibidem, p. 201, 205. 
5 Van den Doel 1996, p. 242. 
6 Van den Doel 2000, p. 42. 
7 Van den Doel 1996, p. 243. 
8 Van den Doel 2000, p. 41. 
9 Ibidem, p. 247. 
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ambities als het maken van carrière en het verdienen van veel geld houden in dat men op een 
geheel andere wijze naar de kolonie kijkt. Zelfs zij die met meer 'ethische' bedoelingen naar 
Indië waren gekomen, huldigen de opvatting dat het moment voor zelfstandigheid nog lang 
niet is aangebroken.1 Ook zij bepalen veelal vanuit hun eigen Europese optiek wat wenselijk 
is.
 Het vooropgestelde utiliteitsprincipe, waarbij de baten van de kolonie niet alleen worden 
gezien als een nuttige bijdrage aan de schatkist, maar zelfs als een economische noodzaak, 
belemmert de juiste beoordeling van de nationalistische verlangens. Een brochure, in 1914 
gepubliceerd door de ambtenaar-geoloog C.G.S. Sandberg, met de titel Indië verloren, 
rampspoed geboren, vat de toenmalige visie van Nederland op de kolonie treffend samen. Als 
leus leeft de titel voort tot en met de twee Nederlands-Indonesische oorlogen na de 
Indonesische onafhankelijkheidverklaring op 15 augustus 1945.  

Behalve de onrust die het gevolg is van het optreden van de nationalisten, zijn er de gevolgen 
van de economische wereldcrisis. Zij zijn ook in Indië ingrijpend.
 De Engelse regering devalueert in 1931 het pond, zodat de importen duurder, maar de 
exporten goedkoper worden. Op deze wijze kon de concurrentiepositie op de wereldmarkt 
worden versterkt. Nederland volgt dit voorbeeld niet met betrekking tot de gulden, sterker nog, 
het houdt hardnekkig vast aan de dure gulden. Door deze 'gouden standaard' prijst het zichzelf 
uit de markt, omdat de Indische gulden gekoppeld is aan de Nederlandse gulden. De basis van 
de Indische economie, de export van tabak, suiker, koffie, thee, tin, rubber en aardolie, 
stagneert hierdoor sterk. Het logische gevolg van de terugloop van de comsumptieve 
bestedingen bewerkstelligt productieoverschotten, terwijl landen met een gedevalueerde munt 
deze producten in veel gevallen tegen een lagere prijs kunnen leveren. Door de verminderde 
inkomsten en onder de dwang van een sluitende begroting ziet het gouvernement zich 
genoodzaakt drastisch te bezuinigen op overheidstaken. Zo'n 400.000 Indonesiërs verliezen 
hun baan en een vijfde deel van de Europeanen in de particuliere sector wordt werkloos.2 En 
dan is er nog de dreiging van het expansieve, militaristische Japan, dat in 1931 Mantsjoerije 
bezet. De heersende vrees voor een verdere expansie zuidwaarts zal niet ongegrond blijken te 
zijn. En had Noto Soeroto hier niet al eerder voor gewaarschuwd? 

De terugkeer 

Noto Soeroto's besluit om naar Indië terug te keren roept vragen op. De belangrijkste is: 
Waarom verlaat een echtgenoot en vader zijn vrouw en kinderen? Hij zegt zelf over zijn 
vertrek: 'Als geen noodzaak mij wegdreef en geen levenstaak mij voortjoeg, ik zou geloof ik 
halverwege terugkeeren.'3 Deze opmerking beantwoordt de vragen natuurlijk niet afdoende. 
Welke noodzaak en welke levenstaak wegen op tegen dit offer? Want een offer is het. Uit de 
Dagboek-Aanteekeningen februari 1932–januari 1934 blijkt overtuigend dat zijn liefde voor 
vrouw en kinderen onverminderd groot is. Het is niet het sentiment van alleen de eerste 
periode na zijn vertrek. In de correspondentie met Ben van Eysselsteijn van voor en na de 
Tweede Wereldoorlog en met tientallen anderen na de oorlog, spreekt hij dit verlangen 
herhaaldelijk en met overtuiging uit.  
 Eén verklaring voor Noto Soeroto's vertrek is een economische. Zijn enige bron van 
inkomsten, Adi Poestaka met daarin Oedaya, biedt het gezin onvoldoende inkomsten. Het 
NIV, waaraan hij de uitgeverij heeft gekoppeld is ter ziele en heeft deze in zijn val 

1 Van den Doel 2000, p. 248. 
2 Gouka 2001, p. 30, 31; Van den Doel 1996, p. 236, 237. 
3 Dagboek-Aanteekeningen, 28 febr. 1932. 
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meegesleurd. De tweede verklaring is politiek van aard. Het NIV is in een politiek volkomen 
geïsoleerde positie terechtgekomen. Maar ook in Indië is voor de verbondsstandpunten in het 
geheel geen steun te verwachten, integendeel. Hij weet het eigenlijk zelf ook wel, al laat hij de 
verbondsidee toch niet los. Op 31 oktober 1931 had hij de Mangkoenegoro zijn motivatie om 
terug te keren uiteengezet:

Indien ik in Indië zelf een actie zal voeren, dan zal die in de eerste plaats ten doel 
hebben de Indonesische solidariteit te bevorderen. Mijn hoofdgedachte is altijd 
geweest den kolonialen Nederlander te omsingelen, eenerzijds door een 
Indonesische eensgezindheid, anderzijds door een kern van het Nederlandsche 
volk, die vóór de volkerensamenwerking is gestemd, doch tot dusverre zich nog 
niet heeft gemanifesteerd. Die kern manifesteert zich pas dàn en komt pas dàn 
bovendrijven, indien zij zich gesteund weet door een steeds sterker wordend 
Indonesisch front.
Goesti, ik wil naar mijn land terug, niet zozeer om een NIV-actie op touw te 
zetten als wel om mij in dienst te stellen van de Indonesische solidariteitsgedachte 
en van de Indonesische eensgezindheid. Ik kan mij volkomen verplaatsen in den 
gedachtegang van onze landgenooten ten aanzien van den Nederlander in ons 
land, d.w.z. ten aanzien van den kolonialen Nederlander. Van een 
samenwerkingsactie, gelijk ik in Holland heb gevoerd, kan niets terecht komen, 
als niet eerst de koloniale Nederlander tot inkeer wordt gebracht. Daarom wil ik 
naar Indië terugkomen met een blanco voornemen. Het gaat de buitenwereld 
voorlopig niets aan wat ik in Indië wil doen. Ik wil terug, eenvoudig omdat ik 
"kangen" [verlangend, heimwee hebbend, RBK] ben en omdat ik "met de 
werkelijkheid geconfronteerd wil worden". Zoo zou het officieel program van 
mijn terugkeer luiden.1

De  officiële lezing is dus dat zijn terugkeer vooral wordt ingegeven door heimwee en zijn 
verlangen de sterk veranderde situatie in Indië te ervaren. In de werkelijke motivatie spelen 
deze zaken uiteraard ook een rol, evenals de door hem niet genoemde belabberde financiële 
omstandigheden van het gezin en de uitgespeelde rol van de Oedayisten. En tussen al deze 
motieven bestaat een sterke band.
 De 'verborgen agenda', alleen aan zijn vriend bekend, getuigt echter van een onjuiste taxatie 
van zijn 'pers' tegen de achtergrond van de vigerende politieke situatie in Indië. Ook over de 
kansen op het vinden van regelmatige inkomsten om het gezin over te laten komen en te 
kunnen onderhouden is hij veel te positief. Zijn vertrek draagt elementen in zich van een 
wanhoopsdaad. Zijn laatste strohalm woont in Solo. Hij is op weg.

De Saarbrücken doet onderweg nogal wat havens aan.Via de Straat van Gibraltar gaat het naar 
Barcelona, Genua en Port Saïd. Dan door het Suezkanaal naar Djiboeti. Vervolgens via 
Colombo, Belawan aan Sumatra's oostkust en Singapore, waar hij overstapt op de Op ten 
Noort voor de oversteek naar Batavia. Gedurende de reis houdt Noto Soeroto zich intensief 
bezig met het schrijven en beantwoorden van brieven en het bijhouden van een dagboek. Zijn 
stemming is bij tijden niet al te best. Hoewel hij aardige contacten heeft aan boord en 
uitstapjes maakt in de verschillende havensteden, is het verlangen naar Jo en de kinderen geen 
moment afwezig. De vierjarige Indro is zijn oogappel. Dit blijkt uit het aantal malen dat hij 
zijn verlangen naar hem, los van dat naar Jo, Dewi en Rawi uitspreekt: 'Maar kinderstemmen 
voeren mij naar huis: naar Indro' en 'Dit is de tweede Zondag, dat ik niet met Indro kan 

1 Brief Noto Soeroto aan Mangkoenegoro VII, 13 oktober 1931. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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wandelen.'1 Dan verneemt hij van Jo het vervelende bericht dat Wim Klaar geen zin meer 
heeft om in de boekhandel en uitgeverij verder te gaan. Het betekent eveneens dat de 
continuïteit van het werk voor de Oedayabeweging in ernstig gevaar is. Het maakt hem boos 
en het stemt hem nog mismoediger. Niet in de laatste plaats uit zorgen om Jo, die er nu alleen 
voor staat. Wat hij dan nog niet weet, is dat het probleem zich niet lang na deze mededeling 
toch zou hebben voorgedaan door het overlijden van Wim Klaar in juli 1932. 

Batavia en Bandoeng, april–mei 1932 

Wanneer hij op zondag 3 april 1932 aankomt in Tandjong Priok, heeft de reis precies 43 dagen 
geduurd. Aan de kade wordt hij onder anderen verwelkomd door zijn neven Soejatiman en 
Notosoerasmo. Het is een emotioneel weerzien. In Batavia neemt hij voorlopig zijn intrek bij 
zijn gastvrije oom Koesoemo Joedo en diens zus, tante Mirjam. Hij bezoekt met hen sociëteit 
De Harmonie, Des Indes en de bioscoop. Hij mag van ooms auto gebruik maken en ontvangt 
een wit colbertpak, hoofddoeken en zelfs twee witte smokings. Bovendien wordt er een reünie 
georganiseerd voor de in Batavia wonende neven en nichten. Oom Soem raadt hem aan om 
niet meteen naar Solo af te reizen, maar rustig aan te doen en in Batavia persoonlijk contact te 
zoeken met kennissen om zodoende 'langzamerhand in te schieten'.2 Batavia neemt hem dan 
langzamerhand in beslag. Oom stelt ook zijn sociale netwerk tot zijn beschikking. Zo komt hij 
in contact met onder anderen departementshoofden, de secretaris van de Volksraad en de 
adviseur voor Inlandse Zaken. Hij bezoekt L.H.C. Horsting, die hij kent van de Indische Club 
in Den Haag, en die hem in contact brengt met Van Huut, de redacteur van Actueel
Wereldnieuws. Deze wil zijn reisbrieven plaatsen en doet hem het verzoek medewerker van 
het blad te worden. Hij spreekt het hoffelijke en belangstellende volksraadslid Koesoemo 
Oetoyo, de oud-regent van Japara en voorzitter van Boedi Oetomo, dat zich in de loop der 
jaren  tot een nationalistische organisatie had ontwikkeld.3 Noto Soeroto tekent aan om die 
reden niets van hem te verwachten. Even terughoudend is hij bij de kennismaking met Mas 
Soetardjo Kartohadikoesoemo, sedert 1931 lid van de Volksraad namens de Perhimpoenan 
Pegawai Bestuur Boemipoetra (PPBB), de gematigd nationalistische vereniging van 
ambtenaren bij het Inheems Bestuur.4 Van Soetardjo verneemt hij dat onder de jongeren een 
verzetsbeweging tegen hem is ontstaan, maar dat de ouderen op zijn hand zijn. Of het de 
'jongeren' en 'ouderen' in de Volksraad betreft, precisieert Noto Soeroto niet. Het bericht 
maakt hem moedeloos. Het zijn toch steeds weer die emoties die bij hem de kop opsteken. 
Ook wanneer hij zich realiseert in welk Indië hij is terecht gekomen. De gevolgen van de 
economische wereldcrisis zijn er volop aanwezig. In elk gesprek, zo meldt hij, komen de 
werkloosheid, het begrotingstekort, de massa-ontslagen en het toenemend gebrek aan geld ter 
sprake. Het aanhoudend geklaag hierover van zijn gesprekspartners bezorgt hem een obsessie, 
zoals hij zelf zegt. Desalniettemin houdt hij zich voor de moed niet te verliezen.

Noto Soeroto horen we voorlopig verder niet over de economische problemen en de sociale en 
politieke onrust. Zijn primaire zorg is het vinden van een betaalde baan. Van de tientallen 
mensen met wie hij kennis maakt of de kennismaking hernieuwt, is er niemand die hem aan 
werk kan helpen. Met Horsting bespreekt hij de mogelijkheid om Oedaya hier te doen 
herleven. 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 6 maart 1932.
2 Ibidem, 4 april 1932. 
3 Gouka 2001, p. 53; Petrus Blumberger 1987, p. 282. 
4 Gouka 2001, p. 64. 



176

 Op maandagavond 18 april 1932 houdt hij in de Theosofische Loge te Batavia zijn eerste 
openbare lezing, aangevuld met dagboekfragmenten en voorlezing van poëzie uit zijn 
Wayang-liederen. De belangstelling is groot en divers: politici, studenten, indo, blank en 
bruin, dames, heren door elkaar. Een enkeling laat zich overtuigen. Het leidt hem tot de 
voorbarige conclusie dat zijn morele overwinning is begonnen en hij niet meer alleen staat in 
zijn strijd. Na een tweede lezing, in het Maleis, op zaterdag 23 april voor Indonesiërs, en een 
derde op woensdag 27 april opnieuw in de Theosofische Loge, slaapt hij in met de gedachte 
dat hij het op den duur wel zal winnen.
 Zijn dagen zijn gevuld met nieuwe kennismakingen via het uitgebreide lunch- en 
dinernetwerk van oom Koesoemo Joedo en ontmoetingen met vele verre neven en nichten. Hij 
voert lange gesprekken over de inlandse beweging en haar vertegenwoordigers met nieuwe 
kennissen zoals Soetopo Wonobojo, oud-bestuurslid van Boedi Oetomo en sedert eind 1925 
werkzaam op het departement van landbouw.1 Voor de radio houdt hij op 28 april een lezing 
over de Wayang-liederen. Maar er is ook tijd voor ontspanning. Met oom Soem scharrelt hij in 
de volksbuurten van Batavia, maakt autotochtjes in de omgeving en bezoekt 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, waar hij door de Kanarielaan en langs de lotosvijvers bij het paleis 
wandelt. De telefonische uitnodiging voor een particuliere audiëntie bij de conservatief-
aristocratische gouverneur-generaal Jhr. mr. B.C. de Jonge heeft hij dan al op zak. Het is Noto 
Soeroto's initiatief om de De Jonge te ontmoeten. De gouverneur-generaal geeft de voorkeur 
aan een persoonlijke ontmoeting boven het gebruikelijke openbaar gehoor, omdat hij Noto 
Soeroto's zaak blijkbaar omstandig wenst te behandelen. Nieuwsgierigheid van De Jonge naar 
Noto Soeroto's plannen speelt hierbij zeker een rol. Het onderhoud vindt op 3 mei plaats. De 
Jonge neemt de tijd voor hem en is hartelijk en spraakzaam. Wanneer Noto Soeroto hem 
meedeelt dat 'sommigen' vinden dat hij eigenlijk in de Volksraad zou moeten zitten, beaamt 
De Jonge deze visie. Maar het eigenlijke doel van de audiëntie-aanvraag, bemiddeling tot het 
verkrijgen van een baan, doet de gouverneur-generaal af met de opmerking dat hij zijn best zal 
doen: 'de tijden zijn te slecht en de critiek op regeeringshandelen te scherp dan dat men 
iemand zoo gemakkelijk aan een baantje zou kunnen helpen.'2

De Volksraad, waarin Noto Soeroto een zetel ambieert, bestaat in 1932 al veertien jaar. Hij 
komt in 1918 voor het eerst bijeen en is samengesteld uit 39 leden: een voorzitter, negentien 
leden gekozen door gewestelijke en lokale raden en negentien door de gouverneur-generaal 
benoemde leden.3 De raad heeft geen wetgevende bevoegdheid. Hij heeft slechts het recht van 
petitie (verzoekrecht), het recht de gouverneur-generaal desgevraagd te adviseren en te worden 
gehoord.4 In de eerste raad hebben slechts vijftien inheemse leden zitting, onder wie Noto 
Soeroto's oom Koesoemo Joedo, die in de raad plaatsneemt als vertegenwoordiger van de in 
1909 opgerichte Regentenbond.5 Ondanks de beperkte bevoegdheden wordt de instelling van 
de raad in deze tijd van idealistisch streven naar associatie en zelfbestuur, zowel door de nog 
prille nationalistische beweging als door de regering, gezien als een doorbraak in het proces 
van de gewenste democratisering.6 Deze ontwikkeling stagneert begin jaren twintig, wanneer 
het ethisch beleid en zijn belangrijkste pijler, de associatiepolitiek, langzamerhand worden 
verlaten. De toenemende repressie van de regering ten opzichte van de non-coöperatisten 
benadrukt de tegenstellingen. Bij de verkiezingen voor de raad in 1927 wordt dan ook een 
scherpe aftekening zichtbaar tussen behoudende Nederlandse groepen en radicaler wordende 

1 Petrus Blumberger 1987, p. 37; Dagboek-Aanteekeningen, 23 en 26 april 1932. 
2 Dagboek-Aanteekeningen, 3 mei 1932. 
3 Van den Doel 1996, p. 213. 
4 De Jong 1998, p. 468. 
5 Van den Doel 1996, p. 213. 
6 De Jong 1998, p. 469. 
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Indonesische partijen.1 De definitieve streep door de 'ethische rekening' wordt in 1931 
gehaald. Als opvolger van gouverneur-generaal A.C.D. de Graeff, die zich gematigd had 
opgesteld ten opzichte van de vertegenwoordigers van de nationalistische beweging, treedt in 
september 1931 De Jonge aan als hoogste vertegenwoordiger van het Nederlands gezag. 
Direct al waait er een andere wind door het paleis te Buitenzorg. De Jonge, oud Shell-
directeur, toont geen enkel begrip voor welk nationalistisch streven dan ook.2 Onder zijn 
gezag vinden in respectievelijk 1933 en 1935 de verbanningen plaats van Soekarno en het duo 
Hatta en Sjahrir. De min of meer welwillende en vriendelijke houding van De Jonge ten 
opzichte van Noto Soeroto komt zeker voort uit de overigens juiste inschatting dat Noto 
Soeroto's politieke ideeën op geen enkele wijze een bedreiging, maar ook geen daadwerkelijke 
ondersteuning betekenen voor zijn repressieve beleid.

Na een lezing voor de Buitenzorgse Kunstkring op vrijdag 6 mei 1932, vertrekt Noto Soeroto 
de dag erop met de boemeltrein naar Bandoeng om 's avonds een lezing te verzorgen in de 
vrijmetselaarsloge. Hij logeert bij ir. A.J.H. van Leeuwen, een goede kennis, met wie hij in 
Den Haag al contacten had gehad. Hetzelfde weekend spreekt hij nog een oude bekende: zijn 
neef, de strijdbare Soewardi Soerjaningrat (alias Ki Adjar Dewantoro), die in de kleine kring 
van Indonesische studenten in Den Haag vanaf 1916 een vooraanstaande rol had gespeeld in 
de Indische Partij en als redacteur en administrateur van Hindia poetra. Hij had met hem 
opgetreden op 'Indische kunstavonden'.3 Noto Soeroto noemt hem 'een man van gezag en 
groote verdiensten', doelend op zijn huidige, niet aflatende inzet voor de zogenoemde Taman 
Siswo-scholen (scholen voor de 'ijverig studerende') op Javaans-culturele grondslag, gevestigd 
over geheel Java.4 Het is Ki Adjars antwoord op de door hem tweeslachtig genoemde 
werkwijze van de Hollands-Indische scholen, waar de kinderen naar zijn mening noch het 
Javaans, noch het Nederlands naar behoren leren spreken. 
 Bijzonder is Noto Soeroto's eerste en enige ontmoeting met Soekarno, ook in dit weekend. 
Na een korte kennismaking beluistert hij diens redevoering. Getuige de woorden, die hij in 
zijn dagboek noteert, is hij onder de indruk van Soekarno's retorisch talent:   

Hij is een geboren orator en volksredenaar; in dat opzicht een man met groote 
gaven. Hij spreekt met zijn sonore stem als een dalang en krijgt daardoor zijn 
inheemse hoorders dadelijk te pakken. Zijn rede van gisteravond vond ik echter 
bij analyse niet veel zaaks. Maar ik kan begrijpen, dat hij met zijn emphase en 
zijn krachttermen de massa bedwelmt en biologeert. Een zeer leerzame avond 
geweest.5

Het is de bedoeling om woensdag 11 mei door te reizen naar Djokjakarta, maar een oude 
schoolvriend, die bij de radio werkt, biedt hem tien gulden voor een radiolezing. Hij neemt het 
aanbod aan. Het uitstel stelt hem ook in de gelegenheid om een bezoek af te leggen bij Sosro 
Kartono, Kartini's broer, die net als Soewardi in Den Haag tot de groep Indonesische 
studenten had behoord en nu, geheel teruggetrokken, zijn geneeskrachtige gaven ten goede 
doet komen aan de bevolking. Hij ontvangt dagelijks honderden bezoekers. Het weerzien is 
hartelijk. Ook voor de hoofdpijnen van Jo Meijer heeft Sos een pasklare oplossing. Zij kan 
genezen door middel van een kaart, die Noto Soeroto haar, met de instructies, direct per 
luchtpost stuurt.

1 De Jong 1998, p. 483. 
2 Van den Doel 1996, p. 243. 
3 Poeze 1986, p. 116. 
4 Dagboek-Aanteekeningen, 9 mei 1932.   
5 Ibidem, 9 mei 1932. 
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Djokja en Solo, mei 1932 – januari 1934 

Uiteindelijk vertrekt hij op donderdag 12 mei uit Bandoeng voor de tien uur durende treinreis 
naar Djokja. Hij reist samen met Ki Adjar van wie hij de avond ervoor een indrukwekkende 
lezing over de Taman-Siswo-scholen had bijgewoond. 's Avonds om acht uur staan vele broers 
en zusters hem op het perron op te wachten en een ontroerend weerzien volgt. De volgende 
dagen brengt hij bij zijn familie door en bestrooit, volgens traditie, de graven van zijn ouders 
met bloemen. In zijn ontmoetingen met familieleden verkent hij tegelijkertijd de weg voor Jo 
en de kinderen en komt tot de conclusie dat zij zonder twijfel hartelijk ontvangen zullen 
worden.
 Prins Pakoe Alam en de prinses blijken tijdens het hem aangeboden diner ingenomen over 
zijn 'nog zuiver Javaansche manieren en gedragingen'.1 De dag erop, tijdens een gesprek onder 
vier ogen met de Pakoe Alam, laat deze hem weten dat de directeur van de Nillmij  
(Nederlandsch-Indische Levensverzekering en Lijfrentemaatschappij) een inheemse 
werkkracht zoekt ter opleiding tot inspecteur. Er zal een afspraak worden gemaakt met de 
directie voor een oriënterend gesprek.
 Dinsdag 17 mei wordt Noto Soeroto onverwacht in de gelegenheid gesteld mee te rijden 
naar Solo en laat hij zich bij de secretaris van Mangkoenegoro VII aandienen. Deze weet niets 
van zijn komst, maar schuift hem tussen twee bezoeken door en laat direct de Ratoe Timoer 
roepen. De regent-patih, die bij dit eerste persoonlijke contact sedert 1916 aanwezig is, 
vergelijkt het weerzien als dat tussen de twee broers Krishna en Baladewa (figuren uit de 
Mahabharata). Hij krijgt onderdak in het speciale gastenverblijf en 's avonds wordt hij tijdens 
een wajang-wong-voorstelling in de Mangkoenegaran door zijn oude vriend met 
buitengewone onderscheiding behandeld. Diezelfde week spreken zij een uur lang met elkaar 
onder vier ogen. Het is een gesprek waarin veel oude herinneringen worden opgehaald, maar 
er worden ook afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten. Het is duidelijk dat Noto 
Soeroto zich verbindt aan de Mangkoenegoro. Hij ontvangt namelijk f 100,- zakgeld, 
hoofddoeken en kaïns (sarongs). Ook zal de prins maandelijks f 250,- naar Jo zenden. Noto 
Soeroto zal zich, zoals later zal blijken, bezig houden met de Javaans-culturele evenementen, 
bepaalde correspondentie, ontvangsten en andere officiële gebeurtenissen. Bovendien komen 
zij overeen om voor de afgunstige buitenwereld geheel volgens de etiquette te handelen om 
voor alles te voorkomen dat Noto Soeroto als een gunsteling zal worden gezien. Om deze 
reden zal hij buiten Solo een werkkring zoeken, maar er niet te ver vandaan. Zijn leven zal 
zich nu voor een belangrijk deel afwisselend afspelen in Djokja en in Solo, waarbij zijn 
voorkeur uitgaat naar Solo. Djokja is in zijn ogen een half-Europese nederzetting, terwijl in 
Solo de Javaanse geest dominant is. Verder speelt mee dat hij weliswaar in Djokja meer 
familieleden heeft, maar in Solo, naar eigen zeggen, meer vrienden. Een ander groot verschil 
is de aard van de werkzaamheden. In Djokja gaat het om de zakelijke activiteiten op het 
kantoor van de Nillmij, maar in Solo houdt hij zich  bezig met de Javaanse cultuur in de 
Mangkoenegaran.
 Het gesprek op het kantoor te Djokja met een der directeuren van de Nillmij, F. van 
Dixhoorn, voorloopt voorspoedig. Hem wordt een opleiding tot adjunct-inspecteur voor Zuid- 
en Midden-Java toegezegd, speciaal voor de 'inheemse wereld'. Het aanvangssalaris bedraagt f 
250,- per maand. Het tijdelijke contract gaat per 1 juni 1932 in. Op dat moment werkt hij 
feitelijk in de twee vorstensteden. In Djokja woont hij bij zijn broer Noto Diningrat en diens 
vrouw Siti, een dochter van Pakoe Alam VI, op het adres Klitren-Kedoel 62.
 Intussen heeft hij in de Mangkoenegaran drie minuten met Jo en de kinderen mogen 
telefoneren. Vooral het stemmetje van Indro emotioneert hem. In gedachten is hij steeds met 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 15 mei 1932. 
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hen en met hun mogelijke overkomst bezig. Hij probeert de noodzakelijke voorwaarden 
hiertoe te creëren, zoals werk met voldoende en regelmatig inkomen, huisvesting en een 
gastvrije omgeving. Van de laatste voorwaarde is hij al overtuigd. Een zekere Van Maerssen, 
chef van het Mangkoenegarase grondbedrijf, wil zelfs zijn vakantiehuisje, gelegen op duizend 
meter boven de zeespiegel in Tawang Mangoe, op de helling van de Lawoevulkaan, wel 
tijdelijk aan Jo en de kinderen ter beschikking stellen, zodat zij op deze koele plaats, 
vergelijkbaar met de temperatuur in het Hollandse voorjaar, zouden kunnen acclimatiseren. 
Het huisje maakt deel uit van een vakantie-oord dat de Mangkoenegoro heeft doen aanleggen. 
Na een gewenningsperiode zouden Jo en de kinderen dan 'beneden' kunnen wonen.  

De Mangkoenegoro heeft de gewoonte op zondagmorgen met zijn officieren te paard uit te 
rijden. De ritten hebben een tweeledig doel. In de eerste plaats gaat het om het sportieve 
element, ten tweede moeten ze worden gezien als inspectie-ritten door de kampongs, teneinde 
te controleren of alles er netjes bijligt, voorzover dit van de kampongbewoners geëist kan 
worden. Vanaf zondag 29 mei 1932 vergezelt Noto Soeroto hem op deze uitstapjes. Hij wordt 
ook verder wegwijs gemaakt aan het hof. Hij bezoekt de Partini-tuin, aangelegd door de prins 
ten gerieve van het volk, dat er à raison van 4 cent de gehele avond van wajang-
wongvoorstellingen kan genieten.
 Op donderdag 9 juni is de Mangkoenegoro jarig. Noto Soeroto bezit geen rokkostuum en  
verzoekt daarom de officiële receptie niet te hoeven bijwonen, maar van een afstand gade te 
slaan. De viering wordt groots aangepakt. Het legioen is in groot tenue op het voorplein in 
carré opgesteld. Alle burgerlijke en militaire autoriteiten arriveren per auto. Kapitein Noto 
Hatmodjo, de adjudant van de prins, haalt per hofkoets de gouverneur op. Wanneer deze 
aankomt, staat het legioen in de houding. Er klinken achtereenvolgens gamelanmuziek, 'Wien 
Neêrlands bloed' en kanonschoten.1 Na de heildronk opnieuw kanonschoten en defileert het 
legioen. Noto Soeroto is onder de indruk. Hij concludeert: 'Alles was werkelijk vorstelijk.'2 De 
De zaterdag erop is het feest. Noto Soeroto introduceert Europese vrienden, onder wie 
Horsting, bij de vorst. Deze voelt zich eveneens vereerd en laat zelfs whiskey en sigaren 
aanrukken en zit op zijn praatstoel. 's Avonds vereert de Soesoehoenan met een gevolg van 
honderd mensen de Mangkoenegoro met een bezoek.   
 Het reizen tussen Djokja en Solo neemt aardig wat tijd in beslag. Soms gaat hij op een dag 
heen en neer. Meestal per spoor, af en toe met de bus. Bovendien valt hem het 
verzekeringswerk niet mee. Het blijkt lastig inheemsen te overtuigen van het nut van een 
verzekering, zelfs door middel van de door hem aangestelde acquisiteurs. Hij bezoekt 
tientallen kandidaten voor een levensverzekering of een studiebeurs. Op het kantoor te Djokja 
houdt hij de Wekelijksche mededeelingen bij, een blad waarin allerlei praktijkgevallen door 
deskundigen op verzekeringsgebied worden behandeld en toegelicht. Hij bestudeert het 
ingewikkelde en omvangrijke tarievenstelsel en houdt zijn inspectierapporten bij. Maar de 
geringe successen missen hun uitwerking niet, waardoor hij zijn werk als een beproeving 
ervaart. Daarbij speelt de eenzaamheid hem parten. Hij voelt zich bedroefd, ongelukkig, 
gedeprimeerd en regelmatig ziek en koortsig. Alleen in Solo, waar de Mangkoenegoro door 
zijn levensvreugde bij hem de moed erin probeert te houden en waar hij geniet van de 
bijeenkomsten van de door de vorst opgerichte studiekring, de gezamenlijke ritten te paard en 
per auto, de Javaansche Kunstkring, de dans, gamelan en wajang koelit, ervaart hij 
stimulansen om door te zetten. Zijn gemoedsstemming is ook af te leiden aan zijn gemok en 
gezeur, bijvoorbeeld over de kleding van jonge Indonesiërs. Zelf draagt hij Javaanse kleding.   

1 'Wien Neêrlands bloed' is tussen 1815 en 1932 het officiële Nederlandse volklied. De tekst is van Hendrik 
Tollens, de melodie van Johann Wilhelm Wilms. 
2 Dagboek-Aanteekeningen, 9 juni 1932. 
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Het blijkt een protest tegen de verregaande verwildering in de kleeding van de 
jonge Indonesiërs. Men moet ze gezien hebben om er zijn hoofd over te schudden. 
Nietsdoeners en minimumlijders in Europeesche pakken van palm-beach, maar 
schoenen met afgetrapte hakken, Schiller-kragen die gerafeld zijn, enz. enz. Wat 
kost dat allemaal aan aanschaffingskosten en aan de wasch! En als de heeren er nu 
nog maar daardoor uitzagen als "heeren". Kappersbedienden en alle mogelijk jong 
tuig in Holland zijn correcte dandy's bij deze aangekleede apen vergeleken!1

Voor zijn 'missie' blijkt amper tijd. Lezingen zijn een uitzondering, zoals die op 22 juli voor de 
Rotary-club te Djokja, waar hij zijn auditorium enigszins verkeerd inschat. Zijn verhaal over 
oost en west blijkt te politiek, waardoor twee leden uit protest de zaal verlaten en het 
prominente lid prins Pakoe Alam hem redt door te verklaren dat het onderwerp op zijn 
verzoek is behandeld. De eveneens aanwezige Van Dixhoorn blijkt geïnteresseerd en vraagt 
naar zijn tekst. Noto Soeroto geeft hem bovendien een exemplaar van Kleurschakeeringen ter 
lezing. De relatie met Van Dixhoorn blijkt ook op persoonlijk terrein goed. Zijn chef spreekt 
hem moed in, legt hem geduldig verzekeringstheorieën uit en legt samen met hem bezoeken af 
bij potentiële verzekeringsnemers. Noto Soeroto wordt duidelijk dat te zijner tijd zijn 
maandproductie rond de f 20.000,- zal moeten liggen. Van Dixhoorn is de eerste die de brug 
tussen de aanvankelijk gescheiden werelden van Djokja en Solo passeert. Wanneer deze op 28 
juli voor zijn werk in Solo is, stelt Noto Soeroto hem voor aan de regent-patih en spreekt voor 
de andere dag een kennismakingsbezoek af bij de Mangkoenegoro.   
 En dan is er eindelijk een bemoedigend succes. In de meisjesnormaalschool in Solo sluit 
Noto Soeroto bij twee onderwijzeressen zijn eerste posten af voor een gezamenlijk bedrag van 
f 5000,-.  De loop komt er nu enigszins in en Van Dixhoorn zegt hem toe, dat hij, eenmaal vast 
aangesteld, een dienstauto zou kunnen kopen voor maximaal f 1500,-., die hij ook privé mag 
gebruiken. Hij mijmert over een niet te kleine auto, met het oog op 'mamma en de kinderen'. 
 Bij dit succes blijft het niet. Zijn jongensachtige geldingsdrang blijkt hem nog niet te 
hebben verlaten. Ondanks zijn 44 jaar laat hij zich, kijkend naar een concours-hippique, door 
de plagerige prins uitdagen: 

Op de tribune zei Prins M.N.: "Als oud-cavalerist moest je eigenlijk meedoen aan 
het extra nummer: race op de vlakke baan door heeren officieren van het 
Soenanaat en van het legioen M.N. Maar ik hoor, dat je gisteravond met Sarwoko 
[de regent-patih, RBK] aan het boemelen bent geweest, je zult dus niet fit zijn". 
Eigenlijk werd de heele opmerking uit gekheid gezegd. Door mijn hoofd flitste 
plotseling de idee om te laten zien, wat ik als sportman kan presteeren. Ik vroeg 
om een paard en om een auto om daarmee even naar de kapatian te gaan, dat ik 
mij kon verkleeden in rijcostuum. Toen men zag, dat ik het in ernst meende, gaf 
de Prins bevel om "Djokopepik", de bruine hengst van den Prins voor te brengen. 
Hij was al gezadeld, maar er was niemand die hem wilde berijden. Ik heb 
Djokopepik al eens bereden. Op een gewone wandelrit is hij onhandelbaar, zooals 
alle hengsten. Maar ik dacht, dat hij op de wedren wel te gebruiken zou zijn, 
vooral toen ik hoorde, dat hij een zoon is van een renpaard en ook als zoodanig 
eens een training had ondergaan. Het resultaat was, dat ik als nummer één ben 
binnengekomen, wat mij weer moed geeft, want mijn wil en energie blijken toch 
nog sterk te zijn. In 15 jaren niet hard gereden en nu ineens zonder training 
meegedaan aan een wedren met alle jonge officieren beneden de dertig jaren. Ik

1 Dagboek-Aanteekeningen, 15 juli 1932. 
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was bekaf en voelde mij als gekraakt. Maar ik had de voldoening, dat ik kon 
toonen nog geen aftandsche man te zijn. Heel Solo kent mij nu. Reclame voor mij 
en voor mijn werk.1

Welk werk hij bedoelt, zijn politieke missie, zijn inzet voor de Mangkoenegoro of zijn 
verzekeringsarbeid, spreekt hij niet uit. Het zal spoedig duidelijk worden.
 Begin augustus maakt Noto Soeroto zijn eerste vijfdaagse tournee door West-, Zuid- en 
Midden-Java om met de agenten kennis te maken en steunpunten te zoeken bij de hoge 
inlandse ambtenaren. Vanuit Djokja reist hij per auto met zijn collega Ris die de Europese 
relaties onderhoudt. Eerst rijden ze westwaarts richting Tjilatjap en vandaar noordwaarts via 
Magelang weer naar Djokja. Onderweg bezoekt hij vooral de regenten. Hij logeert o.a. bij een 
zuster van oom Soem, tante Soem, die nu als regentsvrouw in de kaboepaten te Koetoardjo 
woont en Raden Ajoe Adipati Poerboadikoesoemo heet. De ontvangst is zeer hartelijk. Ook de 
regent blijkt een geschikte, gastvrije man. Zij komen ook over politiek te spreken. Het leidt bij 
Noto Soeroto tot de gedachte, dat de Nillmij de kosten draagt voor zijn politieke propaganda 
onder de regenten en, zo schrijft hij verrassend:

Ik heb mij heilig voorgenomen om mijn eigen werk voor de existentie van ons 
vijfjes niet meer achter te stellen bij welk ander werk dan ook. Trouwens, ik heb 
mij nu, in al die jaren, volkomen uitgesproken. Anderen moeten nu mijn werk maar 
voortzetten.2

Of deze woorden letterlijk moeten worden genomen, valt nog te bezien. Vooralsnog 
logenstraffen zij zijn eerdere uitspraken over het voortzetten van wat hij niet lang geleden nog 
zijn 'levenswerk' had genoemd. Het zou, na nog geen zes maanden Indië, een totale omslag in 
zijn motivatie betekenen. Deze was toch immers niet gelegen in zijn ambitie om er voor de 
Nillmij te gaan werken. In Nederland had hij ook in de verzekeringen kunnen blijven. Zeker, 
regelmatige en voldoende bronnen van inkomsten vormen een noodzakelijke voorwaarde om 
welk doel dan ook te verwezenlijken. Zijn belangrijkste doel nu blijkt het verwerven van 
garanties voor een goed bestaan van vrouw en kinderen. Hij is zich er terdege van bewust. 
Verder rest het werk voor de prins in Solo, waar hij zijn culturele behoeften bevredigd ziet en 
boven alles Javaan kan zijn.
 Dezelfde week spreekt hij met de regent van Tjilatjap, een zwager van de regent-patih van 
de Mangkoenegoro, toch weer over zijn politieke ideeën en treft in hem een geestverwant. 
Gaat deze tournee wel over verzekeringen? Hij maakt er, blijkbaar om misverstanden bij de 
interpretatie van zijn Dagboek-Aanteekeningen te voorkomen, zelf een opmerking over: 'In dit 
dagboek schrijf ik geen aanteekeningen over mijn bezoeken als adj. inspecteur, want dat is 
vastgelegd in mijn tournee-rapportboek.'3
 Ook de volgende dagen reist hij rond, oostwaarts naar Madioen en Ponorogo en zuidwaarts 
naar Patjitan om aldaar de regenten te bezoeken en acquisiteurs te werven. Zijn dagen zijn 
overvol, vooral wanneer de vorst weer laat bellen dat hij wordt verwacht bij de ontvangst van 
gasten, Javaanse muziekuitvoeringen, wajangvoorstellingen of diners. En bij veel 
gebeurtenissen zijn er steeds 'mamma en de kinderen', die hij er als het ware in projecteert. Op 
dienstreis in de buurt van Tawang Mangoe fantaseert hij hen in het landschap en in Solo is het:

Ik heb hier in Solo al zooveel over haar en over de bengels verteld, dat men 
verlangend is persoonlijk met hen kennis te maken. Wat zou Mama nog aan 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 31 juli 1932. 
2 Ibidem, 10 augustus 1932. 
3 Ibidem, 11 augustus 1932. 
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Holland binden? Haar moeder is er niet meer, van wie zij wellicht moeilijk had 
kunnen scheiden. Zeker, zij heeft in Holland haar vrienden, maar de toekomst van 
haar kinderen zal bij haar zwaarder wegen dan haar genegenheid voor haar 
vrienden. En ik zie de toekomst van onze kinderen in mijn eigen land.1

De vraag is hoe Jo er nu over denkt. Het gaat natuurlijk niet alleen om het achterlaten van haar 
vrienden. Het kan juist de toekomst van de kinderen zijn, die haar zouden kunnen doen 
twijfelen. Wat zijn bijvoorbeeld haar gedachten over hun verdere scholing? Zij zijn 
respectievelijk dertien, tien en vier jaar. Zouden de oudste kinderen wel kunnen aarden? Noto 
Soeroto blijkt er een expliciet oordeel over te hebben. Het gaat hem niet alleen om de 
toekomst van de kinderen in 'zijn' land. Het liefst ziet hij hen Javaans opgevoed en 
geïntegreerd in de Javaanse cultuur. Is dit misschien een op de achtergrond meespelend doel 
van zijn terugkeer naar Java? Een omstandigheid waar Noto Soeroto niet over rept, maar 
waarvan hij ongetwijfeld op de hoogte is, is de acceptatie van een Nederlandse vrouw aan het 
Mangkoenegarase hof. In de door strenge tradities bepaalde hofcultuur wordt tegen een 
gemengd huwelijk anders aangekeken dan in Nederland. De schrijver-journalist Johan 
Fabricius, die in juni en juli 1935 gedurende een wereldreis in de Vorstenlanden verblijft en 
bij die gelegenheid zijn vriend Noto Soeroto bezoekt, stelt dit probleem in zijn memoires 
expliciet aan de orde.2  In de bijlage wordt aan Fabricius' bezoek uitgebreid aandacht besteed.  

Op zondag 21 augustus rijdt Noto Soeroto eens niet uit met de prins, maar gaat mee op een 
watertocht met motorbootjes op het grote reservoir bij Tjengklik, een groot kunstmatig meer. 
De tocht wordt door de administrateurs van de Mangkoenegarase suikerfabrieken en de 
superintendant georganiseerd voor de vorst, de Ratoe Timoer, hun gevolg en vrienden. Op een 
eilandje wordt gepicknickt met gamelan, zang en verfrissende dranken. 's Avonds woont hij 
met de regent-patih, de Raden Ajoe en enkele Mangkoenegarase doktoren een wajang-
wongvoorstelling bij. En dan begint de werkweek weer in Djokja en heeft hij weer geen tijd 
gehad de post te beantwoorden. Indro zal zijn felicitaties voor zijn verjaardag op 1 september 
niet op tijd ontvangen. Bovendien moet hij Jo's opgewekte brieven nog beantwoorden en 
wacht Ben van Eysselsteijn al geruime tijd op antwoord, maar het stemt hem gelukkig dat in 
augustus het totaal van afgesloten posten ruim boven de f 20.000,- ligt.  

Noto Soeroto's relatie met de Mangkoenegoro is gecompliceerd. De afspraak om voor de 
buitenwacht op strikt formele wijze met elkaar om te gaan, impliceert dat hun 
vertrouwelijkheid alleen onder vier ogen kan gelden. De vriendschap, die was gegroeid in hun 
gezamenlijke Haagse tijd door hun gelijkgerichte belangstelling en de af en toe wat losbandige 
wijze van leven, is er één uit het verleden. Nu geldt een enorm maatschappelijk en financieel 
statusverschil, dat hun oude vriendschap beïnvloedt. De verschuiving had voor de 
statusgevoelige Noto Soeroto reeds plaatsgevonden toen Soeparto in 1916 op de troon werd 
geroepen. De opdrachten in zijn bundels poëzie en later de overdadige aandacht voor de 
Mangkoenegoro (en de Ratoe Timoer) in Oedaya getuigen hiervan. Op dit moment, in elkaars 
fysieke aanwezigheid, krijgen de dociliteit ten opzichte van de Mangkoenegoro en de adoratie 
voor aristocratie een extra accent. Deze houding zal hem, naarmate zijn afhankelijkheid van de 
Mangkoenagarase vorst groeit, niet meer verlaten. Na een uitstapje met de vorst en zijn gevolg 
op maandag 29 augustus 1932 schrijft hij : 

Ik heb mij den geheelen dag eenzaam en triest gevoeld en verlang zoo erg naar Jo 
en de kinderen. Wat zouden ze gisteren van de prachtige taferelen genoten 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 20 augustus 1932. 
2 Fabricius 1951, p. 162-163. 
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hebben, als de golven beuken tegen de groote rotsen, die den ingang van de baai 
van Paranggoepito versperren, en de ondiepe baai, die maar klein is, gevuld met 
één witte schuimmassa. Als een tamelijk groote golf breekt tegen de rotsen, dan is 
het, alsof kanonschoten gehoord worden. Het zijn de saluutschoten ter eere van 
Prins M.N. Zoo met de Ratoe Timoer omringd door al de dames van regenten en 
andere ambtenaren en in een andere groep de patih met de heeren van het 
gezelschap, is de prins een echte vorst. Wat is hij een kunstenaar tevens en 
levensgenieter om in deze omgeving de gamelan te laten bespelen: een harmonie 
met de natuur.1

De omgang met de Mangkoenegoro lijken zijn contacten met de Pakoealaman in Djokja niet 
in de weg te staan. Van prins Pakoe Alam krijgt hij een kaïn cadeau met de ceremoniële rood-
witte doek als buikband. Het is de bedoeling, dat hij deze draagt bij het huwelijk van Bob 
(Koesoemoningrat), zijn jongste broer, met de dochter van Pakoe Alam VII, op 11 november 
1932. Bovendien wordt hij uitgenodigd op een bestuursvergadering van de 'Habdi Darmo 
Wargo' (Dienaren van de Pakoealaman), de vereniging van Pakoe Alamverwanten. Hij neemt 
de uitnodiging aan om behulpzaam te zijn met de voorgenomen uitgave van een 
verenigingsorgaan. Elk van de vorstendommen heeft een dergelijke 'vereniging', opgericht in 
het midden van de jaren tien. Eigenlijk zijn het politiek-bestuurlijke belangenassociaties met 
als leden uitsluitend mannelijke, naaste bloedverwanten van de betrokken vorst. In de 
Djokjase kraton is het de Prinsenbond Mataram, in de Solose kraton Narpowandowo 
(Koninklijk Bloed) en in de Mangkoenegaran de Darah Mangkoenegaran (Familiebond van de 
Mangkoenegaran).2 Wanneer het gouvernement in de jaren twintig een discussie op gang wil 
brengen over de instelling van gemeenteraden in Djokja en Solo worden de vier bonden hierbij 
betrokken. Ten gevolge van de economische crisis wordt dit voorstel in 1932 afgeblazen, 
evenals de door het gouvernement voorgenomen instelling van een vertegenwoordigende raad 
voor de gezamenlijke vorstenlanden, de Bale Agoeng.3 Over deze laatste raad heeft Noto 
Soeroto zo zijn eigen ideeën:

De kwestie van de Bale Agoeng wordt hier druk besproken. Zal zij een soort van 
Parlement in de Vorstenlanden worden of een adviseerend lichaam? Ik heb de 
regent-patih herhaaldelijk het verschil in deze twee beginselen onder de oogen 
gebracht. Eén stap in de richting van het parlementaire stelsel en ik beschouw de 
zaak als verloren voor het zelfbestuur en voor de Aristocratie. De regent-patih is 
zeer ontvankelijk voor mijn ideeën. In hoeverre hij mij werkelijk begrepen heeft 
en in hoeverre hij een sterke persoonlijkheid is, zal de tijd ons leren. En het kan 
niet lang duren.4 Het idee van de Bale Agoeng met een beslissende stem wordt 
sterk van alle kanten aanbevolen. Ongetwijfeld door politieke avonturiers en 
menschen die zichzelve zoeken. Ik heb nu slechts een paar menschen voor mijn 
denkbeelden gewonnen. Als deze in den strijd het onderspit delven, dan zou ik als 
politicus een avonturier worden!5

De relatie tussen Djokja en Solo is altijd al wat stroef geweest. Desondanks stelt Noto Soeroto 
pogingen in het werk onderlinge contacten te leggen. Hij zou graag familieleden uit Djokja 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 30 augustus 1932. 
2 Van Bruggen 1998, p. 11. 
3 Ibidem. 
4 Dagboek-Aanteekeningen, 21 november 1932. 
5 Ibidem, 22 november 1932. 
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meenemen naar een voorstelling van de Javaansche Kunstkring in Solo als gast van de regent-
patih. De Mangkoenegoro vindt het een uitstekend idee, maar de toenadering lukt aanvankelijk 
niet. Noto Soeroto schrijft dit toe aan de eenzelvigheid, teruggetrokkenheid en een zekere 
wereldschuwheid van de Djokjanezen in vergelijking met de Solonezen. Het Djokjase 
sultanaat vindt hij wel beleefd, maar 'niet zoo gauw gemeenzaam en weinig soepel in den 
omgang. Daardoor maken zij oppervlakkig den indruk van 'òf trotsch te zijn òf boersch.'1 Deze 
constatering is waarschijnlijk ook de reden dat hij zich in Solo meer op zijn gemak voelt. In dit 
gevoelen moet ook worden meegenomen dat zowel voor de sultan als voor Noto Soeroto de 
uiterst compromitterende kwestie van de oorringen van de destijds in Den Haag verblijvende 
kroonprins, nog niet is vergeten. Niettemin zegt hij het 'als een sport' te zien om 'menschen uit 
het Sultanaat, Soenanaat, Pakoe Alam en Mangkoenegaran tot elkander te brengen'.2 Hij zegt 
het luchtig, maar met deze wens handelt hij geheel in de lijn van de Mangkoenegoro, die zich 
nog als Prangwedono al vanaf de beginjaren twintig een warm pleitbezorger had betoond van 
een federatie van de Midden-Javaanse vorstendommen naar het voorbeeld van de Maleise 
Federatie onder Brits gezag op Malakka.3

Hij gaat zich steeds meer thuis voelen, zowel in zijn verzekeringswerk met talrijke dagenlange 
zakenreizen door Noord-, Midden-, en Zuid-Java en in zijn groeiende kennissen- en 
vriendenkring. Hij rondt de maand september af met een saldo van f 34.000,- aan afgesloten 
posten. Toch acht hij het moment nog niet gekomen om concrete voorstellen aan Jo te doen 
om over te komen. In tegenstelling tot zijn broers, zusters en zwagers is hij financieel nog niet 
in staat een stukje grond te kopen, hoewel de prijzen niet erg hoog zijn. Met f 500,- is men al 
een heel eind, maar dan moet er nog gebouwd worden. Van zijn f 250,- salaris per maand, 
zendt hij f 200,- naar Jo. Het is dus armoe troef. De vorst kent zijn belabberde financiële 
situatie, maar deelt hem mede niet veel meer te kunnen doen dan de steun die hij hem reeds 
geeft. Nog twee problemen van financiële aard dienen zich aan. Het eerste betreft zijn 
woonlasten. Door de voortdurende ziekte van de vrouw van Noto Diningrat ziet deze zich 
geplaatst voor hoge kosten en overweegt te verhuizen, tenzij Noto Soeroto zijn bijdrage 
verhoogt tot f 45,-. Alleen gaan wonen zal nog duurder uitpakken. Het tweede is een kwestie 
met het gouvernement, dat zijn vroegere  studieschuld afbetaald wenst te zien.

Op zaterdag en zondag 8 oktober zijn er weer paardenraces in Solo en Noto Soeroto besluit net 
als in juli opnieuw mee te doen met de ren op de vlakke baan. De prins en de Ratoe Timoer 
zitten op hun tribune. De soenan amuseert zich op zijn eigen tribune. Noto Soeroto berijdt nu 
Basoendari en wint weer de eerste prijs. Trots als een pauw maakt hij zelf het persbericht:  

De eer van het 3e Regiment Huzaren te Solo hoog gehouden door een paard van 
een Javaanschen zelfbestuurder. 

Evenals in het voorjaar [dit moet 31 juli 1932 zijn, RBK] heeft Noto Soeroto, als 
oud-officier der Nederlandsche cavalerie gedurende de najaarsrennen j.l. 8 
oktober te Solo den eersten prijs behaald in een wedren op de vlakke baan met het 
paard "Basoendari", eigendom van Z.H. Prins Mangkoenegoro VII. 

Als bijschrift bij de meegeleverde foto schrijft hij: 'Noto Soeroto op een wandelrit met het 
springpaard "Vos" van denzelfden eigenaar.' Het is hem natuurlijk om meer te doen. Hij merkt 
op: 'Een ieder zoekt naar populariteit ter vergemakkelijking van zijn arbeid of streven. De 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 1 oktober 1932. 
2 Ibidem, 22 september 1932. 
3 Van Bruggen 1998, p. 9; Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1993, p. 63. 



185

politici doen het voor de tribune op het spreekgestoelte. Ik doe het op het race-terrein.'1 Wie 
weet levert naamsbekendheid weer af te sluiten posten op. En opnieuw rekent hij zich dus niet 
tot de 'politici', hoewel er sprake is van ambivalentie. Wanneer hij voor de Wijsgeerige 
Studiekring in Solo, opgericht door de Mangkoenegoro in 1917, een voordracht houdt over 
'Ethiek en Politiek', onthoudt hij zich van uitspraken over de actualiteit, mede ingegeven door 
voorzichtige waarschuwingen van de prins en de regent-patih. Maar de geanimeerde discussie 
na afloop geeft hem weer de hoop dat een aantal vooraanstaande landgenoten een positief idee 
van hem hebben gekregen. Hij verwacht dat hij zijn ideeën over de huidige politiek langzaam 
ingang kan doen vinden. Zijn wens is om dit via een lidmaatschap in de Volksraad te 
bewerkstelligen. De prins vindt hij hierbij aan zijn zijde. In diens visie zou Noto Soeroto in de 
Volksraad de belangen van de zelfbestuurders kunnen behartigen. Om deze zelfde reden 
aarzelt Batavia.2

Het huwelijk van zijn broer Bob op vrijdag 11 november 1932 heeft natuurlijk ook het 
karakter van een familiereünie. Al op maandag 7 november arriveren Noto Soeroto's zusjes 
Akadiah, Koosilah en Roliah met hun echtgenoten in Djokja. Zij voegen zich bij de reeds 
aanwezige Martien en Kaïda, zodat vijf van de acht zussen al een paar dagen voor de trouwerij 
bijeen zijn in de Pakoealaman. Dinsdagavond komt Bob, vergezeld van zijn broers Noto 
Adisoerjo en Noto Soedirdjo, aan in Noto Soeroto's pondok in Solo. 's Avonds wordt de 
bruidegom voorgesteld aan de Mangkoenegoro en de Ratoe Timoer. De dag erop vergezelt 
Noto Soeroto zijn broers naar Djokja, waar het gezelschap aan het station wordt opgewacht 
door prins Pakoe Alam VII en Noto Diningrat. Op donderdag arriveren oom Soem, tante 
Mirjam en nog andere familieleden in Djokja. Op de huwelijksdag zelf komen zijn broer Noto 
Kworo en zijn vrouw Fietje uit Semarang aan en Noto Soeroto meet zich die dag de rol van 
medegastheer aan. De Pakoe Alam laat het zich welgevallen, ingenomen als hij is met een 
ingenieur als schoonzoon. Status is ook de Pakoe Alam niet vreemd. Al met al kwalificeert 
Noto Soeroto prins Pakoe Alam als een goedzak. Meer moeite heeft hij met de prinses, de 
lievelingsdochter van de soenan van Solo, die zich trots en afstandelijk gedraagt en haar 
echtgenoot onder de plak houdt. De feestelijkheden duren een aantal dagen en Noto Soeroto 
voelt zich zeer thuis. Alleen op de momenten dat familieleden vragen wanneer vrouw en 
kinderen overkomen, voelt hij zich verdrietig.
 Tournees, tournees, tournees, regelmatig voor dagen van huis, maar het afsluiten van 
posten stagneert, ondanks zijn ontmoetingen met oude bekenden, hetzij van de hbs, hetzij via 
de familie, hetzij uit Den Haag. De maand oktober levert maar f 14.000,- aan afgesloten 
posten op. De effecten van de economische crisis neemt hij in de praktijk waar. De acquisitie 
onder de officieren van het Mangkoenegarase regiment levert ook niets op. Ondertussen 
probeert hij ook de prins te verleiden een verzekering af te sluiten, maar deze heeft het te druk 
met de voorbereiding van zijn lezing over de wajang voor de Wijsgeerige Studiekring op 1 
december. Noto Soeroto helpt hem hierbij. Het kost hem al zijn vrije tijd. En soms moet hij 
deze assistentie boven zijn verzekeringswerk laten gaan, maar hij ziet zijn hulp aan de prins 
als een tegenprestatie voor alles wat de prins voor hem doet. Noto Soeroto begint tekenen te 
vertonen van een hevige oververmoeidheid, tegen overspannenheid aan. Steeds spreekt hij 
over zijn moeilijkheden, zijn lot, zijn humeurigheid en zijn intense vermoeidheid. Het zijn 
deze stemmingen, waarin zijn verlangen naar vrouw en kinderen hem soms geheel in beslag 
neemt en het huilen hem nader staat dan het lachen. Bovendien heeft de maand november hem 
geen enkele afgesloten post opgeleverd. In de regent-patih vindt hij steun. 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 5 oktober 1932. 
2 Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1993, p. 62.   
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's Avonds bij de Prins gegeten en daarna repetitie van de lezing. Om half twaalf 
kwam de Ratoe kijken, we zijn juist klaar en zijn daarna met ons drieën naar de 
dalang-cursus in de Prangwadanan gaan kijken. Ik ben wat uit mijn humeur, dat 
de Prins mij geen gelegenheid geeft om over de polis te spreken. Ik ben om één 
uur naar huis gegaan; zeer onverstandig van mij dat ik uit mijn humeur ben, want 
de post krijg ik zeker. Als ik, zoo met ons drieën aan tafel zittende, mijn 
gedachten den vrijen loop geef, dan stel ik mij voor, hoe het later zal gaan als 
Mama en de kinderen al over zijn. Indro zal een leuke kameraad vinden in 
Hidayat, het zoontje van Prof. Hoesein [Hoesein Djajadiningrat; gehuwd met 
Partini, dochter van Mangkoenegoro VII, RBK]  en één van de tweelingen, die in 
Solo in de Mangkoenegaran geheel als Javaan wordt opgevoed. […] De regent-
patih wordt steeds vertrouwelijker tegen mij en een eigen broer kan niet 
hartelijker en met grooter belangstelling ten opzichte van mij staan. Steeds drukt 
hij mij op het hart om mijn moeilijkheden moedig te doorstaan en de 
doelstellingen in mijn leven, zoowel als openbaar persoon als in mijn 
hoedanigheid als gezinshoofd niet vager te zien vanwege de tegenslagen en 
hinderpalen, die ik op mijn weg heb te overwinnen. […] Sarwoko zegt mij, om de 
moed bij mij erin te houden, steeds vertrouwen in mijn lotsbestel te hebben.1

Ik mag nòch moedeloos, nòch verbitterd of opstandig worden. Ik heb soms het 
gevoel, dat ik murw ben geslagen, en toch is er iets in mij, dat zegt, je leven zoo 
duur mogelijk verkoopen ter wille van vrouw en kinderen.2

Mijn depressie is slechts tijdelijk; ik wil niet ten ondergaan. Als Mama de 
wilskracht had om zich niet voorgoed vleugellam te laten slaan door tegenspoed!3

Eindelijk, op 2 december, heeft hij van de prins de post voor een studieverzekering van f 
7.500,- binnen. De dag erop, als de prins in de Pakoealaman confereert over 
zelfbestuurszaken, is Noto Soeroto de enige inheemse particulier tussen de regenten, prinsen 
en Europese gasten. Hij is zich van zijn positie bewust en weet dat wanneer iemand het zou 
wagen de prins attent te maken op zijn aanwezigheid, deze eenvoudig geantwoord zou 
hebben dat zijn particulier secrtaris overal met hem meegaat. Het is het eerste moment dat hij 
deze kwalificatie voor zichzelf bezigt. Noto Soeroto heeft zich aan de onderhandelingstafel 
voor Vorstenlandse belangen door middel van de Mangkoenegoro een plaats veroverd. Het 
kan niet anders, dat beiden, nota bene uit verschillende vorstenhuizen afkomstig, een 
gezamenlijke agenda hebben, die alleen op uiterst behoedzame wijze, met inachtneming van 
alle ingewikkelde diplomatieke spelregels, aan de orde kan worden gesteld. Ook in het 
overleg met het gouvernement kenmerken de onderhandelingen zich als een omzichtig 
subtiel spel. Het beleid van regeringswege voor de Midden-Javaanse vorstendommen 
vertoont immers in de periode 1900–1940 de tendens van een verdere onderschikking aan het 
centrale gezag, terwijl hen een zekere autonomie op de minder riskante beleidsterreinen als 
cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en openbare werken wordt gegund.4 Regelmatig overleg 
over zelfbestuurszaken blijft echter een permanent aandachtspunt van de Mangkoenegoro. In 
de traditie is echter de status verankerd, die het gezamenlijke belang maar al te vaak in de 
weg staat. In Solo zelf is de rivaliteit tussen de soesoehoenan Pakoe Boewono X en 
Mangkoenegoro VII een factor van betekenis. De laatste laat zich er nadrukkelijk op 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 30 november 1932. 
2 Ibidem, 5 december 1932. 
3 Ibidem, 6 december 1932. 
4 Van Bruggen 1998, p. 33. 
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voorstaan een vrije prins te zijn en geen vazal van de soenan, zoals zijn voorgangers dat 
formeel tot 1896 waren geweest.1 Het is vooral de tegenstelling in persoonlijkheid en 
ambitie, die de twee vorsten onderscheidt. De Pakoe Boewono ergert het gouvernement en de 
andere vorsten door zich te presenteren als de oppervorst van Java. Zijn spilzucht, 
oppervlakkigheid en opzichtig theatraal gedrag maken hem niet bemind, terwijl de 
Mankoenegoro door 'ethische' inspanningen, niet aflatende aandacht voor de infra-structurele 
en sociaal-economische maatregelen en vooral culturele activiteiten zijn prinsdom tot 
ontwikkeling brengt. Echter ook niet altijd op een wijze die het gouvernement welgevallig 
is.2 Ook Noto Soeroto's vriendschap met de regent-patih staat in dienst van de 
bovengenoemde 'agenda'. De regent-patih is voorzitter van de Raad van Advies voor de 
instelling van het vertegenwoordigend lichaam voor de Vorstenlanden. Noto Soeroto laat 
hem al zijn politieke opstellen lezen, spreekt indringend met hem en tracht zo via de regent-
patih zijn visies, alhans in de Mangkoenegaran, ingang te doen vinden.
 Zonder dat het hem enig financieel voordeel oplevert, verkrijgt Noto Soeroto op 6 
december 1932 zijn vaste aanstelling bij de Nillmij. Van een voorschot om de familie te laten 
overkomen, wil de directie niets weten. Men stemt er wel in toe dat hij bijbaantjes aanneemt, 
mits de belangen van de Nillmij er niet onder lijden. In Holland gaat het intussen met Jo ook 
niet al te best. Ze laat hem op wat verbitterde toon weten dat hij alle moeilijkheden liever aan 
anderen overlaat en blijkbaar veel geld nodig heeft om zijn stand op te houden. Het lijkt of ze 
tegen elkaar opbieden in ellende. Noto Soeroto:

Van één kant beschouwd is mijn leven totaal mislukt, van een andere zijde bezien 
demonstreert zich mijn om zoo te zeggen "immuniteit" voor den ondergang.3

Tegen Kerstmis nemen de depressieve gevoelens toe. Op 19 december schrijft hij in zijn 
dagboek:

Een brief van Mama; 't is verschrikkelijk wat zij te lijden heeft tengevolge van 
mijn levensmislukking. Ik heb altijd meer naar Holland gezonden dan ik eigenlijk 
doen kan, en dat is zelfs te weinig voor Mama en de kinderen. […] In Godsnaam 
alles probeeren tot ik niet meer kan.4

En op 21 december:  

Ik doe lusteloos en zonder eenige energie mijn werk. Jo zal òf woedend òf 
doodsbedroefd zijn, maar ik kan er niets aan doen, omdat ik het noodlot niet kan 
ombuigen zooals ik wil. Jo denkt dat ik met St. Nicolaas niet aan de kinderen heb 
gedacht. Ik zal alle verwijten en wanbegrippen van de zijde van Mama stil 
verdragen, want ik houd te veel van haar en ik weet, dat zij onder en door mijn 
ongelukkig gesternte lijdt.5

Hij is de wanhoop nabij en de eerste schulden zijn gemaakt. Er liggen nog tien brieven van 
Jo, die hij wegens tijdgebrek niet heeft beantwoord. Wel vindt hij tijd om de grond achter het 
logeerhuis in Solo te bewerken en te beplanten. Hij noemt zijn arbeid zijn gebed. De 
weelderige bloementuin die hij in gedachten heeft, zal zijn dankbaarheid jegens de prins 

1 Van Bruggen 1998, p. 9. 
2 Ibidem, p. 9, 10.   
3 Dagboek-Aanteekeningen, 7 december 1932. 
4 Ibidem, 19 december 1932. 
5 Ibidem, 21 december 1932. 
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moeten uitdrukken. En eindelijk vindt hij wat tijd om een aantal brieven te beantwoorden, 
onder andere die van zijn Haagse vrienden Ben van Eysselsteijn, Theo Metz, Hein von 
Essen, Hugo Vogel en Tymen Gerritsen, aan wie hij reeds lange tijd met weemoed had 
gedacht.

Het botert niet tussen Noto Soeroto en zijn schoonzus, de vrouw van Noto Diningrat.  
Wanneer halverwege de maand januari 1933 Noto Soeroto de huur wordt opgezegd vanwege 
de reeds aangekondigde verhuizing van zijn broer en schoonzus uit Klitren, trekt hij in bij 
zijn 65-jarige gescheiden tante Noto Winoto, de jongste zus van zijn vader, dochter van 
Pakoe Alam V en zuster van Pakoe Alam VI. Tante bewoont een groot, maar verwaarloosd, 
vuil en lekkend Javaans herenhuis zonder electriciteit, in de wijk Goenoengketoer. De wijk 
ligt ook in het oosten van Djokja, maar ten zuiden van de spoorlijn, in Pakoe Alams gebied. 
De voordelen zijn dat het koel en stil gelegen is in de kampong en dat hij geen huur hoeft te 
betalen, alleen een bijdrage in de kost. Wel zijn er wat onkosten om zijn vertrekken enigszins 
bewoonbaar te maken. Bij zijn vertrek hangt Noto Diningrat nog even de zedenmeester uit, 
door mede namens anderen de levenswijze van zijn broer af te keuren, doelend op zijn 
'prinsenleven' in de Mangkoenegaran, zijn geldverspilling door het heen en weer reizen en 
zijn najagen van pleziertjes. Noto Soeroto houdt het erop dat men zich in Djokja ergert aan 
zijn positie in Solo. Hij deelt zijn broer mee dat hij niet het recht heeft zich met zijn zaken te 
bemoeien, maar zegt niet dat hij vrij reist op blanco kaarten van de Mangkoenegaran.
 De relatie met zijn moederlijke, maar arme tante Noto Winoto is bijzonder goed. Hij 
introduceert haar bij de prins, die voor haar de dameskring van de Ratoe Timoer opent, een 
rijtuig beschikbaar stelt om haar rond te rijden en haar inviteert om een voorstelling van 
klassieke Javaanse muziek bij te wonen. De grote eer en gastvrijheid die de prins haar voor 
deze twee dagen ten deel laat vallen, contrasteert in hoge mate met de wijze, waarop zij in de 
Pakoealaman wordt behandeld. Het leidt bij Noto Soeroto tot de verzuchting dat tante daar 
een even grote verschoppeling is als hijzelf. Naar zijn mening tellen in de Pakoealaman 
alleen geld, macht en stand, hetgeen ook wordt geïllustreerd door de ongeïnteresseerde en 
afstandelijke wijze waarop zij met de kampongbewoners en bedienden omgaan. Het valt hem 
bovendien op dat bij de ontvangst van Europese gasten wel zijn broer Noto Diningrat met 
zijn ingenieurstitel wordt uitgenodigd om te recipiëren en hij nooit een dergelijke invitatie 
ontvangt. Hij zegt er niet rouwig om te zijn, maar zijn toon verraadt enige bitterheid als hij 
opnieuw constateert zich in de Mangkoenegaran meer op zijn gemak te voelen dan in Djokja. 

Het is inmiddels een jaar geleden dat hij in Rotterdam aan boord stapte van de Saarbrücken. 
Een jaar Indië beschouwend, kan hij slechts constateren dat een nieuw hoofdstuk in zijn 
leven noodzakelijk was, ook ter wille van vrouw en kinderen. Wat het nut voor zijn gezin dan 
ook mag zijn, de feiten spreken: zijn inkomenspositie laat zeer te wensen over en er is weinig 
perspectief op verbetering, de middelen ontbreken om het gezin te laten overkomen, de 
verbreiding van zijn politieke denkbeelden komt op geen enkele wijze van de grond en hij 
lijkt er ook geen moeite meer voor te doen. De dagen worden gevuld met het leuren met 
verzekeringen, het terzijde staan van de Mangkoenegoro in zijn culturele interesses en 
sociale contacten, het herinrichten van de tuin van het logeerhuis te Solo en het opknappen 
van tantes huis en erf. De beroerde economische omstandigheden dwingen ook de Nillmij 
bezuinigingen door te voeren. De verkoop van polissen stagneert en er zijn plannen om de 
salariëring terug te brengen tot op het niveau van het allernoodzakelijkste levensonderhoud. 
Het is op zijn zachtst gezegd opvallend dat Noto Soeroto bijzonder veel tijd spendeert, soms 
zelfs van tien uur 's morgens tot half zes 's avonds, aan het opknappen van zijn leefomgeving, 
terwijl de inkomsten slecht zijn en de correspondentie blijft liggen, zelfs die met vrouw en 
kinderen. Zelf geeft hij als verklaring dat het hem onmogelijk is geestelijke arbeid te 
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verrichten als zijn omgeving niet op orde is. Ook voert hij aan dat het opknappen van tantes 
huis en tuin hem het idee geeft iets voor zijn tante te doen en hierdoor indirect voor zijn 
ouders, voor wie hij nooit iets terug heeft kunnen doen. Verder huldigt hij de mening dat 
handenarbeid 'het eenige juiste gebed en de eenige juiste dank is jegens het Opperwezen'.1 De 
omstandigheden vragen echter om het stellen van andere prioriteiten.
 Tantes huis en erf, Goenoengketoer 141, liggen ingeklemd tussen de huizen van de 
kampongbewoners. Het zijn zogenoemde magersari, mensen die in vroeger tijd op het erf van 
de heer woonden en vrijgesteld waren van grondhuur, maar herendiensten verrichtten als de 
tuin onderhouden, hout sprokkelen en bij feesten helpen met koken en bedienen. Nu betalen 
zij per gezin maar één gulden grondhuur aan tante en zijn vrijgesteld van diensten. Doordat 
tante steeds veel te toegeeflijk is geweest, leven de bewoners naar de mening van Noto 
Soeroto als god in Frankrijk. Zij verkopen ten eigen bate de vruchten uit de tuin en doen op 
het erf waar zij zin in hebben. Hij neemt zich voor orde op zaken te stellen of, zoals hij het 
zelf formuleert: 'Ik zal voortaan op dit erf als alleenheerscher regeeren.'2 Via via komt hem 
ter ore dat hij bij de kampongbewoners door zijn optreden herinneringen oproept aan wijlen 
zijn vader. Ze zouden zeggen: 

't Is net of Goesti Major herleefd is. Hij is zoo streng precies als zijn vader, maar 
ook precies als zijn vader even gul. Nu hij hier bij zijn tante is komen wonen, ziet 
de boel er heel wat beter en ordelijker uit dan voorheen; hij schijnt erg 'keras' 
[hard, fel, streng, RBK] te zijn, maar zou hij ook zoo met de zweep regeeren als 
zijn vader? Nee, hij slaat niet, ofschoon hij even driftig is, maar hij houdt niet van 
wanordelijkheid en luiheid, daar heeft hij een ontzettende hekel aan.3

Zijn koninkrijkje lijkt gesticht. Hij is van mening dat zijn landgenoten goede, lieve mensen 
zijn, maar wel grote kinderen. Zij moeten goed en vriendelijk worden behandeld, maar er dient 
met ijzeren hand te worden geregeerd. Althans, voor zolang het duurt. Want tantes privilege 
het huis te bewonen, kan worden ingetrokken door de Pakoealaman en zij kan worden 
verplicht haar domicilie op enig moment binnen de Pakoealaman te zoeken.  
 De voorbereidingen voor de wajanglezing van de Mangkoenegoro verkeren in een 
eindstadium. Nog een gehele dag besteedt Noto Soeroto met de prins aan het corrigeren van de 
drukproeven en het uitzoeken van het fotomateriaal, want de brochure moet 6 maart 1933 van 
de pers rollen. De werkzaamheden voor de prins brengen hem ertoe nogmaals de verschillen 
tussen Djokja en Solo aan te geven: 

Ik ben de levende trait d' union tusschen Djokja en Solo; jammer, dat er in Djokja 
zoo weinig personen zijn, die werkelijke behoefte hebben aan contact met 
Solonezen, die dus een geestelijke expansie noodig hebben. De meeste 
Djokjanezen, ook onder mijn eigen familieleden, zijn of te laksch, of te 
zelfgenoegzaam of te geborneerd. Ik voor mijzelven vind in de Mangkoenegaran 
de ideale atmosfeer voor intergentiale, interraciale en interlocale toenadering, 
dankzij het voorbeeld van Z.H. zelve.4

In bovenstaand citaat en vooral in de laatste zin maakt Noto Soeroto een belangrijk element 
van de motivatie voor zijn verblijf aan het Mangkoenegarase hof expliciet: de toenadering 
tussen volkeren van uiteenlopende aard, ras en herkomst onder de bezielende leiding van de 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 10 maart 1933. 
2 Ibidem, 24 februari 1933. 
3 Ibidem, 25 februari 1933. 
4 Ibidem, 28 februari 1933. 
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Mangkoenegoro. Het klinkt prachtig en het zal zeker waar zijn. Noto Soeroto had het 
'democratisch-aristocratische' beleid van de Mangkoenegoro vanuit Nederland in publicaties 
steeds geadoreerd en geeft hem nu concreet als 'secretaris' in belangrijke mate steun bij de 
verdere ontwikkeling van het reeds geïmplementeerde verlichte beleid op bestuurlijk, 
economisch, sociaal en vooral cultureel gebied. Van groot belang is ook hun gezamenlijke 
opvatting dat in de coöperatie met het Nederlands gezag de Mangkoenegoro vasthoudt aan 
zijn  Javaans nationalistische prerogatieven.1 Er lijkt in die zin sprake van een wederzijdse 
afhankelijkheid tussen de vorst en Noto Soeroto. Maar deze is slechts schijn. Noto Soeroto is 
veel meer afhankelijk van de vorst dan omgekeerd. In de eerste plaats op materieel gebied. De 
Mangkoenegoro steunt Jo en de kinderen financieel. Noto Soeroto schrijft: 'Zonder deze basis 
zou wat ik van de Nillmij naar Holland kan zenden bij lange na niet voldoende zijn om mijn 
gezin slechts aan eten te helpen. Ik ben zoo dankbaar, dat ik deze basis door mijn diensten aan 
de M.N. kan verdienen.'2 Dankbaarheid, 'diensten' en 'verdienen' zijn mooie zaken, maar tonen 
ook de ongelijkwaardigheid. Verder is er Noto Soeroto's 'missie' die op geen enkele wijze kans 
van slagen heeft en slechts in het Mangkoenagarase rijk onder leiding van de prins op beperkte 
schaal gestalte kan worden gegeven. Zonder de Mangkoenegoro is voor Noto Soeroto geen 
enkel element van zijn idealen verwezenlijkbaar.        
 Intussen werkt hij met zijn beperkte financiële middelen hard aan het opknappen en 
moderniseren van tantes huis en erf. Elektriciteit en een waterleiding moeten nog worden 
aangelegd, zinken dakgoten gemonteerd en binnen moeten het spinrag en de schimmel worden 
verwijderd voordat er meubeltjes kunnen worden aangeschaft. Aan de inrichting van het huis 
is vijftig jaar niets gedaan. Het erf is een wildernis en zal voorzien moeten worden van een 
afdoende afwateringsvoorziening. Het is van de grote weg naar het zuiden van Klitren 
gescheiden door een oud kerkhof, genaamd Goenoengketoer, omdat het op een heuvel ligt. In 
vroeger tijd was de heuvel een lusttuin van de eerste Pakoe Alams. In de Java-oorlog (1825–
1830) werden veel gesneuvelden in de tuin begraven, die daardoor veranderde in een kerkhof. 
Hij kent de weg langs het kerkhof nog uit zijn jeugd en herinnert zich de overhangende 
bamboestengels, die de weg donker en angstaanjagend maakten. De gekochte melatiplantjes 
voor tantes tuin bloeien al snel. De eerste knop stuurt hij naar Holland. Een luchtpostbrief van 
Jo die de zending van de bloemknop kruist, brengt hem foto's van Dewi en Indro op het ijs.
 Hij klaagt weer volop. De werkkrachten en tantes bediende zijn langzaam en doen in hun 
dommigheid alles verkeerd. Door de lekkage in het huis en de schimmel die hierdoor ontstaat, 
komt hij weer niet toe aan werken en het afhandelen van zijn correspondentie.
 Dan roept Solo weer. Deze maal gaat het om de viering van de koperen bruiloft van de 
Mangkoenegoro en de Ratoe Timoer. De festiviteiten beginnen met de opening van de 
uitbreidingen van de Partinituin door de Ratoe Timoer. Het gaat om een volksbad en een 
kinderspeeltuin. De dag erop, op maandag 5 maart 1933, is er een familiediner. Een week later 
worden sportterreinen in gebruik genomen in het tuindorp Tawangmangoe.  
 Dan brengt Noto Soeroto een week door in Semarang om te trachten verzekeringen te 
verkopen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik rond te kijken in de hem zo vertrouwde stad 
en merkt op dat veel hetzelfde gebleven is als in de tijd dat hij er schoolging. Alleen de 
Bodjongweg blijkt veranderd. Er zijn minder particuliere huizen en meer winkels: 'hetzelfde 
proces als de Laan van Meerdervoort in Den Haag'. 3 Hij ontmoet er de hartelijke Hermen 
Kartowisastro, die in Holland voorzitter was geweest van de Indische Vereeniging. 
Vanzelfsprekend logeert hij bij zijn broer Noto Kworo, die als arts is verbonden aan de 
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting in Semarang. Wanneer hij op het hoofdbureau van 
politie kandidaten tracht te werven voor polissen, hoort hij dat zijn Van overheersching naar 

1 Larson 1987, p. 65. 
2 Dagboek-Aanteekeningen, 20 maart 1933. 
3 Ibidem, 13 maart 1933. 



191

zelfregeering ter bestudering op het bureau aanwezig is. Hij concludeert dat het boek blijkbaar 
niet gevaarlijk wordt geacht, omdat men het hem anders niet zou hebben verteld. In het 
ziekenhuis maakt hij afspraken om met Noto Kworo's collega's te spreken over verzekeringen. 
De week in Semarang levert geen enkele post op. Een aantal culturele uitstapjes zoals de 
gamelanuitvoering ter gelegenheid van de verjaardag van de regent van Semarang, een 
bioscoopje met de dochter van Noto Kworo en de viering van het lustrumfeest van de 
Javaanse Kunstkring zijn de krenten in de dunne pap van zijn verblijf. 
 De prins heeft zijn hulp weer nodig. Deze maal om stukken voor Theo Metz uit te zoeken, 
waarschijnlijk ten behoeve van de voorbereiding van diens publicatie in 1935, getiteld 
Mangkoe-Negaran: Analyse eines Javanischen Fürstentums.1 Verder moeten er illustraties 
worden geselecteerd voor het boek van Majoor Aukes over de geschiedenis van het 
Mangkoenegarase Legioen.2
 Jo's laatste brieven zijn wat scherp van toon. Zij verwijt hem niet te antwoorden op haar 
urgente vragen. Hij kàn geen antwoord geven, omdat het enige afdoende antwoord zou zijn 
genoeg geld naar Holland te sturen. Maar het is er niet. Zijn ex-collega, ene Ris, ontvangt al 
een bijdrage van f 50,- van een steuncomité voor zijn eigen levensonderhoud. Het gezin ligt 
uit elkaar, want vrouw en zoon zijn op kosten van de Nillmij 4e klasse naar Holland gestuurd 
om bij ouders of schoonouders een onderdak te vinden.  
 De concurrentie met de andere levensverzekeringsmaatschappij, Boemipoetra (inheems, 
autochtoon) is moordend. Noto Soeroto is van mening dat de Nillmij, net als Boemipoetra, 
bedragen van f 1000,- en lager moet gaan verzekeren. Slechts dan is er nog kans op een aantal 
posten. Zijn in een nota vervatte, aan de directie gerichte voorstel hiertoe, zal over een aantal 
maanden worden aangenomen.   
 Hij twijfelt of hij de functie van secretaris van de raad van advies in de Mangkoenegaran 
zal aanvaarden of niet. Het geeft weliswaar een erg laag salaris, maar het opent de deur voor 
meer. De regent-patih suggereert de combinatie van de secretarisfunctie met het 
verzekeringsagentschap. Noto Soeroto durft er bij de Nillmij niet over te beginnen, omdat hij 
zich naar zijn eigen oordeel nog niet voldoende verdienstelijk heeft gemaakt bij de 
maatschappij.  
 Tante bezit een klein erf met sawahvelden in de desa. Een aantal malen reeds heeft zij aan 
Noto Soeroto laten doorschemeren dat zij blij is in hem 'een neef, een broers zoon (dien zij 
beschouwt als haar eigen kind) gevonden te hebben die haar in het bezit van dat stukje grond 
zou kunnen opvolgen'.3 Indien hij te zijner tijd de eigenaar zou kunnen worden van dat lapje 
grond is naar zijn mening het huisvestingsprobleem voor het in de toekomst herenigde gezin 
opgelost. Zo ver zal het niet komen. 
 Een teleurstelling volgt. Al het werk aan huis en erf van tante Noto Winoto is voor niets 
geweest. De mondelinge toezegging van Pakoe Alam VI aan zijn zus dat zij tot haar dood het 
vruchtgebruik van het huis en het erf zal behouden, wordt ingetrokken. Het is het gevolg van 
een erfeniskwestie. Door het overlijden van Noto Ningrat, broer van Pakoe Alam VII en 
huidige eigenaar van tantes huis, willen diens broers en zusters het huis te gelde maken om de 
nalatenschap te vereffenen. Noto Soeroto is woedend. Zijn beschuldigende vinger wijst direct 
in de richting van de prinses, de echtgenote van Pakoe Alam VII. Hij zegt er het volgende 
over:

De prinses als een echte haaibaai heeft in dezen natuurlijk weer haar zin 
doorgedreven. Jammer, dat de prinses geen koopvrouw is geworden. Zij had beter 

1 Rotterdam 1935. De tweede druk verschijnt in het Nederlands: Mangkoe-Nagaran: analyse van een Javaansch 
vorstendom. Rotterdam 1939. 
2 Dit betreft het boek Het legioen Mangkoe Nagoro, door H.F. Aukes. Zp 1935. 
3 Dagboek-Aanteekeningen, 22 maart 1933. 



192

een rijke handelaar kunnen trouwen. Zij is het type van de handelaarster, de 
commercieele vrouw. Als echtgenoote van een zelfbestuurder heeft zij heel wat 
verdriet en verbittering om haar heen gezaaid. Dat in de P.A.-familie de 
familieband en het vertrouwelijke gemeenschapsgevoel van vroeger verdwenen 
is, is grootendeels te wijten aan haar. Zij kijkt alleen naar geld, rang en aanzien.1

Het huis en erf worden inderdaad op korte termijn voor f 3000,- verkocht aan een rijke 
representant van de Pakoe Alamse familie, Noto Negoro. Noto Soeroto en tante zullen 
Goenoengketoer moeten ontruimen. Bij Noto Soeroto leidt dit tot nervositeit, opstandigheid, 
verbittering en inertie. Hij doolt dagelijks door Djokja en oostelijk buiten de stad, rondkijkend 
of er niet ergens een erfje te koop is. Dit zou kans van slagen kunnen hebben, want hij meent 
onder wat hij het 'mindere volk' noemt, veel kennissen gemaakt te hebben en hun levenswijze 
te hebben begrepen.
 Van een handelaar met veel relaties onder de priyayi's verneemt hij waarom het voor hem 
in Djokja zo moeilijk is intiemere contacten te leggen met inheemsen uit de intellectuele en 
hogere lagen van de samenleving. Men zou een zekere angst voor hem hebben, omdat men in 
hem een spion van het gouvernement vermoedt. Ook voor politie-ambtenaren zou dit gelden. 
Zelfs onder de kampongbewoners gaat het verhaal dat hij in Holland een gunsteling zou zijn 
geweest van Sri Maharadja Wilhelmina.  
 In Solo ontmoet Noto Soeroto op voorspraak van oom Koesoemo Joedo een hoogleraar van 
de Harvard Universiteit, een zekere professor Emerson.2 Deze is zeer geïnteresseerd in de 
politieke gang van zaken in Nederlands-Indië, het bestuur, de inrichting van het 
Mangkoenegarase rijk en de idee van de aristo-democratie. Noto Soeroto spreekt uren met 
hem, rijdt met hem door Solo, toont hem de scholen, de zorg voor het volksvermaak en voor 
de volksgezondheid. De prins gaat ermee akkoord dat Emerson het manuscript voor het boek 
van Theo Metz te lezen krijgt om zich gedetailleerd te informeren. 's Avonds wonen de 
professor en zijn vrouw een gamelanvoorstelling bij. De dag erna, op maandag 10 april 1933, 
toont Noto Soeroto aan Emerson met de auto van de Mangkoenegoro de omgeving. Zij 
bezoeken het waterreservoir bij Tjengklik en het gebied bij Tawang Mangoe. Ook wordt er 
veel gesproken over politiek, in het bijzonder over Noto Soeroto's kritiek op de algemene 
regeringspolitiek met betrekking tot een zelfbestuurder als de Mangkoenegoro.
 De brieven van Jo maken hem gedeprimeerd. Het is een en al wanhoop en ellende. 
Urenlang staart hij voor zich uit, niet bij machte zijn gedachten te ordenen of zelfs maar in de 
verste verte een mogelijke oplossing voor de enorme financiële problemen te verzinnen. 
Reizen naar Koetoardjo en Tjilatjap leveren weer amper iets op. Dan is er goed nieuws. Er 
blijkt door de directie van de Nillmij te Batavia besloten te zijn de voorgenomen salariskorting 
niet door te laten gaan. De propagandatoelage wordt per mei 1933 zelfs van f 50,- naar f 75,- 
gebracht. Noto Soeroto is blij dat hij Jo nu iets meer kan sturen. Tegelijkertijd neemt hij de 
onverstandige beslissing om een auto te kopen. Het argument is de snellere wijze van 
verplaatsing, waardoor hij zijn produktie denkt te kunnen verhogen en hierdoor vooruitzichten 
bij de maatschappij verwerft. De Nillmij schiet de koopsom voor. Elke maand wordt er van 
zijn transporttoelage per auto, te weten f 100,- , f 25,- ingehouden voor de aflossing van het 
geleende bedrag. Hij weet nog niet wat voor hem voordeliger is: een auto plus autotoelage of 
het indienen van de maandelijkse transportdeclaraties van trein en ander vervoer. Wel 
realiseert hij zich dat de toelage van f 75,- elke maand schoon op zal zijn vanwege het salaris 
voor een chauffeur en de brandstof. Hij houdt dus geen rekening met afschrijving, reparaties 
en onderhoud. De auto, een tweedehands Ford, overgenomen van een dominee, kost f 350,-. 
Gekscherend spreekt hij de hoop uit dat er zegen op mag rusten.  

1 Dagboek-Aanteekeningen, 31 maart 1933. 
2 Naar alle waarschijnlijkheid de politicoloog Rupert Emerson, die van 1927 tot 1970 aan Harvard verbonden is. 
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 Op 20 april 1933 komt de Wijsgeerige Studiekring weer in Solo bijeen. Er wordt een lezing 
over het zionisme gehouden. De discussie erna duurt tot één uur in de nacht. De prins 
discussieert volop mee in het gevarieerde gezelschap van zendelingen, joden, Javanen en 
Chinezen. De bijdragen van de Mangkoenegoro aan de discussie worden door Noto Soeroto 
belangwekkend gevonden. Hij typeert hem als een geniaal mens. In diezelfde week is er in 
Solo 's avonds een uitvoering van de Javaansche Kunstkring. Vanzelfsprekend zijn ook hier de 
Mangkoenegoro en Noto Soeroto aanwezig.
 In Djokja spreekt Noto Soeroto zijn broer Noto Sewojo die werkloos is. Van de andere 
broers krijgt deze niets dan verwijten over zijn hulpeloosheid. Ook Noto Soeroto ergert zich 
aan de afwachtende houding van Noto Sewojo. In tegenstelling tot zijn broers laat hij het er 
niet bij en beveelt Noto Sewojo zich de volgende dag bij hem te melden om mee te gaan naar 
de Mangkoenegoro. De prins wil hem wel werk geven, mits hij zijn 'bendoroschap' (adeldom) 
als ballast over boord wil gooien. Blijkbaar stemt hij hiermee in. De prins zet er dan vaart 
achter. Hij is voornemens hem 'pluimgraaf' te maken. Er bestaan namelijk plannen de 
pluimveeteelt in Solo te bevorderen. Op 15 mei dient Noto Sewojo met de prins mee te gaan 
naar Batavia. Daar zal hij in contact worden gebracht met een Duitser die hem op het eiland 
Onrust een maand lang het vak zal leren. Dan dient hij naar Solo terug te keren om in de buurt 
van de Partini-tuin een kippenfokkerij te organiseren.
 Inmiddels blijkt ook Jo schriftelijk in contact te treden met de Mangkoenegoro. In een brief 
van 28 april 1933 betoont zij haar dankbaarheid voor alles wat de prins voor haar man en haar 
doet en heeft gedaan. Zij vertelt over haar nog na te komen financiële verplichtingen die de 
uitgeverij Adi Poestaka destijds is aangegaan en concludeert dat zij zonder zijn steun niet zou 
weten hoe zij zou moeten rondkomen. Zij zegt per 12 juni 1933 met het gezin te gaan 
verhuizen van de Fahrenheitstraat 514 naar een tweede etage aan de Pomonalaan 6, eveneens 
in Den Haag. Ook geeft ze haar mening over de baan van haar man. Ze schrijft:  

Natuurlijk moeten wij dankbaar zijn, dat mijn man in deze tijden een positie heeft, 
al is het dan ook een werkkring, die eigenlijk in het geheel niet voor hem geschikt 
is, daar hij zijn innerlijk steeds moet forceeren. Het afsluiten van verzekeringen en 
het steeds weer tarieven te moeten uitleggen, is iets, dat mijn man heelemaal niet 
ligt.1

Nu Noto Soeroto de trotse bezitter is van een automobiel, maakt hij op zondag 23 april na de 
rit met de prins, die te moe is voor werk en de gezamenlijke maaltijd, een tocht naar Pengging, 
een badplaats in de buurt van Kartosoero. Hij neemt zich voor de auto ook te gaan gebruiken 
om uitstapjes te maken naar interessante of historische plaatsen. Maar de noodzakelijke 
correspondentie is nog niet afgehandeld en ook ander werk ligt nog onaangeroerd. In januari 
reeds had hij met toestemming van de Nillmij een bijbaantje aangenomen als examinator 
Nederlands en Engels aan de A-afdeeling van de Algemeene Middelbare School, waar zijn 
vriend W.F. Stutterheim directeur is.   
 Het examenwerk neemt hij mee op zijn tournee van eind april 1933 naar Ngawi, Magetan, 
Madioen en Ponorogo. Niet overal wordt hij welwillend aangehoord. Hoewel hij altijd beleefd 
ontvangen wordt, gaat het er in Ngawi ineens anders toe. Hij wordt nauwelijks te woord 
gestaan door wat hij 'een paar onbeschofte vlegels' noemt. Hij vult de reden zelf in: 

Over het algemeen word ik overal hartelijk en beleefd ontvangen. Des te erger is 
het, als je dan zoo kleineerend wordt behandeld. Als die vlegels wisten wie ik 
was, zouden zij niet zoo opgetreden zijn. Maar dat vind ik juist het verdrietige. Al 

1 Brief van Jo Meijer aan Mangkoenegoro VII, 28 april 1933. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
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weet men niet wie ik ben, toch moet men mij beleefd behandelen: ik ben toch een 
mensch en een landgenoot. Tegenover een Europeaan of althans iemand in Europ. 
pak zouden ze gekwispelstaard hebben, de lafbekken! Misschien waren het nog 
wel "nationalisten"!1

Regelmatig maakt hij in zijn Dagboek-Aanteekeningen gewag van zijn weerzin tegen alles wat 
nationalistisch is. Nationalisten zijn laf, of dom, of onbeschoft. Hier werkt het vooroordeel 
omgekeerd. Iemand die onbeleefd of vermeend laf is, is in zijn ogen misschien wel een 
nationalist. De tournee levert, ondanks de auto, weinig posten op. De examens zijn ook nog 
niet nagekeken. Na terugkomst in Solo maakt hij een begin.  

De dag erop wacht hem in Djokja een bizarre situatie. Hij kan het erf niet op en het huis niet 
in. De nieuwe eigenaar, Noto Negoro, heeft tante het huis uitgejaagd en haar spulletjes 
opgeslagen in een kamponghuisje. Noto Soeroto's bezittingen blijken in één kamer te zijn 
opgeslagen die zo spoedig mogelijk zal worden ontruimd. Hij krijgt van Noto Negoro, die het 
huis inmiddels bewoont, het verwijt te slikken ongemanierd te zijn, omdat hij hem niet op de 
hoogte had gesteld van zijn verblijf in het huis op het moment dat dit diens eigendom was 
geworden. Noto Soeroto is woedend. De absurde uitzetting en zijn reacties erop beschrijft hij 
uitvoerig. Het is voor het eerst dat Noto Soeroto zich in zijn kwaadheid volledig laat gaan.

Notonegoro is door bemiddeling van Vader indertijd bij de Escompto gekomen als 
aankomend bediende.2 […] Langzamerhand is Notonegoro 1e boekhouder 
geworden bij het Djokjasche filiaal van de Javasche Bank. Dankzij zijn in Djokja, 
speciaal dan in de Pakoe Alaman, spreekwoordelijk geworden gierigheid, is de 
man een rijk man geworden. Hij bezit vele erven in het Pakoe Alamsch gebied enz. 
Ik gun den kerel alle rijkdommen van de aarde; deswege zal ik hem geen kwaad 
hart toedragen, want dat is volkomen in strijd met mijn karakter. Maar mijn 
razende woede werd opgewekt doordat de lafaard in mijn afwezigheid tegenover 
de bedienden gezegd heeft, dat ik ondanks mijn verblijf in Europa en ondanks mijn 
ontwikkeling en opvoeding iemand zou zijn, die absoluut zijn manieren niet kent. 
Dat zegt – God betere het – de vent, die tijdens de onderhandelingen over den 
verkoop van het huis de bewoonster, die toch ook een tante van hem is, geen 
enkele maal persoonlijk van een en ander op de hoogte had gesteld. Zijn gedrag en 
het stiekeme wegjagen van tante gedurende mijn afwezigheid, zijn uitlatingen over 
mij jegens derden, dat alles heeft mij zoo razend gemaakt, dat ik hem voor al wat 
leelijks en vuils uitgemaakt heb in tegenwoordigheid van familieleden. Ik heb 
expres de verachtelijkste benamingen voor hem uitgedacht, opdat die familieleden 
het aan den jakhals zouden overbrengen. Ik was ook op van de zenuwen: doodmoe 
van een vermoeiende tournée, moe van het steeds piekeren hoe ik toch tot orde en 
rust kan komen, […] en ten slotte het overbrengen van mijn boeltje door 
bijeengeraapte kampongmenschen zonder dat ik zelf erbij kan zijn. Ik wilde er niet 
bij zijn, want er zou een ongeluk gebeuren als ik den vrek zou ontmoeten en als het 
eens tot woorden zou komen. 
Toevallig stond een kamponghuisje aan de overkant van het huis, waar het boeltje 
van tante is opgeborgen, leeg. Ik heb dat huisje onmiddellijk gehuurd; de huur is f 
4,- per maand. Plus het huisje aan de overzij van den kampongweg, maakt het een 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 26 april 1933. 
2 De Escompto is een bank, voluit genaamd: Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij. Een agentschap 
van deze bank, alsmede een agentschap van de Nederlandsche Handelmaatschappij, zijn gevestigd in het 
Nillmij-gebouw, hoek Kadasterstraat en Ngabean te Djokja. Zie Van Bruggen 1998, p. 126. 
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huur van een kleine f 10,- in de maand. God, God, wat een herrie! Het zal wel een 
week of twee duren, voordat ik een weg weet in de chaos van boeken, kleeren, 
wankele meubels enz. Vandaag Lien Notosoedirdjo [zijn zus, RBK] gesproken 
over haar erf in de buurt van Goenoengketoer.1

Het erfje van Lien ligt aan de grote weg Sentoel, ook in Goenoengketoer, nummer 13. Het 
wordt door een oppasser bewaakt. Noto Soeroto krijgt van Lien en haar man toestemming om 
het erf schoon te maken en er een klein kamponghuisje op te zetten. Tante komt in desa 
Bakoengan terecht. Al het gedoe om de uitzetting en het zoeken van nieuwe huisvesting 
beïnvloedt uiteraard zijn humeur. Er is sprake van onrust, moedeloosheid, zorgen, 
machteloosheid en zelfs radeloosheid. Het is de gemoedstoestand die hem kenmerkt in tijden 
van tegenslag: het uitvergroten van teleurstellingen om deze vervolgens te betrekken op zijn 
gehele leven. Hij vindt dit tot nu toe een 'volkomen débacle'.2 Het gevolg is dat hij geen 
brieven meer schrijft of beantwoordt. Jo en de kinderen heeft hij al weken niet meer 
geschreven. Hij voelt niets voor vergaderingen, congressen of lezingen, zelfs niet als hij 
ervoor zou worden betaald. Tegen de deprimerende gedachten aan alles wat of mislukt of 
onafgemaakt is, wil hij slechts het hoofd bieden door 'in vrije uren als grondarbeider te leven 
en te doen'.3 Hij vindt het wel enigszins laf van zichzelf om de zorgen en zijn machteloosheid 
tot hersenwerk te verdrijven door zijn lijf te vermoeien met handenarbeid, maar hij merkt dat 
het hem goed doet: 

de menschen staan versteld van mijn werkzaamheid en onvermoeidheid. Ik voel dat 
ik nog veerkrachtiger en vlugger loop dan vroeger misschien, en dat in deze hitte. 
Trouwens, ik heb geen hinder van de hitte, al zit ik alle dagen in mijn zweet te 
baden. Als ik deze leefwijze niet volgde, geloof ik, dat ik er nu al gebroken en oud 
uit zou zien. Want soms ben ik de radeloosheid nabij als ik denk hoeveel ik nog 
heb af te doen en hoeveel puzzles ik nog moet oplossen: een vaste positie, een 
behoorlijk salaris, het regelmatig aflossen van zoovele verplichtingen, de 
toekomstige overkomst van Jo en de kinderen.4

Het stagneren van de verwerkelijking van zijn politieke ideeën laat hem weliswaar niet 
onverschillig, maar hij accepteert de onmogelijkheid deze te verbreiden. Het enige wat hij zou 
willen, is als 'een naamloze' te werken voor zijn herenigd gezin. Jo schrijft hem te solliciteren 
naar de betrekking van omroeper bij de NIROM, de Naamloze Vennootschap Nederlandsch-
Indische Radio Omroep Maatschappij.  
 In 1927 wordt de PHOHI, de Philips Omroep Holland Indië, opgericht met als verdere 
deelnemers onder andere de Bataafse Petroleum Maatschappij, Rubber Cultuur Maatschappij 
en de Nederlandsche Handelmaatschappij.5 Als leverancier van zenders en radiotoestellen ziet 
Philips in Indië uiteraard een grote markt. In 1928 zijn er proefuitzendingen vanuit het Gooi. 
De inmiddels in het verzuilde Nederland ontstane omroepen moeten naar de mening van de 
Nederlandse regering ook een plaats krijgen in de PHOHI. De belanghebbenden in de PHOHI 
zijn het er niet mee eens. De belangrijkste reden is een mogelijke aanwakkering van 
nationalistische gevoelens bij de inlandse bevolking. De toen expliciet socialistische VARA 
wil men om deze reden beslist niet op de zender toelaten.6 Demonstratief besluit men de 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 30 april 1933. 
2 Ibidem, 1 mei 1933. 
3 Ibidem.   
4 Ibidem, 2 mei 1933. 
5 Witte 1998, p. 41-42. 
6 Witte 1998, p. 43. 
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zender in 1930 te sluiten. Na moeizame onderhandelingen komt er in 1933 een compromis. 
Eenderde van de zendtijd zal door de omroepvereningen worden verzorgd en tweederde door 
de PHOHI zelf.1
 In Nederlands-Indië wil men ook zelf het initiatief nemen tot de oprichting van een 
omroeporganisatie. Het leidt in 1928 tot de oprichting van de NIROM in Amsterdam.2 Pas op 
1 april 1934 zal de omroep in de lucht komen. De voorwaarden van de overheid dat de 
uitzendingen binnen een jaar op geheel Java en binnen drie jaar in de gehele archipel 
ontvangen moeten kunnen worden, verklaren de lange voorbereidingstijd. Er moet een 
netwerk van zenders worden gebouwd.3 Om naar de NIROM te kunnen luisteren is een 
vergunning vereist, gekoppeld aan een abonnement.4 De uitzendingen zijn in het begin 
uitsluitend gericht op de Nederlandse bevolkinggroep. Het is de enige groep die 
kapitaalkrachtig genoeg is om de omroepbijdrage en een radiotoestel te betalen. In de loop van 
de jaren dertig ontstaat er meer behoefte aan zogeheten oosterse programma's.5 Tot het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verzorgen de PHOHI en de NIROM naast elkaar de 
radiouizendingen in Nederlands-Indië.6

Noto Soeroto voelt niets voor de betrekking, ondanks het goede salaris van f 500,- per maand, 
het dubbele van wat hij bij de Nillmij verdient. Al direct somt hij vijf argumenten op om niet 
te solliciteren: 1. Hij voelt tegenzin om in het openbaar op te treden. 2. Hij vreest dat de 
betrekking op een gegeven moment door de bezuinigingen opgeheven zal worden. 3. Er is een 
schuld bij de Nillmij vanwege de aanschaf van de auto. 4. Hij voelt zich als verzekeringsman 
bij een grote Europese maatschappij al een pionier. Als de tijden beter zouden zijn geweest, 
zou hij grote successen boeken. 5. De tegenwoordige betrekking brengt hem al met veel 
mensen in contact.  
 Het zijn stuk voor stuk argumenten die weinig hout lijken te snijden. Ontslag dreigt immers 
ook bij de Nillmij en met een dubbel salaris is de auto ook eerder afbetaald. Hij zou ook 
kunnen besluiten de auto dan te verkopen. Leuren met verzekeringen kan toch nauwelijks 
pioniersarbeid genoemd worden en de tijden zijn nu eenmaal niet beter. Als radioman zal hij 
ontegenzeggelijk veel meer mensen bereiken dan in zijn huidige betrekking, zelfs zonder auto. 
Bovendien, hij zwijgt erover, zouden de grote geldzorgen van Jo enigszins verlicht kunnen 
worden. Nee, er is een ander argument om het niet te doen. De aap komt later uit de mouw.   
 Noto Soeroto zet zijn argumenten kracht bij door zichzelf voor te houden dat de directie 
van de Nillmij vrij tevreden over hem is. Zijn produktie, dat wil zeggen het totaal van de 
afgesloten bedragen, is gemiddeld zo'n f 10.000,- per maand, lang niet voldoende om in 
normale tijden een inspecteur te handhaven. Hij schrijft: 'doch de tijdomstandigheden en het 
pionierskarakter van mijn werk in aanmerking genomen, schijnt de directie wel hoop op mij te 
hebben.'7 En dan komt de werkelijke reden om niet te solliciteren: hij twijfelt eraan een goed 
omroeper te kunnen zijn zonder het milieu, de vrienden en de atmosfeer waarin hij nu 
verkeert. Zonder twijfel bedoelt hij het milieu van de Mangkoenegaran in Solo. De omgeving 
waar hij zich het meest op zijn gemak, misschien wel beschermd voelt, en waar de Javaanse 
cultuur hem geheel omringt. Hij zou bij aanvaarding van de betrekking immers moeten 
verhuizen naar één van de plaatsen waar de studio's zijn gevestigd, Batavia of Soerabaja. En 
daar heeft hij geen zin in. 

1 Witte 1998, p. 50. 
2 Ibidem, p. 73. 
3 Ibidem, p. 106. 
4 Ibidem, p. 86. 
5 Ibidem, p. 155. 
6 Ibidem, p. 139. 
7 Dagboek-Aanteekeningen, 6 mei 1933. 
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Van maandag 8 mei tot en met donderdag 18 mei 1933 zijn de mondelinge examens van de 
Djokjase Algemene Middelbare School. Zij duren van zeven uur 's morgens tot één uur in de 
middag en van vijf uur in de namiddag tot half zeven vroeg in de avond. Noto Soeroto vindt 
het een meer vervelende dan vermoeiende klus, maar het levert f 10,- per dag op. Met 
vergaderingen en correctie verwacht hij er iets meer dan f 200,- aan over te houden. Het 
verkeren tussen de jeugd zorgt ervoor dat hij de kandidaten, die weliswaar ouder zijn, steeds 
vergelijkt met zijn eigen kinderen, die inmiddels veertien, elf en vier jaar zijn. Het heetst van 
de dag gebruikt hij om het erf van Lien schoon te maken en de werklui te helpen er een garage 
voor zijn auto te bouwen. Hij vindt dit noodzakelijk, omdat zijn voordeur onlangs door 
onbekenden in de nacht met uitwerpselen was besmeurd en hij vreest dat de banden van zijn 
auto zullen worden lekgestoken. Tante heeft bakstenen over, hij werkt met goedkope 
materialen en de metselaars zijn niet volleerd. Desalniettemin zal het vacatiegeld van de 
eindexamens geheel opgaan aan de bouw. Verder heeft hij het plan om aan de kant van de weg 
een gemetselde bak te maken voor vissen en lotosbloemen. Intussen bewoont hij een 
huurhuisje aan de andere kant van de weg, waar hij 's avonds de kampongbewoners over 
Europa vertelt. Zijn huidige leven ziet hij als leven zoals het volk leeft. Hij benadrukt dat dit 
geen frase of theorie is, maar werkelijkheid. De toon verraadt een romantische voorstelling 
van zaken:

Over eenigen tijd ken ik de nooden, de vreugden en de smarten, de deugden en 
gebreken, de aangename en onaangename zijden van het karakter van mijn volk 
beter dan menig volkleider. Ik zal op ervaring kunnen bogen en ofschoon ik 
momenteel er niet werkzaam voor ben, heb ik zoo'n idee, dat ik over eenigen tijd 
weer in de politiek zit.1

'Over eenigen tijd ken ik  […] het karakter van mijn volk beter […].'  Het toont aan dat hij als 
een volslagen vreemde voor zijn volk naar Indië is teruggekeerd. Sterker nog. Afgezien van 
een aantal korte momenten in zijn vroegste jeugd, is hij nooit in contact geweest met 
eenvoudige kampongbewoners. Het is misschien hierdoor dat een romantische hang naar 
eenvoud allengs bezit neemt van Noto Soeroto. De arbeid in de tuin, het opruimen van het erf, 
het bouwen van een garage, het genoegen scheppen in handarbeid, de afkeer van schrijf- en 
denkwerk en de omgang met de kampongbewoners illustreren deze houding. Typerend is zijn 
uitspraak: 'Ik schrijf nu niet meer over melati's en tjempaka's, maar kweek ze met eigen hand 
en verzorg ze ook zelf.'2 Het is het paradoxale verlangen van een geciviliseerd mens naar een 
simpel en zuiver leven, typerend voor de romanticus. Bij Noto Soeroto wordt dit verlangen 
naar eenvoud kracht bijgezet door de sterk verschillende werelden waarin hij nu leeft. Het 
contrast kan ook niet groter zijn. In Djokja is hij de ploeterende verzekeringsagent en bewoont 
met zijn bediende Darmono een klein, vochtig kamponghuisje met gekregen spulletjes met als 
enige versiering de portretten van Jo en de kinderen. In Solo verkeert hij in de hoogste 
kringen, zowel Europees als Indonesisch, als rechterhand van de zelfbestuurder. Enerzijds zegt 
hij zich gemakkelijk te kunnen aanpassen aan het leven van de eenvoudige Javaan, zelfs te 
kunnen 'degenereren' tot 'Oer-Javaan', anderzijds kan hij om redenen van politieke, culturele 
en financiële aard de omgang aan het Mangkoenegarase hof niet missen.  
 Tantes huisje in Bakoengan ligt op ongeveer 37 km afstand van de desa waar Noto Soeroto 
woont. Hij heeft ondanks de afstand veel tijd gestoken in het opknappen van haar erf. Tante 
noemt haar huisje 'Rosomadoe', wat 'honingzoet' betekent. Zij bedoelt ermee te zeggen dat dit 
plekje haar het zoet van de vrijheid geeft nu zij de stad en het hofleven, zij het tegen haar wil,  
achter zich heeft gelaten. Tante wil het erf te zijner tijd op Noto Soeroto's naam schrijven, 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 16 mei 1933. 
2 Ibidem, 7 juli 1933. 
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zoals zij dit ook had willen doen in Goenoengketoer. Wanneer de overdracht een feit is, wil 
Noto Kworo het naastgelegen erf kopen om er een stenen huisje te bouwen. Dit kan dan dienst 
doen als logeerhuisje voor de broers wanneer zij de behoefte voelen uit te rusten in de desa. 
De overdracht zal in december 1933 plaatsvinden. Op dat moment zullen de broers eigenaar 
zijn van Rosomadoe en ervoor zorgdragen dat tante een rustige en waardige oude dag zal 
hebben.
 Na de zondagse rit met de prins op 14 mei 1933 te Solo valt er nog veel te regelen. Het 
prinselijk paar zal de dag erop afreizen naar Singapore en daar prof. Emerson weer ontmoeten. 
Er moeten daarom foto's voor diens publicatie worden uitgezocht. Omdat A. Mühlenfeld, de 
directeur Binnenlands Bestuur, wegens verlof naar Europa vertrekt, vergezelt het paar hem tot 
Singapore.
 In Djokja woont Noto Soeroto de stichtingsvergadering bij van het studiefonds van de B-
afdeling van de Djokjase AMS. Hij ziet belangen voor de Nillmij. Wanneer steuntrekkenden 
uit dit fonds tot een zekerheidsstelling verplicht zullen worden, kan de Nillmij deze 
verzekering aanbieden, hoewel er sterke concurrentie is van het Nederlandsch Onderwijzers 
Genootschap, dat ook een verzekeringsbedrijf exploiteert.
 Op de vergadering over de uitslag van het eindexamen blijkt de reeds eerder gezakte 
kroonprins van Djokja met zeer magere cijfers het einddiploma te hebben behaald. Noto 
Soeroto vindt zichzelf een milde beoordelaar van de kandidaten. Hij huldigt de stelling dat de 
jongelui het in het leven nog moeilijk genoeg zullen krijgen.  
 De zondag na de examens rijdt hij alleen uit en besluit het paard te trainen voor het 
concours hippique van juni, waaraan hij wil deelnemen. De verdere week is hij op tournee 
naar Semarang en omgeving. Uiteraard logeert hij bij zijn broer Noto Kworo en schoonzus 
Fietje. Hun geklaag en gelamenteer over van alles en nog wat irriteert hem mateloos. Ondanks 
vele bezoeken levert de tournee erg weinig op. 
 Op 29 mei is het volgens de Javaanse tijdsrekening de verjaardag van de Mangkoenegoro. 
Omdat de prins zelf afwezig is, wordt er 'ge-toegoer-d'. Noto Soeroto legt uit wat hieronder 
moet worden verstaan. 'Toegoer' wil zeggen: in het huis waar de eigenaar afwezig is, de nacht 
wakend doorbrengen. In de pendopo dansen danseressen, de ambtenaren en officieren kaarten 
of converseren op de terrassen op de bovenste vloer van de pendopo. Noto Soeroto heeft twee 
Djokjase kampongbewoners uit Goenoengketoer meegenomen. In de nacht reist hij met hen 
naar Djokja terug.
 Begin juni ontvangt hij een jobstijding van Stutterheim. De belastingdienst te Semarang 
heeft het bedrag dat Noto Soeroto dacht te hebben verdiend met zijn lidmaatschap van de 
examencommissie ingehouden vanwege een nog openstaande studieschuld. Hij is woedend, 
noemt de ambtenaren van financiën 'vervloekte beesten', omdat zij hem de kans ontnemen om 
Jo een financieel verrassinkje te bereiden. Hij realiseert zich blijkbaar niet dat het geld al 
uitgegeven is aan de bouw van de garage. Zijn hoop is nu om wat geld te winnen op het 
naderende concours hippique.
 Zondag 4 juni is het Pinksteren. Na de rit met de prins, maakt Noto Soeroto weer een 
uitstapje en komt in Ampel ten noordoosten van de Merapi terecht. Hij bekijkt het landhuis 
waar de Solose planter en landheer Johannes Augustinus Dezentjé (Tinus I, 1797–1839) in een 
vorstelijke levensstijl resideerde.1 Noto Soeroto weet te vertellen dat Tinus I van hieruit zijn 
ingezetenen verzamelde om het de troepen van Diponegoro lastig te maken, waarvoor hij uit 
erkentelijkheid de dochter van de soesoehoenan ten huwelijk kreeg. Sindsdien vormt de 
familie Dezentjé een soort dynastie met Tinus II, Tinus III, enz. Nog steeds zijn er zekere 
voorrechten voor de familie aan het hof van Solo. Die dag arriveert het portret van Indro dat 
de schilder Jan Hoowij had gemaakt. Indro's grote, min of meer droefgeestige ogen verbazen 

1 Genealogie Johan Frans Dezentjé, internet-editie. 
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hem. Hij concludeert dat Indro al enig besef heeft van het verdriet dat het leven het gezin 
brengt.
 Op tweede pinksterdag is Noto Soeroto jarig. 's Avonds komt de onderwijzeres Georgette 
Sluyp, die hij reeds lang kent en bezoekt met haar een aantal Europese kennissen. De 
bewoners van de kampong bereiden hem verder een gezellige avond met een 
krontjonguitvoering te zijner ere.
 Maar tegenslagen blijven komen. De Nillmij stuurt een groot deel van het personeel een 
circulaire, waarin het voor de keus wordt gesteld òf ontslag te nemen òf salarisverlaging te 
accepteren. Opnieuw zegt hij dat de baan bij de NIROM hem niks lijkt en herhaalt de 
argumenten: alle banen zijn wankel en verhuizen zal hem in een sociaal isolement brengen.  
 Het is de eerste week van juni slap op kantoor, althans voor het personeel van de 
buitendienst. Hij besluit naar de omgeving van het raceterrein te rijden om hibiscusstekjes te 
zoeken. Komend langs de begraafplaats Gendèng, bezoekt hij het graf van zijn grootmoeder 
en zijn zusje Soertimah. Het graf van zijn broertje Soekro dat op de leeftijd van een half jaar 
was overleden rond 1895, blijkt onvindbaar (zie hoofdstuk 8).   
 Het concours hippique op zaterdag 10 en zondag 11 juni levert hem geen geldprijs op, 
omdat er geen extra nummer voor heren wordt gereden. Wanneer hij op zondagavond in het 
gevolg van het prinselijk paar de film Tommy Boy heeft gezien, de biografie van een renpaard, 
prijst hij de Mangkoenegoro, omdat deze de officieren van het legioen aanspoort deze film te 
zien. Welke aanleiding er ook is, onophoudelijk spreekt Noto Soeroto zijn bewondering en 
verering voor de vorst uit. Alles wat Zijne Hoogheid doet, nalaat, zegt of niet zegt, alles is 
welgedaan. Zelfs de kans om zijn salaris te verdubbelen om zijn grootste probleem hiermee op 
te lossen, is ondergeschikt aan zijn kritiekloze aanhankelijkheid aan de vorst. Na de film speelt 
hij roulette in de sociëteit. Het levert hem een 'winst' op van f 2.50. Die nacht brengt hij door 
de geldzorgen slapeloos door. Nog steeds heeft hij Jo en de kinderen niet teruggeschreven. 
Zelfs niet naar aanleiding van de felicitatiebrieven voor zijn verjaardag. Deze maand zal hij 
zelfs geen geld kunnen overmaken. Zijn lusteloosheid en gedeprimeerdheid nemen toe. 
Wanneer hij van Ben van Eysselsteijn het bericht ontvangt van de dood van de danseres Dini 
von Essen, de vrouw van hun beider goede vriend Hein von Essen, schrijft hij direct terug.
 Uitrijden en dineren met de prins, assisteren bij diens vertaalwerk en correspondentie, 
converseren met de gasten, zondagse autotoertjes door de omgeving, met de prins en zijn 
gevolg naar de film, naar gamelan- en wajanguitvoeringen, al deze zaken maken hem blijkbaar 
niet gedeprimeerd of lusteloos. De enige conclusie is dat het culturele klimaat in de 
Mangkoenegaran als een drug werkt om zijn werkelijke problemen niet onder ogen te hoeven 
zien. Althans, om niet trefzeker te handelen door zijn correspondentie bij te houden en om zijn 
financiële positie te verbeteren. De weigering bij de NIROM te solliciteren toont dit aan.
 Op 27 juni schrijft Jo een brief aan de Mangoenegoro. Zij vraagt hem naar de oorzaak 
waarom haar man haar brieven niet beantwoordt en geen geld meer overmaakt. Ook vertelt zij 
de prins dat zij Noto Soeroto aanraadde bij de NIROM te solliciteren. Het blijkt dat zij haar 
man had geadviseerd met de prins hierover te spreken en zijn advies in te winnen. Zij schrijft: 

Ik weet uit zeer goede bron dat mijn man voor de betrekking, nl als leider voor de 
inheemse Radio Omroep, een zeer grooten kans heeft. De vereischten hiervoor 
waren: artistieke en journalistieke aanleg, bekendheid met de moderne talen en 
een of meerdere oostere talen. Op technisch en financieel gebied behoeft hij geen 
kennis te bezitten; de werkzaamheden bewegen zich zuiver op artistiek en 
cultureel gebied, terwijl hieraan een zeer goed salaris verbonden is. Deze positie 
zou dus veel beter voor mijn man zijn dan inspecteur bij de Nillmij.1

1 Brief van Jo Meijer aan Mangkoenegoro VII, 27 juni 1933. Archief Mangunegaran Surakarta. 
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Zij verzoekt de prins dringend met haar man de kwestie van zijn stilzwijgen aan de orde te 
stellen, omdat zij en vooral de oudste zoon Rawi zeer ongerust zijn. De prins voldoet aan haar 
verzoek en laat haar per brief weten dat 

de redenen van zijn stilzwijgen niet anders waren dan drukke werkzaamheden. Hij 
maakt het echter tot dusverre goed, maak U U dus niet ongerust over hem.  
Ik geloof dat het Noto Soeroto zwaar valt om het leiderschap van den 
Inheemschen Radio-omroep op zich te nemen, omdat hij daarvoor naar elders zou 
moeten gaan verhuizen. Dat hij zich meer thuis voelt in de Vorstenlanden dan 
elders, is natuurlijk te begrijpen. Maar hij zal wel spoedig U zelf hierover 
schrijven.1

Intussen gaat Noto Soeroto op dezelfde wijze voort: Djokja - Solo - Djokja - Solo - tournees 
zonder resultaat - werken in de tuin van Lien - tobben, vooral tobben.
 Al voordat Jo's brief de Mangkoenegoro bereikt, blijken Noto Soeroto en de prins al te 
hebben gesproken over de vakature bij de NIROM. De prins is van mening dat de baan 
weliswaar beter verdient, maar acht het niet onverdeeld gunstig voor Noto Soeroto als Jan en 
alleman dagelijks zijn stem zouden horen. Het zou de gezindheid van het volk ten opzichte 
van hem kunnen schaden. Hij raadt zijn vriend aan moeite te doen om in de Volksraad te 
komen. Het belang van Zijne Hoogheid is duidelijk en Noto Soeroto is het uiteraard met hem 
eens, alhoewel hij in zijn Dagboek-Aanteekeningen reeds lang niet meer over politieke 
ambities in de Volksraad rept. Van het politieke eentweetje tussen Noto Soeroto en de vorst, 
schrijft de laatste aan Jo Meijer dus niets.  
 Vrijdag 30 juni begint Sekatèn, een feestweek ter gelegenheid van de geboortedag van de 
profeet Mohammed. Deze wordt gehouden vanaf de vijfde dag van de derde maand van het 
Mohammedaanse jaar. Dag en nacht wordt in Solo de gamelan Sekati bespeeld in de open 
galerij op het voorplein van de grote moskee. Hetzelfde gebeurt tegelijkertijd in Djokja. Uit de 
stad en de omliggende desa's stroomt het volk dan naar de moskee. In de loop der eeuwen 
heeft Sekatèn zich ontwikkeld tot een soort kermis op het grote voorplein. Er wordt weliswaar 
gepredikt, maar er staan ook tientallen kraampjes met etenswaren en speelgoed, terwijl 
onafgebroken de sonore klanken van de gamelan over het plein klinken. Hiermee krijgt 
Sekatèn een typisch Javaans-mohammedaans karakter.2  Noto Soeroto heeft niet veel zin om 
het feest bij te wonen, maar een verre neef van de regent-patih troont hem mee. Veel geld om 
te verteren heeft hij niet. Zondag rijdt de prins overdag niet uit, maar vertoont zich 's avonds te 
paard met zijn gevolg, onder wie Noto Soeroto op de Sekatèn. Noto Soeroto wandelt erna 
langs de tentjes en beklaagt zich over het ellendige gevoel niets te kunnen kopen voor zijn 
kinderen. Wanneer hij de week erop weer in Djokja is, slentert hij ook hier door de Sekatèn.  
 De Nillmij heeft, met het oog op de economisch slechte tijden, besloten de declaraties en 
een deel van het salaris pas achteraf te betalen. Met Van Dixhoorn komt hij overeen dat de 
directie in Den Haag elke maand het vaste bedrag van f 200,- van zijn salaris aan Jo uitbetaalt. 
Dit bespaart enkele guldens door koersverschil en voor postzegels.
 Opnieuw is Noto Soeroto aan het denken over de vakature bij de NIROM. Weer voert hij 
nieuwe argumenten aan om niet te solliciteren. Een mogelijk lidmaatschap van de Volksraad 
gaat een steeds belangrijker rol spelen in zijn argumentatie.  

Omroeper bij de NIROM is niets voor mij. Zeker zal het mij meer geven dan het 
inspecteurschap bij de Nillmij. Maar als inspecteur bij de Nillmij kan ik volgend 

1 Brief Mangkoenegoro VII aan Jo Meijer 18 juli 1933. Archief Mangkunegaran Surakarta. 
2 Noto Soeroto: 'Wat is Sekatèn?'. In: Indonesië. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch 
cultuurgebied. Vol. 5, nr. 3, 1951, p. 244-250. 



201

jaar ook in den Volksraad zitten. Een Volksraadlidmaatschap zal ik niet kunnen 
combineeren met de betrekking van omroeper bij de NIROM. In Holland kan een 
omroeper zekere populariteit verwerven. In Indië heeft het volk geen radio thuis. 
Die mij aanhooren onder mijn landgenooten zullen juist die eigenwijze, zg. 
ontwikkelden of intellectueelen zijn, die mij steeds dwars zullen zitten. Bovendien 
ben ik in Bandoeng een vreemdeling voor het volk van de Soendaneezen. Ik ben 
een Midden-Javaan en in Midden-Java begint men mij te kennen, ook het 
eenvoudige kampongvolk. Z.H. gaat accoord, dat ik in Sept. audiëntie aanvraag 
bij den G.G. als deze de vorstenlanden bezoekt.1

Op een avond begin juli 1933 rijdt Noto Soeroto met een aantal getrouwe kampongmensen 
naar het zuiderstrand, waar hij kort voor zijn vertrek naar Nederland in 1906 had gewandeld 
met dr. Wahidin Soediro Hoesodo, de dokter-djawa die aan de wieg had gestaan van Boedi 
Oetomo. Als initiator en voorvechter van de 'opheffing' van het Javaanse volk trachtte deze in  
vergaderingen de pryayi's te overtuigen van het belang van het Javaanse zelfbewustzijn.2  In 
de reeks Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiërs, door Adi Poestaka uitgegeven, is in 
1922 een deeltje verschenen, gewijd aan Soediro Hoesodo. De schrijver, Soewardi 
Soerjaningrat, plaatst hem op een voetstuk. Ook noemt hij Noto Soeroto, die zich als dichter 
door Soediro Hoesodo had laten inspireren: 

De woorden, door Wahidin gesproken maakten op de jongelui een diepen indruk. 
Onze dichter Noto Soeroto gaf mij de verzekering, dat een zijner "Melati-
knoppen", daar waar hij tot zijn vaderland zegt:

"En ik weet, dat Uw grootheid zal komen; 
want dat hoor ik in het zingen der zee." 

door wijlen Dr. Wahidin was geïnspireerd! Het was – zoo vertelde mij de poëet – 
op het door woeste golven bespoelde zuiderstrand van Jogjakarta bij de badplaats 
Mantjingan, dat Soedirohoesodo, die de Pakoe-Alamse familie op een uitstapje 
vergezelde, hem op een wonderschoonen maanlichtavond deelgenoot maakte van 
zijne toekomstdroomen ten opzichte van het Javaansche vaderland. De liefde voor 
het geboorteland, die uit zijne woorden sprak, maakte een diepen indruk op den 
jongen man, die toen naar Holland zou vertrekken.3

Het genoemde gedicht is als nummer XXII gepubliceerd in de eerste druk van Melatiknoppen.
In de tweede druk krijgt het de titel 'Heimwee' en is dan voorzien van de opdracht 'Aan de 
nagedachtenis van Dr. Waïdin Soediro Hoesodo'.  
 Het feit dat Soediro Hoesoedo de Pakoe Alamse familie op een uitstapje heeft vergezeld, is 
niet verwonderlijk, want Noto Dirodjo betoont zich een vurig geestverwant en medewerker 
van Wahidin. Nu, in juli 1933, is Noto Soeroto terug op deze plaats. Deze maal dus niet met 
zijn familie, maar met een aantal kampongbewoners uit Djokja. Het ligt voor de hand dat hij 
hen over Soediro Hoesodo vertelt.

In dezelfde maand neemt hij het initiatief om handtekeninglijsten te maken om een zetel in de 
Volksraad te verwerven. De ondertekenaars zullen gouverneur-generaal De Jonge moeten 
verzoeken hem te benoemen. Van de gewone procedure, kandidaatstelling via een partij, ziet 

1 Dagboek-Aanteekeningen, 6 juli 1933. 
2 Suryaningrat 1922, p. 7. 
3 Ibidem, p. 14-15. 
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hij af. Hij wenst zich niet te binden, maar tracht door individele stemmen uit het volk de 
gouverneur-generaal te stimuleren hem te benoemen. Ook de regent-patih gaat op stap om 
handtekeningen te verzamelen.  
 Wanneer de gouverneur-generaal op 16 oktober 1933 de Mangoenegaran bezoekt, hoopt 
Noto Soeroto zijn kandidatuur voor de Volksraad met hem te bespreken, maar De Jonge heeft 
geen tijd. Het lijkt hem niet te deren. Het gaat trouwens dit najaar wat beter. Hij houdt zijn 
correspondentie bij, ook die voor Jo en de kinderen, zijn dagboek is bij en hij sluit zowaar wat 
posten af. Ook zijn optimisme met betrekking tot zijn politieke ideeën groeit. Op toernee 
verneemt hij van de regent van Pekalongan dat de gouverneur-generaal voor het samenstellen 
van de nieuwe Volksraad niets met partijen en partijleiders te maken wil hebben en uitsluitend 
zal vertrouwen op de regenten. Noto Soeroto stelt naar aanleiding hiervan tevreden vast dat 
het al aardig gaat in de richting van wat hij had geschreven in Van overheersching naar 
zelfregeering. Hoe anders zal het gaan. Ook de Mangkoenegoro ziet de zaken wat te 
rooskleurig in. Hij zegt zijn vriend: 'Hoofdzaak is, dat U volgend jaar in de Volksraad komt. 
De nieuwe koers is die van Colijn, en die is het in vele opzichten met U eens.'1 Ook het 
optimisme van de prins zal worden gelogenstraft.  

Slot

Noto Soeroto's overgeleverde Dagboek-Aanteekeningen beslaan de periode 21 februari 1932 – 
16 januari 1934: zijn vertrek en de eerste twee jaar van zijn aanwezigheid in Indië. Het is 
zeker niet de gemakkelijkste periode van zijn leven. De aantekeningen tonen uit de eerste hand 
de kleine dagelijkse gebeurtenissen en geven inzicht in zijn veelal ondankbare werk als 
verzekeringsinspecteur en zijn hernieuwd persoonlijk contact met en de werkzaamheden voor 
de Mangkoenegoro. Het verlangen naar vrouw en kinderen en chronisch geldgebrek beheersen 
zijn leven en verlammen hem soms in zijn werkzaamheden. Hij vindt enige rust en voldoening 
in het tuinieren. Pas tegen het aanbreken van het jaar 1934 lijkt hij wat stabieler te worden en 
keert zijn politieke motivatie enigszins terug.
 Als verkoper van verzekeringen is Noto Soeroto niet in de wieg gelegd, al doet hij zijn 
werk nauwgezet en met overgave. Het belangrijkste doel is het verwerven van voldoende en 
regelmatige inkomsten om zijn gezin te onderhouden en te gelegenertijd te laten overkomen. 

Bij zijn terugkomst naar Indië wordt hij in de Pakoealaman niet als de verloren zoon 
ontvangen. Als belangrijkste oorzaken voelt Noto Soeroto de nog niet vergeten kwestie van de 
oorringen, zijn europeanisering en, paradoxaal genoeg, het feit dat hij niet kan bogen op een 
afgeronde academische studie. Aanvankelijk heeft hij wel incidentele contacten met de 
Pakoealaman, maar naarmate de tijd verstrijkt, is er meer afstand. Hij wordt niet meer 
uitgenodigd en Noto Soeroto neemt zelf ook geen initiatieven. De kille, afstandelijke, 
geïsoleerde houding van de Pakoe Alam ten opzichte van het volk steken hem. De slechte 
behandeling van zijn tante doet de deur dicht. Ook zijn broer Noto Kworo valt in ongenade bij 
de prins, omdat hij de juiste omgangsvormen niet in acht neemt.2 Hoe anders was het geweest 
in de periode dat zijn vader de scepter zwaaide. Het Pakoe Alamse Huis werd in die tijd door 
het gouvernement ten voorbeeld gesteld als modern en vooruitstrevend. Vier zonen van Noto 
Dirodjo studeerden in Nederland. Er was oog voor de infrastructuur en de noden van het volk. 
Het zijn juist deze zaken die Noto Soeroto aantreft in het beleid van de Mangkoenegoro.

1 Dagboek-Aanteekeningen, 29 oktober 1933. 
2 Ibidem, 14 januari 1934. 
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 In Solo voelt hij zich dus het beste thuis. Wel groeit zijn afhankelijkheid van de prins. Jo 
ontvangt naast de bescheiden maandelijkse overmakingen van Noto Soeroto ook een toelage 
van de Mangkoenegoro om het gezin in Nederland draaiende te houden. Zelf krijgt hij een 
vergoeding voor zijn werk in de Mangkoenegaran. Zijn politieke inzichten zijn toegesneden 
op de figuur van de Mangkoenegoro, die echter zelf moet manoeuvreren tussen de eisen van 
gouvernement, behoudende krachten in zijn Javaanse omgeving en zijn eigen beleid.  
 Noto Soeroto's voortdurende lofredes op prins Mangkoenegoro komen soms geëxalteerd 
over. Het mogelijke tegeneffect van deze ook mondeling geuite loftuitingen doet Nederlandse 
vrienden van de vorst aan diens schoonzoon Hoesein Djajadiningrat vragen hierover eens een 
hartig woordje met Noto Soeroto te wisselen.1

     

     

    
   

1 Djajadiningrat 2006a, p. 252, 253. 


