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'JE BENT MIJN LEVENSLUST, MIJN LEVENSHONGER EN MIJN 
UITBUNDIGHEDEN' 

Noto Soeroto en Ben van Eysselsteijn, het ontstaan van een vriendschap 

Tussen 1925 en 1932 zien Noto Soeroto en Ben van Eysselsteijn elkaar bijna dagelijks. Na 
Noto Soeroto's vertrek in 1932 verloopt het contact schriftelijk. Gedurende één korte periode 
zouden ze elkaar weer veel zien: eind 1936, begin 1937 als Noto Soeroto in het gevolg van de 
Mangkoenegoro en de Ratoe Timoer meereist naar Den Haag ter gelegenheid van het huwelijk 
van prinses Juliana en prins Bernard. De Tweede Wereldoorlog blokkeert de correspondentie. 
Deze komt pas in 1950 weer langzaam op gang. Uit de briefwisseling blijkt hun wederzijdse 
genegenheid uit wat ze elkaar over hun emoties hebben te vertellen. Maar er zijn dingen die 
worden verzwegen.

In 1919 stonden ze beiden met hun gedichten in het letterkundig tijdschrift Het getij. Noto 
Soeroto met zijn door de redacteuren zeer gewaardeerde prozagedichten en Ben van 
Eysselsteijn met religieus geïnspireerde poëzie.1 Hoewel het tijdschrift de communicatie tussen 
jongeren op het gebied van de kunst in het algemeen en de letterkunde in het bijzonder wenst te 
bevorderen, ontmoeten de genoemde jonge dichters elkaar niet, noch in het tijdschrift, noch 
persoonlijk. Het zal nog zes jaar duren voordat zij elkaar spreken.
 Na verschillende mislukte pogingen tot informeel contact, interviewt Van Eysselsteijn Noto 
Soeroto in 1925 voor De avondpost.2 De aanleiding is de verschijning van Kleurschakeeringen
uit Oedaya, een bundeling opstellen uit het tijdschrift Oedaya. Van Eysselsteijn is dan al 
bijzonder geïnteresseerd in oosterse culturen en filosofieën. Bovendien kent hij Noto Soeroto's 
poëziebundels en staatkundige geschriften. Na een aantal gesprekken ontstaat een hechte 
wederzijdse vriendschap. Van Eysselsteijn rekent deze reeds in 1928, hij is dan 30 jaar, tot één 
van de grote dingen uit zijn leven. Hij karakteriseert de tien jaar oudere Noto Soeroto op 
dwepende wijze:

Dit leven is wezenlijk een poëem […].  Noto Soeroto als vriend betekent: den 
omgang met een fijngevoelig en diepzinnig mensch, van voorname en hoog-
beschaafde intelligentie; een man van den geest en man van de wereld beide, een 
hoffelijk aristocraat met waarlijk prinselijke allures en een onvermoeiden werker, 
waar het zijn idealen betreft; de edelman en de democraat  tezamen; de incarnatie 
van zijn eigen stelsel […]. En bij dit alles bezit hij die Oostersche rust en kalme, 
zwijgende wijsheid, die wij, gejaagde westerlingen, alléén kennen als de wijsheid 
van het kind of de wijsheid van het graf. […] Hij is Noto Soeroto, de Javaansche 
dichter, een zeer stil, zeer wijs en zeer menschelijk mensch […]. Maar bij al deze 
dingen is hij van een eerlijkheid en een onbevangen oprechtheid die almee de 
grootste charme van zijn karakter uitmaken […]. Hij heeft iets van Tolstoi en iets 
van Mahatma Gandi, van beiden het geloof aan zijn idealen, van beiden het geloof 
aan zijn roeping en zijn hoogen plicht.3

1 Kurpershoek-Scherft 1956, p. 116. 
2 Van Eysselsteijn 1925.  
3 Van Eysselsteijn 1928, p. 266, 267. 
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Ook Noto Soeroto steekt zijn gevoelens voor Van Eysselsteijn niet onder stoelen of banken. In 
een brief van augustus 1930, waarin hij zijn vriend in vertrouwen neemt met betrekking tot zijn 
worsteling met zijn 'zware taak', kort en bondig geformuleerd als 'de liefde voor mijn land en 
volk te beleven in mijn arbeid van rassentoenadering', belijdt hij expliciet zijn affectie voor 
Van Eysselsteijn: 

 Ben, je bent mijn levenslust, mijn levenshonger en mijn uitbundigheden, maar je 
behoort tot de weinigen, die mijn hart tot op den bodem gepeild hebben en gestuit 
zijn op een kern van doodelijke ernst en droefenis.1

In de vijf jaar dat zij elkaar kennen, blijken een vertrouwdheid en vertrouwelijkheid gegroeid, 
die alleen onder echte vrienden bestaat. Noto Soeroto maakt Van Eysselsteijn deelachtig van 
de ondraaglijkheid van zijn aanvankelijk vrijwillig opgenomen taak, die allengs blijkt 
uitgegroeid te zijn tot 'een berg van zwaarte'. Hij vergelijkt zijn werk met dat van Christofoor, 
'de sterken veerman, die glimlachend een kind op zijn schouders zette en de stroom 
doorwaadde', totdat de last zo zwaar wordt dat hij wankelt omdat hij het kind Christus torst, dat 
de wereld zelf draagt. Hij kijkt vervolgens vijf jaar terug, naar het moment van hun eerste 
ontmoeting en refereert aan het eerste interview: 

Jij hebt een groot aandeel gehad in het uitdragen van mijn denkbeelden, de 
geestelijke grondslagen van mijn staatkundig stelsel, naar de buitenwereld, het 
groote krantenlezend publiek. Je intuïtie schijnt feilloos geweest te zijn. Als "De 
Avondpost" indertijd je, misschien onbewuste, maar blijkbaar juiste intenties 
"aangevoeld" had, wat had zij dan "Oedaya!" kunnen roepen.

Het is ook de brief van een af en toe wankelende Noto Soeroto, steun zoekend, moe, zoals hij 
zelf aangeeft, door het 'reizen, trekken, lezingen houden, schrijven, corresponderen, 
zakenzorgen [en] weinig slapen'. Het heeft hem 'ten doode vermoeid' en gebracht tot momenten 
van wanhoop, leegheid en verlatenheid, afgewisseld met perioden van geloof in de juistheid 
van zijn gedachten. Hij vertrouwt zijn vriend toe dat de Wayang-liederen zijn ontstaan in zo'n 
tijd van 'wisselende wanhoop en overmoed, van twijfel en verzekerdheid' en betrekt Van 
Eysselsteijn in het ontstaan ervan door hem mee te delen dat 'de meeste onderwerpen, die tot 
motief dienen in die verzen' in hun gezamenlijke gesprekken zijn aangeroerd. 'Mogelijk zijn 
geheele zinnen ontstaan bij onze gedachtenwisseling. En daarom is het logisch, dat ik ze alle 
aan je opdraag.' 

Tussen 1926 en 1931 levert Van Eysselsteijn bijdragen aan Oedaya. De onderwerpen zijn 
divers. Zo schrijft hij o.a. over de moderne danskunst in Europa, over vorstelijke ikat-weefsels,   
de reis van Eline Pisuisse naar Indië en doet hij verslag van een reis met het luchtschip Graf 
Zeppelin vanuit Duitsland. Noto Soeroto laat hem, hetzij persoonlijk, hetzij in correspondentie, 
kennismaken met tal van personen uit eigen kring, onder wie Hein von Essen, Jodjana, Fokko 
Mees, de Chinese auteur Kwee Kek Beng, prins Soerjodiningrat uit Djokjakarta, de Ambonese 
arts Sitanala en Mangkoenegoro VII.2 Tussen 1925 en 1932 verkeren zij beiden in het Haagse 
kunstenaarsmilieu.  
    Op zondag 21 februari 1932 neemt Van Eysselsteijn in Seinpost op Scheveningen dan ook 
met weemoed afscheid van zijn vriend en gebruikt de gelegenheid om in krant en tijdschrift 
ruim aandacht aan het vertrek te besteden. Hun contacten zullen tot hun weerzien in 1937 per 

1 Brief Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, augustus 1930. LM Den Haag. 
2 Van Eysselsteijn 1928, p. 266, 267. 
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post verlopen. De correspondentie begint al gedurende de ruim zes weken durende reis van 
Noto Soeroto naar Indië. 

Van Eysselsteijn en Mangkoenegoro VII

Voor Prins Mangkoenegoro VII heeft Van Eysselsteijn bijzondere belangstelling. In 1932 
reeds, wijdt hij een artikel aan de vorst, uiteraard voor een belangrijk deel gebaseerd op 
gegevens verkregen van Noto Soeroto. Er spreekt grote bewondering, maar vooral bijna dociel 
ontzag uit de woorden van Van Eysselsteijn, terwijl hij de beschrevene nog nooit heeft 
ontmoet. Hij ziet de Mangkoenegoro als een sprookjesprins. Het artikel draagt twee ondertitels: 
'Als in een sprookje van duizend-en-een-nacht' en 'Van een moeilijk, hard leven tot een 
vorstentroon'.1 Het is een typerende exotistische visie op Nederlands-Indië, zoals deze in die 
tijd in Nederland nog zeer algemeen is. Hij stuurt hem het artikel en maakt gewag van de 
leegte die het vertrek van Noto Soeroto bij hem heeft achtergelaten.2 Het jaar daarop blijkt dat 
hij de Mangkoenegoro via Noto Soeroto een toneelstuk, een studie en een roman heeft 
gestuurd.3 De vorst antwoordt fijntjes, maar beleefd, dat hij de boeken heeft ontvangen, dat ze 
'het lezen overwaard zijn', dat hij wel met het lezen begonnen is en verder erin heeft gebladerd. 
Van Eysselsteijn stuurt hem in 1933 zijn huwelijksaankondiging met Catharina Jacoba Biekart, 
die hij 'Poppy San' noemt.4 Het levert hem hartelijke felicitaties op en een 'product van 
Javaansche kunstarbeid'.5 Zowel Noto Soeroto als Van Eysselsteijn lijken belang te hebben bij 
de gunst van de vorst. Voor Van Eysselsteijn is dit van psychologische aard, waarover later 
meer. Noto Soeroto ziet, na zijn terugkeer naar Indië, in het aanzien van de Mangkoenegoro 
een instrument zijn politieke streven aldaar en in Nederland onder de aandacht te brengen. Hij 
wil daartoe de naam van de prins als pleitbezorger in Nederland bekend doen zijn en Ben van 
Eysselsteijn biedt hem hiertoe mogelijkheden. De politiek realistischer Mangkoenegoro is 
inmiddels zo'n twintig jaar aan het bewind en is zich bewust van het feit dat het persistent 
streven naar politieke autonomie voor zijn rijk op termijn niet haalbaar zal zijn. Hij beperkt 
zich meer en meer tot de ontwikkeling van de infrastructuur van zijn territorium en ambieert de 
realisering van een Javaans cultureel centrum aan zijn hof. In dit streven is Noto Soeroto van 
grote waarde en blijkt hiermee in de praktijk losgemaakt van zijn politieke ambities. Hierbij 
moet worden aangetekend dat zowel voor de Mangkoenegoro als voor Noto Soeroto politiek en 
cultuur een sterke verwevenheid vertonen.6 In ieder geval, er is er sprake van een driehoek van 
belangen.
 Noto Soeroto's houding ten opzichte van de Mangkoenegoro en het inschakelen van Van 
Eysselsteijn hierbij, blijken bijvoorbeeld uit een brief van januari 1933: 

Ben, heb je de kiekjes van den Mangkoenegoro zelve niet in de krant kunnen 
plaatsen? Ik zou zoo graag den Prins ongemerkt bewijsstukken in handen willen 
spelen, waaruit Z.H. kan merken, dat ik in Holland nog relaties heb en dat ik 
eigener beweging en zonder een wenk van wien dan ook, dus spontaan en uit 
dankbaarheid, de figuur van den M.N. in woord of in beeld in Holland blijf 
pousseeren. […] Ik begin in de Mangkoenagaran een grooten invloed te krijgen, 

1 Van Eysselsteijn 1932, p. 346-349. 
2 Brief Ben van Eysselsteijn aan Mangkoenegoro VII, 3 juni 1932. LM Den Haag. 
3 Brief Mangkoenegoro VII aan Ben van Eysselsteijn, 3 februari 1933. LM Den Haag. Het betreft het toneelstuk 
Het Chineesche mysterie (1932), het essay Goethe en de Loge Amalia te Weimar (1932) en de roman De duivel op 
aarde (1931). 
4 Nijkeuter 1996, p. 28. 
5 Brief Mangkoenegoro VII aan Ben van Eysselsteijn, 20 juli 1933. LM Den Haag. 
6 Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1993, p. 71. 
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doch stil en ongemerkt en zonder opzien druk ik den menschen op het hart, hoe zij 
als één man achter hun vorst moeten staan, die over eenigen tijd tot groote dingen 
geroepen zal zijn.1

Welke 'groote dingen' dat zijn, maakt hij niet expliciet. Hij betoogt dat niemand kan zeggen, 
dat hij via de vriendschap met de prins zijn eigen belangen dient. Hij beschouwt deze echter 
uitsluitend vanuit materieel standpunt, want

een ieder weet, dat ik het zeer arm heb en dat de uiterlijke "staat" dien ik in de 
Mangkoenegaran voer, op last van Z.H. aan mij als het ware in bruikleen wordt 
afgestaan. Mijn paard, mijn prachtige kris, het rijtuig, waarin ik rijd als ik in 
particulieren dienst van Z.H. ben, dat alles is van den Prins en niet van mij. Maar 
iedereen in de Mangkoenagaran weet ook, dat de Prins dat alles doet uit 
erkentelijkheid voor wat ik voor den Prins heb gedaan en nog doe.2

Juist door de erkentelijkheid van de Mangkoenegoro aan te voeren, lijkt Noto Soeroto zijn 
status te willen versterken. Hij is, als Pakoe Alammer met een hoge positie in de 
Mangkoenegaran, uitsluitend afhankelijk van de goodwill van zijn oude vriend. Hij beseft dat 
de waardering en protectie van de Mangkoenegoro zijn kracht vormen, maar tegelijkertijd zijn 
zwakte zijn. Op steun van andere hoogwaardigheidsbekleders aan het hof hoeft hij niet te 
rekenen.3
 In januari 1935, als de Mangkoenegoro familiefoto's heeft laten maken, ontvangt Van 
Eysselsteijn een uiterst formele brief van Noto Soeroto als de 'wd. particulier secretaris van de 
prins'. Zonder te tutoyeren kondigt hij de separate toezending van de foto's aan en verzoekt 
hem 'beleefd een kort bericht van goede ontvangst te schrijven, rechtstreeks te richten tot Zijne 
Hoogheid'.4 De verhoudingen zijn duidelijk. 

Vanaf 1934 bekleedt Van Eysselsteijn een bestuursfunctie in het illustere, stijlvolle en op 
tradities gestelde, typisch Haagse Letterkundig Genootschap Oefening kweekt Kennis, 
waarvan de rijke geschiedenis teruggaat tot 1834.5 In 1936 aanvaardt hij het voorzitterschap, 
dat hij, met een onderbreking gedurende de oorlogsjaren, tot 1959 met veel trots en allure 
bekleedt.6 Hij publiceert volop: romans, toneelstukken, essays en recencies.7
 Eind 1936 volgt dan Van Eysselsteijns persoonlijke kennismaking met de vorst. De 
Pangeran Adipati Ario Mangkoenegoro VII, zijn vrouw Goesti Kangdjeng Ratoe Timoer en 
hun vijftienjarige dochter Bendoro Raden Adjeng Siti Noeroel Koesoemowardhani zijn 
uitgenodigd voor het huwelijk van Bernhard en Juliana dat op 7 januari 1937 plaatsvindt. Noto 
Soeroto zal de familie als particulier secretaris van de Mangkoenegoro vergezellen. Het 
gezelschap logeert in kasteel Oud-Wassenaar. Noto Soeroto schrijft Ben: 'Ik hoop zeer, dat je 
persoonlijke ontmoeting met Z.H. volkomen aan je verwachtingen zal voldoen.' Verder ziet hij 

1 Brief Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 6 januari 1933. LM Den Haag. 
2 Ibidem. 
3 Deze terughoudendheid is toe te schrijven aan twee oorzaken. In de eerste plaats is er de hiërarchie van de 
vorstenhuizen in Midden-Java, gebaseerd op anciënniteit. Het Pakoe Alamse Huis bekleedt hierin de laagste rang. 
Zie Van Bruggen 1998, p. 8. Ten tweede spelen de verlichte opvattingen en de Europese gezindheid van de 
Mangkoenegoro een belangrijke rol. Door de veelal traditioneel ingestelde pangerans aan het hof worden deze 
vernieuwingen niet actief gesteund. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 28 januari 1935. LM Den Haag. 
5 Margadant 1934, p. 7. 
6 Nijkeuter 1996, p. 38. 
7 Ibidem, p. 225, 234. 
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uit naar het spoedig weerzien.1 Een geheim wordt reeds verklapt. De Mangkoenegoro heeft 
voor het bruidspaar een verrassing in petto. Siti zal in het koninklijk paleis te Den Haag de 
Serimpi dansen op gamelanmuziek, die door middel van een rechtstreekse radioverbinding met 
de poera Mangkoenegaran te Solo ten gehore zal worden gebracht.2 Ook nu weer verzoekt 
Noto Soeroto om publicatie, niet nadat hij Ben op het hart heeft gedrukt bij de particulier 
secretaris van Hare Majesteit te informeren of de attentie in goede aarde zal vallen. Ten 
behoeve van die bekendmaking zendt hij een foto van Siti mee. De bovengenoemde 
belangendriehoek blijkt weer eens als Noto Soeroto schrijft: 'Ben, nu kun je mij [sic] je 
onschatbare diensten bewijzen door de publieke opinie te bewerken ten opzichte van den ook 
door jou zoo hoog vereerden Prins Mangkoenegoro.'3
 Van Eysselsteijn is op 17 december 1936 met veertig andere genodigden aanwezig in een 
zaaltje van het hoofdgebouw van de PTT bij de repetitie van de dans. Hij is zeer onder de 
indruk.4
 Interessant is een bijeenkomst op de avond van 27 januari 1937 bij de dichter-schilder en 
musicoloog Rient van Santen en zijn partner, de componist-pianist Bernhard van den 
Sigtenhorst Meyer, in hun woonhuis aan de Prins Mauritslaan 73 te Den Haag. In Van Santens 
zogenoemde 'Javaansche Zaal' met Balinese tempelwachters, Vishnu op zijn Garoeda, 
Boeddha's, etc. wordt een besloten concert gegeven. Van het kleine gezelschap maken, naast de 
gastheren, onder anderen deel uit: de schrijfster Ina Boudier-Bakker, die een nichtje is van Van 
den Sigtenhorst Meyer, Van Eysselsteijn, Noto Soeroto en, als eregasten, de Mangkoenegoro 
met zijn vrouw de Ratoe Timoer.5 Rient van Santen zingt oosterse strofen op muziek van Van 
den Sigtenhorst Meyer, die hem aan de vleugel begeleidt en de laatste speelt zijn compositie, 
Zes gezichten op den Fuji (1919). Het is een avond in een bijzondere ambiance en sfeer, met 
een misschien wel kenmerkende dialoog. Van Eysselsteijn doet verslag:

Ina Boudier-Bakker hield een wayangfiguur in de handen, die zij op haar knieën 
had laten zinken, tijdens van Santen's gezang. Het was een figuur, die ik nog nooit 
eerder had gezien en die, naar Prins Mangkoenegoro vertelde, zeer zeldzaam was. 
De wayang stelde – zoals aan kleur en fijnheid van gestalte duidelijk zichtbaar was 
– een godheid voor, maar de gedaante ging schuil onder een hemelgewelf met zon, 
maan en sterren. […] 'Hij heet de Wederkomende', had Prins Mangkoenegoro 
gezegd […].
Rechts van mij boog een kleine, slanke gedaante naar voren, een donker gelaat 
onder de sierlijk geplooide Javaanse hoofddoek, ik zag op zijn rug de stenen in zijn 
kris fonkelen. Zijn levendige ogen met de kleine, speelse kraaiepootjes bij de 
ooghoeken, getuigden van zijn onvermoeibaar gevoel voor humor. Het was mijn 
beste vriend, door vele jaren heen bijkans mijn broeder geworden, de dichter Radèn 
Mas Noto Soeroto. 
Toen de beide musici zich bij ons voegden, boog Noto Soeroto zich opnieuw naar 
voren: 'Hebt u een lievelingsfiguur onder hen?' vroeg hij aan Ina Boudier-Bakker, 
op de wayangfiguur wijzende. Ze gaf een ontwijkend antwoord: 'Ze zeggen allen 
iets en allen iets anders.' 

1 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 31 oktober 1936. LM Den Haag. 
2 Westerkamp 2005. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 31 oktober 1936. LM Den Haag. 
4 Van Eysselsteijn 1939. 
5 Bernard van den Sigtenhorst Meyer componeert Fluisteringen, drie liederen op teksten van Noto Soeroto voor 
zang en piano (1917) en Bij den tempel, eveneens drie liederen voor zang en piano op teksten van Rient van 
Santen en Noto Soeroto (1915). 
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'Ik houd van Ardjoeno', zei Van den Sigtenhorst Meyer; 'hij is beheerst, gevoelig, 
voornaam en zonder geschreeuw.' 
'Ik houd van de witte Hanoeman', zei ik; 'hij is levendig en verrassend.' 
'Ik houd van Semar', zei Noto Soeroto; 'hij is een nar en een wijze, nuchter en 
idealist. Hij verbindt op Oosterse wijze Sancho Pancha met Don Quichotte en 
Lamme Goedzak met Tijl Uilenspiegel.'  Wij lachten allen. 
'Mevrouw Boudier-Bakker is de beste Dalang onder ons', knikte Prins Mangkoe 
Nagoro. 'De vertoner van het spel mag voor géén zijner figuren voorliefde tonen; … 
zij moeten hem allen dierbaar zijn…' […]. 
'Houdt ú van de figuren, die ú schept?' vroeg de dichter. Zij knikte zwijgend. Dan 
vroeg ze op haar beurt: 'Kunt u zich een schrijver voorstellen die niet in innig 
menselijke verhouding komt te staan tot de wezens die uit hem geboren worden?' 
'En toont u uw voorkeur?'  vroeg de Prins. 
Ina Boudier-Bakker dacht even na. – 'Misschien zijn dichter en dálang één', 
glimlachte ze … – 'Maar toch lijkt de dichter me soms menselijker en zal hij voor 
zichzelf weten wie zijn liefde geldt.' Ik zag Noto Soeroto knikken. Ook hij 
glimlachte …1

Op 10 december 1937, Noto Soeroto is inmiddels weer terug op Java, komt in één van zijn 
brieven de politiek ter sprake naar aanleiding van de in 1936 in de Volksraad ingediende 
'petitie Soetardjo'. Deze voorman van de vereniging van inheemse bestuursambtenaren (de 
Perhimpoenan Pegawai Bestuur Boemipoetra), Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo, krijgt het 
in de Volksraad voor elkaar een zeer gematigde petitie aan te laten nemen, waarin aan de 
koningin en de Staten-Generaal wordt verzocht een conferentie te doen houden tussen 
vertegenwoordigers van Nederland en Indië om een plan op te stellen voor de geleidelijke 
ontwikkeling in tien jaar tot zelfstandigheid van Indië binnen koninkrijksverband.2 Noto 
Soeroto haalt Soetardjo, ongevraagd en door de betrokkene wellicht ongewild, binnen als 
pleitbezorger van de Oedaya-kring, sterker nog, hij zegt dat 'de serieuste groepen onder de 
Indonesiërs onder aanvoering van het Volksraadlid Soetardjo [de weg van de Oedaya-kring] tot 
de hunnen hebben gemaakt'. Hij voegt eraan toe Soetardjo persoonlijk nauwelijks te kennen en 
positioneert zichzelf als een backbencher in het politieke krachtenveld van dat moment, door 
enerzijds te betogen dat zijn strijd niet 'en bagatelle' genomen dient te worden, maar anderzijds 
door zijn vriend toe te vertrouwen dat hij zich thans tevreden stelt met een nederige positie in 
de achterhoede. Hij is 'te vroeg begonnen, ongeveer zes jaren te vroeg'. Maar de Oedaya-
beweging heeft naar zijn indruk de weg geplaveid voor Soetardjo en de zijnen.3 Het is een 
krampachtige poging enig houvast te vinden in de actuele politiek. Van Ben van Eysselsteijn is 
geen reactie op dit onderwerp bekend.

Op 16 juni 1939 is het drie windoes of drie cycli van acht Javaanse jaren geleden dat de 
Mangkoenegoro is benoemd tot hoofd van het Mangkoenagarase rijk. Ter gelegenheid van dit 
jubileum verschijnt Het triwindoe gedenkboek Mangkoenegoro VII.  Noto Soeroto treedt op als 
secretaris van het comité dat de uitgave voorbereidt. Het boek draagt het karakter van een liber 
amicorum. Tussen de bijna honderd medewerkers treffen we natuurlijk ook Ben van 

1 Van Eysselsteijn 1955, p. 56-58. Van Eysselsteijn maakt een vergissing in de titel van het artikel waaraan dit 
citaat is ontleend. Hij schrijft 27 januari 1938. De bijeenkomst moet zich hebben afgespeeld in 1937. De 
Mangkoenegoro vertrekt op 18 februari 1937 met zijn gezin uit Nederland. De avond wordt ook beschreven in Het 
triwindoe gedenkboek, p. 126. Hier begaat Van Eysselsteijn dezelfde vergissing met betrekking tot het jaar. 
2 In 1939 wijst Nederland het verzoek compromisloos van de hand. Zie voor een uitgebreide studie over de petitie-
Soetardjo: N.G.B. Gouka: De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in Indië (1936–1938) Amsterdam 2001. Zie 
ook: Rudy Kousbroek: Het Oostindisch kampsyndroom. Amsterdam 1992. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 10 december 1937. LM Den Haag. 
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Eyselsteijn aan, die Vier Zeeuwse kwatrijnen en Drie bladen uit een dagboek inzendt. De 
dagboekbladen betreffen een verslag van zijn aanwezigheid bij de genoemde dansrepetitie in 
het PTT-gebouw op 17 december 1936, de avond bij Rient van Santen op 27 januari 1937 en 
de vermelding van een lang gesprek met Noto Soeroto en de Mangkoenegoro over de 
moeilijkheden die Jodjana, als oosters kunstenaar, in een westerse omgeving heeft te 
overwinnen en op te lossen.1

De Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars

Half mei 1940 behoren Noto Soeroto's belangrijkse Haagse vrienden, Hein von Essen en Ben 
van Eysselsteijn, tot de initiatiefnemers om te komen tot de oprichting van een 
kunstenaarsorganisatie. Men wil de Duitsers, van wie men op dit gebied eveneens initiatieven 
verwacht, voor zijn. Nog diezelfde maand komt de Algemeene Nederlandsche 
Kunstenaarsorganisatie, in de wandeling Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars, kortweg 
NOK, tot stand. Zowel Hein von Essen als Ben van Eysselsteijn maken deel uit van het 
bestuur. De organisatie omvat vijftig kunstenaarsverenigingen met in totaal 6500 leden.2
 In augustus 1940 publiceert Hein von Essen een brochure Eenheid der Nederlandsche 
kunstenaars. Een eisch tot behoud der Nederlandsche cultuur. Von Essen formuleert in de 
brochure als doel van de NOK de Nederlandse kunstenaars te verenigen tot versterking van het 
Nederlandse kunstleven en dit dienstbaar te maken aan de maatschappij. Hij veronderstelt 
onder de Nederlandse kunstenaars, 'de drang naar nieuwe ordening der maatschappij, waarin 
hij [de Nederlandse kunstenaar, RBK] niet meer beschouwd zou worden als een vrijwel 
overbodige of nuttelooze, of als een den menschen "genot en bekooring" verschaffenden 
uitzonderlijken snoeshaan, doch eindelijk als een mensch, die zijn scheppend-cultureele 
krachten zou kunnen wijden aan het totaal, om in schoonen en beteekenisvollen vorm den 
wezenlijk levenden geest van zijn volk en van zijn tijd uit te drukken en door te geven aan het 
nageslacht.'3 De NOK moet in het waar kunstenaarsschap zijn grond vinden, ongeacht stand, 
partijpolitieke richting of godsdienstige overtuiging, aldus Von Essen.4 Naar zijn overtuiging 
zal deze sociale, politieke of religieuze differentiatie geen belemmering vormen voor het 
welslagen van de NOK. Als voorbeeld voegt hij eraan toe: 'Een N.S.B.-er kan fel tegenover 
een democraat staan, maar een echt kunstenaar erkent den echten kunstenaar, ook al is de één 
N.S.B.-er en de ander democraat.'5 Als steun voor deze gedachte, voert Von Essen de nazi-
propagandist Friedrich Markus Huebner ten tonele, die gezegd zou hebben, dat Nederlanders 
voor geestelijke stromingen ontvankelijk zijn.6 Van de bezetter verwacht hij dat het initiatief 
zal worden gesteund, omdat de Duitser rasverwant is en tijdens de inval 'zoowel militair als 
civiel, getuigenis heeft afgelegd van zeer groot zelfbedwang, van achting en waardeering voor 
het Nederlandsche volk en van begrip voor het wezen van onzen volksaard'.7 Vervolgens prijst 
hij de Duitse bloed-en-bodem-gedachte en plaatst hier een Nederlandse variant tegenover, door 
vast te stellen dat de Nederlander zijn bloed-en-uit-het-water-gewonnen-bodem-en-zijn-zee 
liefheeft.8

1 Het triwindoe gedenkboek 1939, p. 124-127. 
2 Nijkeuter 1996, p. 46, 47. 
3 Von Essen 1940, p. 5, 6. 
4 Ibidem, p. 6. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 4; Huebner verspreidt nationaal-socialistische opvattingen over de Nederlandse cultuur. Zie Kelder 
1984. Huebner behoort, net als Ben van Eysselsteijn en Hein von Essen tot de vriendenkring van Noto Soeroto, 
die eind 1931 de inzameling voor zijn passage naar Indonesië organiseert. 
7 Von Essen 1940, p. 11. 
8 Ibidem, p. 12. 
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De brochure wekt grote onrust onder de leden. Het blijkt dat Von Essen steeds contacten 
had onderhouden met de Duitsers. Nadat uit een enquête naar voren komt, dat meer dan 70% 
van de leden een Kultuurkamer afwijst, wordt de NOK in mei 1941 van hogerhand ontbonden 
en verboden.1

Het contact hersteld 

Op de vriendschap met Noto Soeroto kijkt Van Eysselsteijn na de oorlog met een nostalgische 
blik terug, hoewel pas in 1950 het schriftelijk contact is hersteld: 

Zo vaak, broer Noto, denk ik terug aan de heerlijke tijd, toen we een geregeld 
contact hadden en ik je vrijwel dagelijks sprak. Eerst veel later heb ik leren 
beseffen, dat ik uit onze oude vriendschap iets heb overgehouden en meegekregen, 
dat een geestelijk bezit is geworden voor m'n hele verdere leven. Door jou leerde ik 
Hafiz en Omar Khayam kennen, jij wees me op de vertalingen der Chinese 
dichters: Li T'ai Po, enz. Jij deed de oude beschaving en de rijkdom van den geest 
uit het oer-oude Java voor mij levend worden. Later heb ik in vertaling Oosterse 
denkers als Lao Tzé, Kong Fu Tzé, vooral echter de Indische Vedanta leren kennen. 
Herinner je je nog onze lange, ernstige gesprekken over mystiek en literatuur, 
godsdienst en filosofie? Maar ook onze vrolijke, zonnige uren van vriendschap, 
waarin we elkaar namen zoals we waren: met al onze fouten en gebreken, maar ook 
onze idealen en ons eerlijk streven naar het Goede –  En onze prettige, soms 
fantastische borrelgesprekken? Ik mis je vaak, Noto, maar iets van jou is altijd bij 
me, dat is wat overbleef uit dit alles: een bezit voor het leven. Het is goed dat ik je 
ontmoette en dat ik veel van je geest en hart kreeg. Er zullen er niet tallozen zijn, 
die jouw werk lazen, voor wie jij een winst werd. Vergeet dat nooit.2

Het min of meer toevallige initiatief tot dit hernieuwd contact in 1950 komt tot stand door 
bemiddeling van Wim C. Lemei, die in de jaren 1930–1932 vice-voorzitter van het NIV was 
geweest en van januari 1931 tot februari 1932 de functie van directeur van Oedaya bekleedde 
aan de zijde van hoofdredacteur Noto Soeroto.
 Lemei, met wie de briefwisseling na de oorlog vanaf april 1949 is hersteld, zendt Noto 
Soeroto in december van dat jaar een knipsel uit de Haagsche courant, waarin Van Eysselsteijn 
verslag doet van een tentoonstelling in Osnabrück. Het knipsel is voor Noto Soeroto aanleiding 
om zijn oude vriend een levensteken te geven. Hij stuurt hem via de Haagsche courant op 30 
december 1949 een brief. Hij heeft weliswaar al eerder stukjes van Van Eysselsteijn onder 
ogen gehad, maar voelde zich te 'geparalyseerd' om iets van zich te laten horen. Als bijlage 
sluit hij een eerder verzonden schrijven aan Georgette Sluyp in, een 'goede vriendin uit de 
laatste jaren voor den oorlog'.3 Het is een in die tijd door hem meer toegepaste efficiëntie om 
oude vrienden en kennissen door middel van een afschrift van een reeds aan een derde 
verzonden brief van zijn wederwaardigheden op de hoogte te brengen.
 Van Eysselsteijn reageert pas vier maanden later.4 Ook hij gebruikt het woord 
'geparalyseerd' om zijn gemoedstoestand te definiëren. Desalniettemin is hij als schrijver zeer 
actief. Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot 1950 levert hij vele bijdragen in 
kranten en tijdschriften. Separaat publiceert hij essays, novellen, toneelstukken, een roman, een 

1 Nijkeuter 1996, p. 47, 48. 
2 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 1 mei 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Georgette Sluyp, 30 december 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 4 mei 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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biografie, een bedrijfsgeschiedenis, een vertaling en een satire.1 Zelf deelt hij over zijn 
auteurschap mee:  'Ik ben nu wat men "een bekend auteur" pleegt te noemen.' Zijn verzuchting 
met betrekking tot zijn gezondheid lijkt dus geen betrekking te hebben op zijn schrijverschap 
of betreft een relatief korte tijd. Zij kan worden opgevat als een poging tot identificatie met zijn 
'beste broer Noto', de aanhef waarmee hij zijn brief begint, maar kan ook worden 
toegeschreven aan de gevolgen van de uitspraak van de Ereraad voor de Letterkunde met 
betrekking tot zijn houding in de oorlog. Tengevolge van de in zijn ogen onterechte 
veroordeling, waarover later meer, laat zijn toch al zwakke gezondheid door verbittering en 
gekwetstheid in de eerste naoorlogse jaren te wensen over.2
 Van Eysselsteijn heeft veel te vertellen: o.a. over zijn publicaties, over de dierbare 
herinneringen aan hun dagelijkse contacten tot 1932:

 Er verschijnen geregeld interviews en artikelen over mijn leven en in al die 
publicaties wordt ook steeds jóúw naam genoemd. Want de jaren van een vrijwel 
dagelijks contact dat wij hebben gehad, herdenk ik steeds met innige dankbaarheid. 
Het was een goede, een eerlijke en een menselijk-belangrijke tijd.  

Verder rept hij over hun overleden 'wederzijdsen, groten vriend' Hein von Essen, over zijn 
enthousiasme voor de Wayang-liederen en de aan Noto Soeroto nog onbekende vertaling ervan 
door de Duitse dichter Ludwig Bäte, een vriend van Van Eysselsteijn. Maar over zijn 
veroordeling door de Ereraad vertelt hij, waarschijnlijk uit schaamte of weerzin, niets aan zijn 
beste vriend. Over het dubieuze oorlogsverleden van Hein von Essen, hun beider vriend uit de 
Haagse periode, zwijgt hij eveneens.
 In een postscriptum vraagt hij of het goed is dat hij tijdschriften en boeken stuurt. Hierbij 
denkt hij zeker ook aan De getemde brontosaurus, een geïllustreerd werkje, dat hij in 1943 laat 
verschijnen:

 Tijdens de oorlog schreef ik ook een boekje, dat geïllustreerd verscheen: "De 
Getemde Brontosaurus", een satyre, een "reeks fantastische overpeinzingen over 
hoffelijkheid als uiterlijke vorm van innerlijke beschaving". Dat boek, een satyre 
op de Nazi's, maar mogelijk nog altijd zeer actueel in nieuweren zin, heb ik in 1943 
opgedragen: aan Radèn Mas Noto Soeroto, in oude vriendschap. Ook dat boekje 
zou ik je graag eindelijk doen toekomen. Het is uitverkocht, maar ik bezit nog 1 
exemplaar voor jou. 

Een maand later blijkt dat het anders is: 

het is me gelukt om het boekje "De getemde Brontosaurus" te vinden, dat ik tijdens 
de oorlog schreef. Al maanden heb ik op die gelegenheid geloerd: dezer dagen vond 
ik een exemplaar in een antiquarische boekhandel; ik kocht het – en zo zal het dan 
toch eindelijk mogelijk worden, om je "De getemde Brontosaurus" toe te zenden. 
[…]. Je zult, lezende in dit geschriftje ook je eigen naam nog in de tekst 
tegenkomen.3

Van Eysselsteijn behandelt in De getemde brontosaurus op licht satirische wijze de kern van 
de hoffelijkheid, die zijn basis behoort te vinden in de innerlijkheid van de mens. Hij stelt 

1 Nijkeuter 1996, p. 225-227, 234-235. 
2 Ibidem, p. 79. 
3 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 5 juni 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. De prentjes in 
De getemde brontosaurus zijn gemaakt door de antisemitische Karel Thole. Zie Venema 3A, 1990, p. 21. 



213

zowel culturen van westerse als van oosterse oorsprong met historische voorbeelden aan de 
orde. Van het Javaanse volk zegt hij: 

De Javanen, door Multatuli het zachtste volk ter aarde genoemd en door velen voor 
een der beschaafdste volkeren gehouden, hebben een niet te overwinnen afkeer van 
luidruchtigheid. Deze is zóó sterk, dat voor den Javaan een schreeuwer eigenlijk 
reeds ongelijk moet hebben enkel en alleen door het feit dat hij schreeuwt.1

Hij meent de basis voor deze houding te vinden in de oude literatuur van de hindoes, de 
Mahabharata en de Ramayana. Hij noemt de oppositie tussen het begrip Radjarshi (Radja-
Reshi) en de figuur Praboe Kelana. Het eerste omvat de situatie waarin één persoon de koning 
en de wijze omvat, de vorst, die zijn land 'beheerst', maar ook zichzelf, terwijl Praboe Kelana 
als onbeheerst en verdwaasd kan worden gekenschetst. 'Het is Praboe Kelana, die in het 
Westen vermaardheid kreeg, door de vertolking van den in geheel Europa bekenden 
danskunstenaar Radèn Mas Jodjana', voegt hij eraan toe om vervolgens Noto Soeroto te 
introduceren als schrijver van de Wayang-liederen. Van Eysselsteijn citeert hieruit voor een 
belangrijk deel 'De verdwaasde', door Noto Soeroto opgedragen aan Jodjana, waarin de 
verliefde Kelana door zijn broer herhaaldelijk wordt gewezen op beheersing en matiging.   
 De Duitsers verbieden het boekje direct nadat het verschijnt, omdat zij menen dat zinsneden 
als 'de plompe, domme schurk voelt zich alleen maar thuis onder zijns gelijken' en 'al valt met 
bruutheid en grofheid wellicht een kort, aanvankelijk succes te bereiken' op hen betrekking 
hebben.2 Van Eysselsteijn geeft de censuur gelijk: 'de Nazi's meenden, dat dit op hen sloeg. 
Wel zij hadden gelijk. Echter begreep de domme censuur niet dat ik met de, op pag. 44 
voorkomende "brullende redenaar" Adolf Hitler bedoeld kon hebben.'3
 Het is echter niet zozeer een politieke stellingname die Van Eysselsteijn met De getemde 
brontosaurus heeft willen overbrengen. Als er al sprake is van kritiek op de bezetter, behelst 
deze hier uitsluitend hun onbeheerste en ongematigde wijze van optreden. Van Eysselsteijn 
moet op grond van De getemde brontosaurus niet worden gezien als een schrijver die zich 
actief opstelt tegen de opvattingen en handelingen van de Duitsers. Hij heeft nooit expliciet de 
bezetter afgewezen.4 Op 2 oktober 1945 wordt hij door de Ereraad voor de Letterkunde onder 
leiding van de schrijver-jurist mr. F. Bordewijk veroordeeld. Men oordeelt, dat 'de heer Van 
Eysselsteijn door van zijn, zij het ook onvrijwillige, opneming in de Kultuurkamer gebruik te 
maken om te publiceeren en tooneelstukken te doen opvoeren, in gebreke is gebleven zich 
volledig te verweren tegen het funeste drijven dezer instelling en aldus zijn naam onopzettelijk 
heeft dienstbaar gemaakt aan haar streven.'5 Er volgt een publicatie-, verkoop- en 
optreedverbod op het gebied van de kunst tot 1946. Verder wordt bepaald dat reeds verschenen 
werk of herdrukken niet verkocht mogen worden. Bovendien mag hij niet in het openbaar 
optreden op het gebied van de kunst. De maatregelen gelden tot 1 januari 1946.6 Nijkeuter, de 
biograaf van Van Eysselsteijn, vat zijn houding als volgt samen: 

De houding die Van Eysselsteijn tijdens de bezetting aannam kan, alles overziende, 
halfhartig genoemd worden. Noch als kunstenaar noch als journalist wilde hij lid 
worden van de Kultuurkamer, zo beweerde hij. Dat hij er daarna in slaagde – 
ondanks allerlei Duitse ge- en verboden – zijn boeken uitgegeven en zijn 

1 Van Eysselsteijn 1943, p. 47. 
2 Ibidem, p. 9. 
3 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 5 juni 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Nijkeuter 1996, p. 78. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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toneelstukken gespeeld te krijgen, is merkwaardig maar misschien nog uit te leggen 
als een bewijs van buitengewone handigheid. Maar hoe handig ook – hij moest in 
de ogen van velen wel een foute schrijver, een collaborateur lijken. Wie anders kon 
immers onder die omstandigheden zijn werk laten uitgeven en bovendien laten 
recenseren in kranten en tijdschriften? Concluderend moet dan ook gesteld worden, 
dat als Van Eysselsteijn werkelijk de intentie had tijdens de bezettingsjaren van zijn 
schrijverschap te leven, maar niet wilde collaboreren, hij in het gunstigste geval 
grenzeloos naïef moet zijn geweest.1

Het is diezelfde naïveteit, die hem met Von Essen doet samenwerken in het kader van de 
oprichting van de NOK in 1940. 
 F. Bordewijk kijkt in 1954 terug op de kunstzuivering: 'Er bestond uiteraard differentiatie, 
en men mag zeggen dat de lichte gevallen, die vlot en geruisloos konden worden afgewerkt, 
thans zijn vergeten.'2 Ben van Eysselsteijn kunnen we rekenen tot deze categorie.

Het duurt meer dan een jaar voordat Noto Soeroto aan Van Eysselsteijn weer enige 
levenstekenen doet toekomen. Zijn brief lijkt met enige terughoudendheid te beginnen: 'Wij 
zullen elkaar wel niet dikwijls lange brieven schrijven: daarvoor leggen de moeilijkheden van 
het leven te veel beslag op onze persoonlijkheid.' Verderop laat hij toch zijn gevoel spreken:  
'Ik ben aan dit briefje begonnen uit hevig verlangen om jou na zoo'n lange tijd weer eenig 
levensteeken te geven' en 'Ik heb groote behoefte om jou op de hoogte te brengen van mijn 
huidige levensomstandigheden. Die zijn verre van rooskleurig.'3 Hij sluit een afschrift van een 
brief aan Theo Metz in, waarin hij zijn situatie uiteenzet.4
 Het is een en al droefenis. Hij kwalificeert zich als een 'persona non grata in republikeinsche 
en nationalistische kringen, die het voor het zeggen hebben gekregen', waardoor het hem 
onmogelijk is een of andere dienstbetrekking te krijgen. Bovendien verslechtert zijn 
gezondheid. 'Het sombere relaas omtrent mijn leven vertoont geen enkel lichtpunt', deelt hij via 
Metz aan Van Eysselsteijn mee. Deze reageert in augustus 1951 met een lange brief vol 
nostalgie: 

Op mijn boekenkast […] staan de portretten van hen, die mij dierbaar zijn en aan 
wie ik veel te danken heb. Allereerst Noto Soeroto, de dichter, mijn oude vriend, 
wiens vertrek een leegte in mijn leven naliet, die nimmer kon worden aangevuld, hij 
was voor mij de verbinding tussen mijn liefde en belangstelling voor het Oosten en 
… het Oosten zelf. Java in het bijzonder. Daar staat ook het portret van de  nobele 
Vorst Mangkoe Nagoro VII, die ik nooit zal vergeten. Soms blader ik in het 
Triwindoe-gedenkboek, of ik lees in je verzenbundels, speciaal de Wayang-
Liederen, die me zeer dierbaar zijn en waarvan de opdracht aan mij, me nog altijd 
verheugt. Dan komt die hele goede oude tijd terug: onze gesprekken en diep 
beleefde ervaringen, ons aller levendige deelname rond "Oedaya", je lezingen, onze 
gemeenschappelijke rijsttafels en borrel-uurtjes, waartoe ook onze vriend en 
broeder Hein von Essen behoorde.5

1  Nijkeuter, p. 54. 
2  Bordewijk 1954, p. 70. 
3  Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 13 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Theo Metz, 12 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. De econoom dr. 
Theodoor Metz is voor de Tweede Wereldoorlog algemeen secretaris van de Nederlandsche Kamer van 
Koophandel voor Duitschland en privaatdocent aan de universiteit van Frankfurt. Hij publiceert over Javaanse 
kunst en Duitse handelsbetrekkingen met Nederlands-Indië. Hij behoort tot de intimi van Noto Soeroto. Zie Klaar 
1931. 
5 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 19 augustus 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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Van Eysselsteijn schrijft hem over Von Essens dood: 'Hij stierf zoals hij leefde: een sterke 
persoonlijkheid tot op het laatst.'1 Hij brengt hem opnieuw in kennis van zijn initiatief om de 
Duitse dichter Ludwig Bäte de Wayang-liederen in het Duits laten te vertalen. Hij vertelt over 
zijn eigen publicaties, in het bijzonder zijn dichtbundel Momento grazioso, en beschouwt 
hoogdravend de gevolgen van de wereldoorlog in formuleringen als 'het is mijn vaste 
overtuiging dat de machten, die ons leiden, "na duizend maal duizend jaren", de wayang van de 
geest, die wij dienden, weer in hun handen zullen nemen.'  
 De bundel Momento grazioso, blijkt te zijn opgedragen aan de danseres Han Rijnbeck. Na 
een uitvoerig exposé over hun ontmoeting en kennismaking, vat hij zijn affectie voor haar 
samen in de woorden 'Han en ik hebben een zeer nauw contact, dat ver boven vriendschap 
uitstijgt. […] Deze vrouw is veel voor mij gaan betekenen, broer Noto. ….Waarom zou ik je 
dat niet zeggen.'  Over de relatie met zijn vrouw Poppy merkt hij op dat er moeilijkheden zijn 
en hij beklaagt zich over de situatie door op te merken dat het 'afschuwelijk [is] dat ik ter wille 
van Dewi Angreni, Dewi Sekar Tadji ontrouw werd. Maar dit zijn stormen, die men niet 
beheersen kan…zelfs niet als men ouder is geworden, doch weinig wijzer.'2 Hij besluit zijn 
brief met een vragende zucht naar identificatie: 'Zijn er geen lieve, tedere handen om jou heen?' 
In alle volgende brieven van Van Eysselsteijn blijft 'Hanneke' figureren.   
 Inmiddels verblijft Noto Soeroto al ruim zes weken in het ziekenhuis, maar zijn klachten 
verminderen niet in die mate, dat hij zijn werkzaamheden enigszins kan hervatten. Met lange 
tussenpozen kan hij met potlood een aantal alinea's schrijven, die door een bediende, die geen 
Nederlands verstaat, in het net moeten worden getypt.3 Desalniettemin reageert hij uitgebreid 
op de ontboezemingen van Van Eysselsteijn. Beide vrienden blijken er meesters in om delicate 
persoonlijke zaken in mooie volzinnen te gieten, soms voorzien van een culturele saus, 
waarmee een zekere beschroomdheid kan worden afgedekt. Zo schrijft Noto Soeroto:

Beste broer, hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je in mij stelt, blijkens je 
mededeelzaamheid omtrent je hartsgeheimen en -strubbelingen. Dat vertrouwen is 
trouwens niet misplaatst, want je zult wel weten, dat ik de ingewikkeldheden in zulk 
een kwestie volkomen kan navoelen. Heb ik zelf de ziele-extasen en -ellenden in 
zulk een levensperiode niet gekend? En hoevele van die perioden zijn er in mijn 
leven niet geweest?4

Hij vervolgt met de analyse dat de tirannie van de liefde verschrikkelijk kan zijn, maar dat de 
liefdesgunst voor de kunstenaar gesublimeerd wordt in het werk. Zijn bekende positie tussen 
oost en west vat hij voor zijn vriend nog eens samen:

Onze vriend [Ludwig Bäte, RBK] noemde mij "ein Dichter zwischen Europa und 
Asiën", en dat is waar, want wel ben ik Aziaat naar lichaam en gemoed, maar mijn 
geest is sterk naar Europa georiënteerd. Mijn liefde gaat uit naar Indonesië, maar 
mijn eerbied naar (het vrije) Europa. Ik kan het daarom heel slecht hebben, als een 
Indonesiër, of een Aziaat in het algemeen, laatdunkend over Europa denkt of 
spreekt. Europeesche politiek is funest, en de koloniale daarvan hatelijk; daar ben ik 
met zulk een Aziaat het volkomen eens. Maar voor Europeesche kunst en 
Europeesche wetenschap, dus kort gezegd: voor Europeesche cultuur koester ik een 
eerbiedig ontzag, dat vermengd is met een warme genegenheid.5

1 Brief van Ben van Eysselsteijn aan Noto Soeroto, 4 mei 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Dewi Angreni en Dewi Sekar Tadji zijn personages uit de Panji-cyclus, een Javaanse legende. 
3 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 1 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 3 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
5 Brief van Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 3 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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Nooit heeft Noto Soeroto zijn plaats tussen Europa en Indonesië scherper verwoord dan in deze 
brief.

Slot

De aantrekkingskracht  tussen Noto Soeroto en Ben van Eysselsteijn berust, naast de voor 
vriendschap vanzelfsprekende wederzijdse affectie, voor een belangrijk deel op beider 
ontegenzeggelijke eruditie. Van Eysselsteijn is voor Noto Soeroto de Europeaan bij uitstek. 
Nederlands toneel- en prozaschrijver, dichter, toneelcriticus en kunstkenner. Een man van 
aanzien in culturele kringen in Den Haag, al ruim voor de Tweede Wereldoorlog, met grote 
belangstelling voor en kennis van de wereldliteratuur en in het bijzonder van de Duitse letteren. 
Hij beschikt over veel contacten en bezoekt het Duitse taalgebied frequent.1 Noto Soeroto is de 
aristocratische Javaan met de sterke wil de westerse cultuur te doorgronden. In deze behoefte 
speelt Van Eysselsteijn een belangrijke rol. Het wisselgeld van Noto Soeroto is de cultuur van 
Java, waarvoor zijn vriend als romanticus en geoefend exotist grote belangstelling koestert. De 
adellijke afkomst van Noto Soeroto speelt een niet te onderschatten rol. De adoratie van Van 
Eysselsteijn voor, en dweperij met de Mangkoenegoro sluiten hier naadloos bij aan. Het biedt 
hem toegang tot een droomwereld die in Nederland voor hem gesloten blijft. Nijkeuter merkt 
in dit verband op dat de levenswijze van de aristocratie hem zeer aantrekt, maar dat hij zich 
deze als journalist uiteraard niet kan veroorloven.2 Waarschijnlijk is dit ook de oorzaak dat hij 
zijn uiterlijk in overeenstemming brengt met zijn droombeeld: een beetje dandy-achtig, wat 
overdreven gesticulatie, dictie en mimiek, een wandelstok met ivoren knop en een opvallende 
ring.3             
 De houding van Van Eysselsteijn ten opzichte van Noto Soeroto's politieke stellingname 
blijft onduidelijk. Zijn medewerking aan Oedaya kan worden gezien als een adaptatie van de  
politieke denkbeelden die de grondslag vormen van het blad, maar de feitelijke bijdragen zijn 
louter cultureel of niet-opiniërend journalistiek van aard. Zowel uit de briefwisseling als in de 
aan zijn vriend gewijde journalistieke bijdragen in kranten en tijdschriften, blijkt bewondering, 
zelfs adoratie. Hij roemt bij herhaling, op overdreven wijze, Noto Soeroto's karakter, eruditie, 
poëzie en denkbeelden, maar van werkelijk kritische zin is geen sprake. Van Eysselsteijn 
betrekt geen politieke stellingen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog veroordeelt hij op geen 
enkele wijze expliciet het nazisme. De collaborateur Hein von Essen blijft in zijn ogen een 
goede vriend en broeder met een sterke persoonlijkheid.
 Noto Soeroto, van zijn kant, stelt zich met betrekking tot zijn vriend Ben ook kritiekloos op. 
Hij gaat mee in zijn gevoelens en gedachten, prijst zijn kennis en spreekt lovend over zijn 
boeken, toneelstukken en gedichten, terwijl de gevestigde literaire wereld Van Eysselsteijn 
ondanks zijn veelzijdigheid, eruditie en veelal positieve kritieken toch meer als verteller dan 
als literator beschouwt.4
 Omdat Noto Soeroto Nederland in 1932 al verlaat, is hij onwetend van de lafhartige, of op 
zijn minst naïeve houding van zijn vriend in de oorlog en de na-oorlogse gevolgen. Toch moet 
de affaire in Indië bekend zijn geweest, hoewel de Japanse bezetting en de periode van de 
bersiap de communicatie zeer hebben bemoeilijkt. Het feit dat de na-oorlogse briefwisseling 
pas in de loop van 1950 weer op gang komt, kan worden toegeschreven aan deze laatste 
omstandigheid, maar zeker ook aan wederzijdse angstvalligheid om na deze pijnlijke kwestie 

1 Nijkeuter 1996, p. 48. 
2 Ibidem, p. 155. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 



217

het contact te hernieuwen. Liever vermijden dan confronteren, lijkt het devies. Het onderwerp 
komt in het geheel niet ter sprake, evenals de misstappen van Hein von Essen.                              
 En missschien is dit wel de kern in hun sterk cultureel georiënteerde vriendschap, die 
zonder twijfel haar grond vindt in de hoge wederzijdse appreciatie, maar ook in onderlinge 
belangen. Het gevolg is dat de schroom voor kritiek de werkelijke groei aan beide zijden 
blokkeert.

In 1956, vijf jaar na Noto Soeroto's dood, verzorgt Ben van Eysselsteijn als een postuum 
eerbewijs de uitgave van het boekje Goden, mensen en dieren. Hierin zijn gebundeld 'Wayang-
liederen' en de nog onuitgegeven fabels, die Noto Soeroto in de laatste jaren van zijn leven had 
geschreven. In de inleiding geeft Van Eysselsteijn biografische informatie over Noto Soeroto, 
waarin hij het bestaan van Noto Soeroto's dochter Dewi vergeet te vermelden. In hoofdstuk 11 
wordt aandacht besteed aan deze uitgave.    


