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11

'NA HET HEENGAAN VAN MANGKOENEGORO VII IN 1944 HEB IK JARENLANG 
GESCHARRELD OM IN MIJN NOODDRUFT TE KUNNEN VOORZIEN' (1936–1951) 

1936–1942

Mangkoenegoro VII, zijn vrouw, dochter en talrijke bedienden waren op 11 november 1936 
met de Marnix Van St. Aldegonde vanuit Batavia naar Amsterdam vertrokken. Hij is de enige 
vorst uit Indië die het huwelijk van Juliana en Bernard bijwoont. Het heeft naar alle 
waarschijnlijkheid te maken met zijn functie van kolonel en adjudant in buitengewone dienst 
van de koningin. Uit Djokja sturen de sultan en de Pakoe Alam slechts een deputatie, evenals 
de soesoehoenan van Soerakarta.1 Noto Soeroto reist mee in de functie van secretaris en 
adjudant van de Mangkoenegoro.2
 Het gezelschap verblijft in Kasteel Oud-Wassenaar. Dat wil zeggen, Noto Soeroto verblijft 
er slechts één nacht en overnacht de rest van de tijd bij zijn gezin aan de Pomonalaan. Na 
bijna vijf jaar is hij tijdelijk herenigd met zijn gezin. Het moet zowel voor Jo en de kinderen 
als voor hem een vreemde ervaring zijn geweest.
 Uiteraard is het bijwonen van het huwelijk het hoofddoel van de reis, maar er staat meer op 
het programma dat vrienden, onder wie de musicoloog Jaap Kunst, Theo Metz en Louis Petit, 
hadden opgesteld. De Mangkoenegoro bezoekt talrijke fabrieken en musea, de kantoren van 
de Nederlandsche Handelmaatschappij, Schiphol, de Afsluitdijk en Artis. En Noto Soeroto is 
steeds aan zijn zijde.3

Op 15 februari 1937 aanvaardt de Mangkoenegoro de terugreis. Noto Soeroto voegt zich 
later bij het gezelschap dat nog een reis door Europa maakt. Opnieuw vertrekt hij zonder zijn 
gezin. Hij neemt dit moeilijke besluit in overleg met zijn vrouw in het belang van de kinderen. 
Rawi zit in het voorlaatste jaar van de afdeling Gymnasium van het Gemeentelijk Lyceum aan 
het Stokroosplein te Den Haag en heeft het voornemen om rechten te gaan studeren in Leiden. 
Dewi bezoekt Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort. Indro zit nog op de 
lagere school.
 Noto Soeroto's leven en werk in Solo hernemen hun loop. Hij woont in Solo aan de 
Kestalanweg 201. Een belangrijke mijlpaal komt in zicht: het 24-jarig regeringsjubileum van  
Mangkoenegoro VII op 16 juni 1939. Al aan het eind van 1938 richt een comité, waarvan 
Noto Soeroto het secretariaat voert, zich tot de vrienden, bekenden en relaties van de vorst om 
een bijdrage te vragen voor een gedenkboek dat onder de titel Triwindoe gedenkboek 
Mangkoe Nagoro VII aan de jubilaris zal worden aangeboden. Wel 187 mensen geven gehoor 
aan de oproep.4 In de twee prachtig uitgevoerde boeken, verlucht met foto's en Javaanse 
siermotieven, staan bijdragen van onder anderen Ina Boudier-Bakker, Ben van Eysselsteijn, 
Gijs Friedhoff, Gondowinoto, Jodjana, de musicoloog Jaap Kunst, Theo van Lelyveld, Theo 
Metz, Noto Kworo, Nico Oosterbeek, de soesoehoenan van Soerakarta, Rient van Santen, Ben 
van den Sigtenhorst Meyer, de kunstschilder Willy Sluiter, de chef van de Oudheidkundige 
Dienst te Batavia W.F. Stutterheim en Tagore. Het boek toont de diversiteit van de vrienden 
van de Mangkoenegoro, zowel wat betreft hun professie als hun Europese, Chinese, Indiase of 

1 Djajadiningrat 2006a, p. 346, 347. 
2 Zie voor de relatie tussen het koningshuis en de koloniën Gert Oostindie: De parels en de kroon. Het 
koningshuis en de koloniën. Leiden/Amsterdam 2006, in het bijzonder afbeelding 27. 
3 Djajadiningrat 2006a, p. 352. 
4 Djajadiningrat 2006b, p. 29. 
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Javaanse achtergrond. Het is duidelijk dat de meesten niet alleen een relatie met de 
Mangkoenegoro hebben, maar tevens goede bekenden zijn van Noto Soeroto.

Jan Greshoff, die als goede bekende van de Mangkoenegoro opmerkelijk genoeg in de 
Triwindoe gedenkboeken ontbreekt, herinnert zich Noto Soeroto uit de periode vlak voor het 
uitbreken van de oorlog in Azië. Zijn beschrijving geeft eveneens een typering van Noto 
Soeroto's karakter, althans vanuit Greshoffs perspectief.   

Ik heb de levendigste herinnering aan R.M. Noto Soeroto bewaard. In het najaar 
van 1940 en het voorjaar van 1941 zag ik hem veel. Wanneer ik te Solo verbleef, 
hetgeen nogal eens het geval was, zelfs héél veel. Ik was daar altijd te gast van de 
Rodenburgs, die de overburen van R.M. Noto Soeroto waren.1 Geen dag ging 
voorbij zonder een bijeenkomst op het zogenaamde borreluur. Soms wipte hij 
over, meestal ging ik hem bezoeken. Hij was toen nog gezond, vol goede moed, 
levendig van geest en vol belangstelling. Met hem bracht ik bezoeken aan Z.H. 
Prins Mangkoenegoro, zijn vriend in wiens paleis ik twee avonden doorbracht 
geheel gewijd aan Javaanse muziek en danskunst. Noto Soeroto droeg bij deze 
gelegenheid zijn hofgewaad, dat hem oneindig beter stond, dan het eenvoudige 
witte pak dat hij, als een ieder, gewoonlijk droeg. Hij was een der edelste 
voorbeelden van een helaas verdwijnend mensensoort: de oosterling, zich van zijn 
wezen bewust, maar daarbij geheel doordrongen van de Europese (in dit geval 
Nederlandse) geest. Hij wist, alreeds door zijn geboorte, niet wat onderdanigheid 
was, maar hij verfoeide evenzeer het driest optreden van hen die zodoende hun 
onzekerheden, te vergeefs, trachten te verbergen. Hij was bescheiden en trots, 
deemoedig en zelfbewust. Doch wat mij het meest opviel was zijn gematigdheid. 
Ik heb zeer lang met hem geredekaveld over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Hij sprak daarbij zijn meningen, zacht en aarzelend, doch niettemin 
positief uit, en hij behield altijd zijn evenwicht. Hij wist wat hij wilde, maar hij 
wilde het langzaam. Hij geloofde in ontwikkeling en groei en zeer nadrukkelijk 
niet in geweld.2

Na de oorlog herinnert Noto Soeroto zich de gezellige uren met Greshoff nog levendig. Ook 
de danseres Darja Collin en vele andere vrienden blijken deel te hebben uitgemaakt van deze 
bijeenkomsten.3 Het tafereel van het borreluur en het overwippen naar vrienden suggereert 
onbekommerdheid en plezier, maar er zijn zorgen.  
 Enige extra inkomsten kan Noto Soeroto zich verschaffen door in de jaren 1940 en 1941 
artikelen te schrijven voor onder andere De locomotief, het Indisch weekblad en het 
Soerabaiasch handelsblad. Inhoudelijk brengen de publicaties weinig nieuws. Zij borduren 
voort op de in Naar een nieuwe samenleving en in Van overheersching naar zelfregeering
betrokken stellingen. In maart 1942 vaardigt de Japanse bezetter een verbod uit op de 

1 Mr. Gerrit Rodenburg was secretaris Mangkoenegarase zaken en beheerder van het privévermogen van de 
Mangkoenegoro. Dit vermogen bestond uit effectenbezit in Solo en Amsterdam. De beurswaarde te Solo 
bedroeg eind 1939 ruim f 33.000,- en te Amsterdam f 50.000,-. Bron: Brief G. Rodenburg aan Noto Soeroto, 19 
maart 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Greshoff 1956. 
3 Brief Noto Soeroto aan mevr. D. Rodenburg-Hartjens, 26 augustus 1949. Archief Noto Soeroto. Darja Collin 
maakte in 1937 een tournee door Nederlandsch-Indië. In 1940 vluchtte zij vanuit Frankrijk naar Indië waar zij 
weer een tournee maakte in 1941. Zie: Wim Hazeu: Slauerhoff. Een biografie. Amsterdam / Antwerpen 1995, p. 
739. 
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Nederlandstalige pers, waarmee dus ook een einde komt aan de publicaties van Noto Soeroto 
in bovengenoemde kranten.1

Solo, maart–april 1942 

Al in 1939, als in Europa de oorlog uitbreekt, en zeker als na de Japanse aanval op Pearl 
Harbour op 7 december 1941 de Verenigde Staten en Engeland aan Japan de oorlog verklaren, 
beseft Noto Soeroto dat hij zijn vrouw en kinderen misschien nooit meer zal zien. Over de 
gebeurtenissen in zijn leven gedurende de oorlogstijd is niet veel bekend. Begin maart 1942 
bezetten de Japanners Indië en al snel bereiken zij Solo. Noto Soeroto maakt aantekeningen 
over wat hij op die vijfde maart verneemt:   

Toen de Japanners de stad Solo waren binnengetrokken, […] wisten zij niet, of er 
Ned. Indische soldaten zich in de huizen verborgen hielden of ergens in 
hinderlaag lagen. Wanneer een Japansche soldaat voor een gesloten woning stond, 
forceerde hij met de kolf van zijn geweer de deur en bleef terzijde vóór de deur 
staan, terwijl hij de nieuwsgierige menigte met heftige gebaren duidelijk maakte 
om binnen te gaan. Dan mengde hij zich tusschen de opdringende massa om het 
huis te doorzoeken en de menigte werd dan verder alleen gelaten. […]
Ik vernam, dat Europeesche ingezetenen uit hun huizen werden gehaald om te 
worden geïnterneerd en dat in het oude stadsgedeelte vele Chineesche toko's en 
woonhuizen door het gepeupel werden geplunderd. […] Deze plunderingen 
hebben zich in de loop van de dagen uitgebreid tot de Europeesche wijken. Na 
drie of vier dagen boden de meeste heerenhuizen, tevoren door Chineesche of 
door Europeesche ingezetenen bewoond, een hoogst treurigen aanblik van 
vergane grootheid.2

In de nacht van 5 op 6 maart 1942 verschaffen zes Japanners onder leiding van een 
onderofficier zich nachtlogies in Noto Soeroto's huis. Hij verbaast zich erover hoe deze 
Japanners op de hoogte zijn van de geografische situatie van Solo. Zij weten wie de soenan en 
de Mangkoenegoro zijn en waar zij verblijven.3
 In zijn hoedanigheid van kolonel-commandant van het Mangkoenegarase Legioen 
beschouwt de Mangkoenegoro zich als ontwapend en geïnterneerd in zijn astana doordat het 
legioen als hulpkorps van het Nederlands-Indische leger over geheel Java was verspreid ten 
gevolge van de oorlogsdreiging. Slechts enkele tientallen soldaten vormen de wacht bij de 
astana.4
 Terwijl op vrijdag 6 maart rond half twaalf 's morgens de vorst, de regent-patih en Noto 
Soeroto in overleg zijn, dient de adjudant van de vorst zich aan met de mededeling dat een 
Japans officier de Mangkoenegoro wenst te spreken. Niet lang hierna begeven de vorst en de 
regent-patih zich naar Hotel Slier in Solo voor een ontmoeting met de bevelvoerende 
hoofdofficier van het Japanse leger. Deze verontschuldigt zich voor de plunderingen van de 
Europese en de Chinese huizen. Verder deelt hij hen mede dat Tokio reeds vijf jaar op de 

1 Sens 2005, p. 67. 
2 Noto Soeroto: Korte aanteekeningen omtrent de periode maart 1942–augustus 1945, p. 1, 2. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
3 Ibidem, p. 3. 
4 Noto Soeroto: Aanteekeningen omtrent de Mangkoenegaran in de maartdagen 1942, p. 5. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
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hoogte is van het uitstekend functioneren van het bestuur en de administratie van het 
Mangkoenegarase rijk.  Veel meer komt in dit korte gesprek niet aan de orde.1
 Op zondag 8 maart capituleert het Nederlands-Indische leger. De daarop volgende zaterdag, 
14 maart, brengt dezelfde Japanse commandant een beleefdheidsbezoek aan Mangkoenegoro 
VII, nadat de commandant kort tevoren de soesoehoenan had bezocht. Er blijkt een Japanse 
gouverneur te zijn aangesteld voor Midden-Java die op 22 maart zowel de soesoehoenan als 
prins Mangkoenegoro bezoekt. Het soenanaat en de Mangkoenegaran behoren voortaan tot het 
ressort Midden-Java en staan onder bevel van deze gouverneur. Op dinsdag 31 maart 1942 
krijgt de Mangkoenegoro bezoek van kolonel Nakayama die optreedt als vertegenwoordiger 
van het hoofd van het Japanse militair bestuur, generaal-majoor Harada. De conclusies van de 
gevoerde gesprekken zijn dat de Mangkoenegoro hoofd en zelfbestuurder blijft van het 
Mangkoenegarase rijk, dat de souvereiniteit over Java overgaat van Nederland naar Japan en 
dat er een Raad van Toezicht gevormd zal worden als coördinatie-orgaan tussen de Japanse 
regering en de vier vorsten van Midden-Java.2
 Door de internering van het Europese personeel liggen de fabrieken van het 
Mangkoenegarase rijk stil. De regent-patih bewerkstelligt bij de nieuwe machthebbers dat de 
fabrieken weer in bedrijf worden gesteld, maar nu met Indonesisch personeel. Tot hun vreugde 
constateren de Mangkoenegoro en de regent-patih dat het Indonesisch personeel het uitstekend 
doet.
 De Japanners achten het van groot belang dat rust en orde in het rijk worden gehandhaafd. 
Noto Soeroto constateert tevreden dat het in geen enkel opzicht nodig is geweest dat de 
Japanners op dit punt ingrepen.3
 In de zomer van 1942 worden de Midden-Javaanse vorsten door de Japanners benoemd tot 
Ko (overheer). Zij dienen trouw te zweren aan de Japanse regering en ontvangen documenten 
met instructies voor het beheer van hun vorstendommen. Het betekent een verdere teruggang 
in hun bevoegdheden dan onder het Nederlandse gezag.4

Als particulier secretaris is Noto Soeroto steeds in de directe omgeving van de 
Mangkoenegoro. In de ontmoetingen tussen de Mangkoenegoro en de Japanse autoriteiten is  
voor Noto Soeroto, als pleitbezorger van de samenwerking tussen oost en west, uiteraard geen 
plaats. Het is wel waarschijnlijk dat de Mangkoenegoro hem steeds op de hoogte zal hebben 
gehouden. Bij een aantal belangrijke ontmoetingen tussen de Japanners en de vorst is de 
regent-patih wel steeds betrokken.
 Tijdens de Japanse bezetting blijft de Mangkoenegoro de Nederlanders goed gezind. Zijn 
contacten met Nederlanders en de hulp bij de opvang van dakloze Europeanen wordt hem door 
de Japanners niet in dank afgenomen. De Japanners laten hem, gezien zijn positie, ongemoeid, 
maar de dochter van de oud-commissaris van politie G. de Lang, wordt in oktober 1942 door 
de gevreesde staats- en militaire politie, de Kempeitai, gearresteerd op verdenking van 
ondergrondse activiteiten, die zij in samenwerking met de vorst zou hebben ondernomen.5

Kempeitai 

De Kempeitai bouwt in korte tijd een spionagenet over het gehele land op. Noto Soeroto 
oordeelt:

1 Noto Soeroto: Aanteekeningen omtrent de Mangkoenegaran in de maartdagen 1942, p. 5. Archief Noto 
Soeroto Den Haag, p. 5, 6. 
2 Ibidem, p. 6, 7. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Ibidem, p. 8. 
4 Van Bruggen 1998, p. 68. 
5 Ibidem, p. 70. 
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De almachtige Kem Pei Tai, wier naam tot in de onderste lagen van de 
samenleving slechts met angst en beven werd gefluisterd, èn de tallooze 
organisaties, welke op bevel in het leven werden geroepen, dat waren de kanalen 
en kanaaltjes, waardoor de Japansche geest en de Japansche wil tot in de diepste 
vezelen van de Indonesische maatschappij werden geïnjecteerd. En de uitwerking 
van deze injectie was, dat het bloed van het Indonesische volk, zijn rijkdom aan 
menschen en materiaal, overvloedig kon worden afgetapt. Het geheele systeem 
was van zulk een weergaloos raffinement, een amalgaam van vreesaanjaging, 
corruptie en het ontzien van menschelijke zwakheden, en dat alles onder het etiket 
van edele leuzen, dat de Indonesische ziel hoogstwaarschijnlijk binnen een 
decennium geheel zou zijn vergiftigd en de Indonesische cultuur totaal vernietigd. 
Men zou kunnen vermoeden, dat dit de bedoeling was: om op de ruïnen van de 
Indonesische cultuur een nieuwe cultuur op te bouwen geheel in Japansche stijl en 
ademend den Japanschen geest.1

Ook Noto Soeroto wordt door de Kempeitai, die er buitengewoon brute en sadistische 
ondervragingsmethoden op na houdt, opgepakt.2 Als echtgenoot van een Nederlandse vrouw 
en erkend aanhanger van het Nederlandse gezag vormt hij in de ogen van de Japanners een 
reëel veiligheidrisico. Hij wordt opgesloten in een getraliede kooi.3 Aan een goede vriend, H.J. 
de Graaf, schrijft hij na de oorlog dat hij in mei 1944 in één der folterkamers van de Kempeitai 
was terechtgekomen en gedurende de maanden mei, juni en juli 1944 om de andere dag 'de 
verfoeilijkste martelingen' had moeten ondergaan.4 Aan een vriendin, de onderwijzeres 
Georgette Sluyp, deelt hij per brief mee tijdens zijn gevangenschap elke dag te zijn vernederd 
en beledigd, om de andere dag te zijn gefolterd en bij toeval alles te hebben overleefd. Na zijn 
vrijlating, zo schrijft hij haar, voelde hij zich geestelijk vijf à zes jaar ouder. De  geestelijke 
martelingen, voegt hij eraan toe, ervoer hij als erger dan de lichamelijke.5 Met lange grijze 
haren, snor en baard wordt hij op 23 augustus 1944 vrijgelaten.6
 Op 23 juli 1944, nog tijdens Noto Soeroto's detentie, sterft Mangkoenegoro VII na een 
regeringsperiode van 28 jaar aan longkanker.7 Zijn onervaren 24-jarige zoon Saroso volgt hem 
hem als Prangwedono VIII op. Kort hierna wordt Noto Soeroto als secretaris ontslagen.  

Panti-poestaka en Sono-poestaka  

Het Mangkoenegarase rijk bezit twee bibliotheken, de Panti-poestaka en de Sana-poestaka (de 
bibliotheek en de tegenover gelegen bibliotheek). De Panti-poestaka is de privébibliotheek van 
de Mangkoenegoro en de Sana-poestaka is de openbare leeszaal en bibliotheek van het 
Mangkoenegarase rijk, gevestigd aan het Koesoemowardhaniplein. Noto Soeroto is de 
voorzitter van het bestuur van de laatste. In beide bibliotheken richten de Japanners een grote 
ravage aan, waarbij zo'n 800 boeken verloren gaan. Ten gevolge van het overlijden van de 
bibliothecaris neemt Noto Soeroto het beheer ter hand. Noodgedwongen installeert hij zich in 
de bibliotheek, omdat hij zijn huis na het overlijden van Mangkoenegoro VII had moeten 
verlaten en geen ander kreeg toegewezen. Door niet nader genoemde intriges moet hij de 

1 Noto Soeroto: Aanteekeningen het algemeen rakende, p. 16, 17. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Van den Doel 1996, p. 274. 
3 Brief Noto Soeroto aan L.A. von Römer, 24 augustus 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
4 Brief van Noto Soeroto aan H.J. de Graaf, 10 juni 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
5 Brief Noto Soeroto aan Mejuffrouw J.G. Sluyp, 28 november 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
6 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 12 juni 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
7 Van Bruggen 1998, p. 70; Djajadiningrat 2006a, p. 363. 
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bibliotheek verlaten en vestigt zich in een armoedig huisje in de kampong. Zijn meubels en 
eigen boeken laat hij wegens ruimtegebrek achter in de bibliotheek. Onder het republikeins 
regime wordt de Panti-poestaka ontruimd om plaats te maken voor een legeronderdeel. De 
Sana-poestaka wordt in kamers opgedeeld en alle boeken worden in één kamer op een hoop 
gegooid. Noto Soeroto's eigendommen worden hierbij ernstig beschadigd. Bij het 
binnentrekken van de Hollandse troepen gaan beide gebouwen in vlammen op. Een klein deel 
van de boeken wordt gered, omdat dit naar de astana was overgebracht.1

Bersiap, Daulat en de Nederlands-Indonesische Oorlogen

De ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog zullen de bestuurlijke situatie in de 
Vorstenlanden definitief wijzigen. Wanneer op 6 en 9 augustus 1945 de atoombommen op 
respectievelijk Hiroshima en Nagasaki vallen, capituleert Japan. De ontwikkelingen gaan nu 
snel. In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 augustus schrijven Soekarno en Hatta de 
niets aan duidelijkheid overlatende onafhankelijkheidsverklaring en de republiek Indonesië 
wordt op 17 augustus 1945 uitgeroepen. In de maanden oktober 1945 tot begin 1946 bevindt 
het land zich in een gezagsvacuüm, wat leidt tot chaos en geweld. Door de komst van de 
geallieerden op Java in september, de terugkeer van de Indische Nederlanders naar hun 
vooroorlogse woningen, de Nederlandse pogingen om het oude gezag te herstellen en het 
tanende Japanse gezag, grijpen nationalistische jongeren (pemoeda's) en rampokkers hun kans. 
Ieder die wordt aangezien als handlanger van het oude Nederlandse bewind, is zijn leven niet 
zeker.2 In deze 'Bersiaptijd', genoemd naar de strijdkreet 'bersiap' ('wees paraat', 'geef acht'), 
verliezen naar schatting 3500 Nederlanders en Indische Nederlanders het leven.3 Op het 
Javaanse platteland kent de haat tegen alles wat koloniaal is zijn tegenhanger in wat wel wordt 
genoemd de 'Daulatperiode' (daulat = volkssouvereiniteit). De pemoeda's en andere 
dorpelingen komen in opstand tegen de Javaanse bestuurlijke aristocratie die immers een 
instrument is geweest van het Nederlands koloniaal gezag.4 Desahoofden, wedono's en een 
aantal regenten worden gevangengezet of zelfs vermoord. Soekarno en Hatta trachten door de 
oprichting en inzet van een nationaal leger een einde te maken aan de wanordelijkheden. Het 
lukt slechts ten dele. Opnieuw worden Nederlanders en Indische Nederlanders geïnterneerd, 
maar nu in zogenoemde beschermingskampen, waarvan er op Java zo'n 220 worden ingericht 
om circa 35.000 mensen te beschermen tegen de agressie van de pemoeda's en de massa's in 
de steden.5

In Djokjakarta scharen sultan Hamengkoe Boewono IX en prins Pakoe Alam VIII zich 
volledig achter de republiek, maar in Solo gaat het anders. De op 12 juli 1945 benoemde 20-
jarige en door zijn jonge leeftijd bestuurlijk zeer onervaren soesoehoenan Pakoe Boewono 
XII, verzet zich onder invloed van behoudende adviseurs tegen elke beperking van macht, dus 
ook tegen de republiek. De nieuwe Mangkoenegarase vorst onderschat door een combinatie 
van een sterk westerse opvoeding en onervarenheid de kracht van het Indonesisch 
nationalisme in de laatste oorlogsjaren, waardoor hij niet in staat is een beleid te ontwikkelen 
om de mogelijkheden tot handhaving van het rijk als autonoom bestuursgebied te benutten.6
Deze omstandigheden leiden ertoe dat het Djokjase sultanaat onder het republikeins gezag de 
Solose vorstenhuizen overvleugelt. Uiteindelijk zullen bij de souvereiniteitsoverdracht in 

1 Brief Noto Soeroto aan H.J. de Graaf, 10 juni 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Van den Doel 2000, p. 89, 90. 
3 Ibidem, p. 90. 
4 Ibidem, p. 91. 
5 Ibidem, p. 92. 
6 Van Bruggen 1998, p. 70. 
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december 1949 het soenanaat en de Mangkoenegaran worden opgeheven als staatkundige 
eenheden.1
 Ook de naam van Noto Soeroto komt voor op de zwarte lijst van de pemoeda's. Het is niet 
bekend of hij in fysieke of verbale zin het slachtoffer is geworden van de agressie gedurende 
de Bersiaptijd. Althans, noch in zijn correspondentie, noch in aantekeningen maakt hij er 
melding van. Uiteraard heeft hij veel last van de ontwrichting van de Indonesische 
maatschappij, en het wegvallen van zijn vriend, beschermheer en werkgever brengt hem nog 
meer in een geïsoleerde positie. Tegenover Theo Metz zegt hij het in 1951 aldus: 

Na het heengaan van Mangkoenegoro VII in 1944 heb ik jarenlang gescharreld 
om in mijn nooddruft te kunnen voorzien. "Scharrelen" is het echte woord, want 
een behoorlijke werkkring kon ik niet vinden, waarvan allerlei oorzaken te 
noemen waren, zooals mijn zijn van "persona non grata" in republikeinsche en 
nationalistische kringen, die het voor het zeggen hebben gekregen, en mijn 
verstoken zijn van enige parate kennis, die mij in staat zou stellen in een of andere 
dienstbetrekking te gaan b.v. op een of ander kantoor.2

In de maanden juli/augustus 1947 en december/januari 1948/1949 vinden de Nederlands-
Indonesische Oorlogen3 plaats, in Nederland betiteld als 'politionele acties', maar in Indonesië  
aangeduid als 'agresi militer belanda'. Van en over Noto Soeroto zijn uit deze perioden geen 
bronnen bekend. Pas vanaf maart 1949 is er correspondentie overgeleverd die enig zicht geeft 
op zijn laatste jaren.
 Zodra het postaal verkeer is hersteld, raakt Noto Soeroto langzamerhand op de hoogte van 
de gebeurtenissen gedurende de oorlog rond familie, vrienden en kennissen in Indonesië en 
Nederland. Zo verneemt hij onder andere dat zijn broer, de arts Noto Kworo, op eigen verzoek 
met zijn gezin gelijkgesteld aan de Hollanders, op 24 juli 1944 in een Japans kamp is 
overleden. Een enorme schok moeten de berichten over zijn oudste zoon Rawi en zijn 
echtgenote Jo teweeg hebben gebracht.

Rawi

Raden Mas Rawindro Noto Soeroto4, oudste zoon van Noto Soeroto, bezoekt de lagere school 
aan het Nachtegaalplein en rondt zijn gymnasiale opleiding in 1938 af aan het Gemeentelijk 
Lyceum aan het Stokroosplein. Hij besluit, net als zijn vader, in Leiden rechten te gaan 
studeren, maar blijft in Den Haag wonen. In oktober 1939 behaalt hij het kandidaatsexamen, 
28 jaar nadat zijn vader voor dit examen was geslaagd.  
 Wanneer in de Tweede Wereldoorlog onder leiding van de scheikundestudent Ferdinand 
Eenhoorn in Den Haag een verzetsgroep wordt gevormd die zich met spionage bezighoudt, 
sluit hij zich hierbij aan. Door onvoorzichtigheid van Eenhoorn wordt de groep op 3 juli 1941 
gearresteerd. De leden komen terecht in de Scheveningse strafgevangenis aan de 
Pompstationsweg, het beruchte Oranjehotel, waar Rawi cel 485 deelt met Henri Pieck, de 
tweelingbroer van Anton. Zeer bijzonder is het feit dat Rawi op 24 oktober in de gevangenis in 
het huwelijk treedt met de 21-jarige Theodora Sophia Maria Eland die op dat moment vijf 
maanden zwanger is. Henri Pieck tekent als cadeau een huwelijksbootje vol attributen uit de 

1  Van Bruggen 1998, p. 70. 
2  Brief Noto Soeroto aan Theo Metz, 12 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3  Van den Doel 2000, p. 217 en 289. 
4 Hij is vernoemd naar Rabindranath Tagore. Rabindranath is Sanskriet voor 'de koning des hemels', in het 
Javaans 'Rawi Indra', samengetrokken tot Rawindra. 
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cel, varend op de Noordzee, met op de achtergrond de Scheveningse pier en het Kurhaus, 
waarop bij wijze van kleine daad van verzet rood-wit-blauwe vlaggen wapperen. Ook schildert 
Pieck het bruidsboeket. Thea bevalt op 10 februari 1942 van een dochter, Trisnawati  
Rawindro. Voorzover er, gezien de omstandigheden, nog enige hoop is voor een toekomst 
voor Rawi en Thea, wordt deze de bodem ingeslagen door de terdoodveroordeling van Rawi 
op 5 maart 1942. Bij wijze van gratie wordt deze straf veranderd in levenslang. In april 1942 
wordt Rawi overgebracht naar de gevangenis in Kleef, daarna naar een tuchthuis te 
Lüttringhausen. Na de bevrijding komt hij met tbc doodziek naar huis en wordt opgenomen in 
het Julianaoord te Laren. Hij overlijdt op vrijdag 23 november 1945 bij zijn moeder thuis te 
Laren. Onder zeer grote belangstelling vindt de begrafenis op 27 november plaats op Oud Eik 
en Duinen te Den Haag.1
 Rawi is vermeld in het Doodenboek Oranjehotel 1940–1945, waarin de namen zijn 
opgenomen van hen die als gevangenen van het Oranjehotel ten gevolge van de oorlog om het 
leven zijn gekomen. Tijdens de jaarlijkse herdenking in Scheveningen worden de boeken 
geplaatst in 'Doodencel 601'.  

Jo Meijer 

Jo en haar kinderen verhuizen in 1938 van de Pomonalaan naar de Thorbeckelaan 105 en in 
1940 naar de Koninginnegracht 108. Dit huis is eigendom van Frans Meijer, een broer van Jo, 
die het aan zijn zus ter beschikking stelt. Het pand aan de Koninginnegracht biedt Jo de 
mogelijkheid kamers te verhuren om zo haar gezin van regelmatige inkomsten te voorzien. 
Dat is noodzakelijk, omdat de overboekingen van Noto Soeroto klein en onregelmatig zijn. In 
1942 moet het gezin het huis verlaten, omdat er in Den Haag een Sperrgebiet wordt ingesteld, 
waarbinnen ook de Koninginnegracht valt. Jo en Indro vertrekken naar Zeist. Dewi blijft in 
Den Haag. 
 Op 15 april 1944 wordt Jo in Zeist door de bezetters opgepakt wegens het verspreiden van 
illegale krantjes en hulp aan een onderduikersorganisatie. De maand erop wordt zij 
overgebracht naar de Polizeigefängnis aan de Amstelveenseweg in Amsterdam om vervolgens  
naar Vught te worden gezonden. Van hieruit gaat zij in september 1944 op transport naar het 
beruchte vrouwenkamp Ravensbrück.  
 Door de inzet van de Zweedse graaf Bernadotte zijn vlak voor het einde van de oorlog 7500 
vrouwen, onder wie Jo Meijer, uit Ravensbrück bevrijd. Aan het eind van haar krachten door 
pleuritus en tbc, reist zij per busambulance naar Zweden en wordt opgenomen in het 
sanetorium te Lidingö, Stockholm. Hier ontvangt zij berichten over de ernstig zieke Rawi. Op 
21 oktober 1945 kan zij onder begeleiding van haar dochter Dewi naar Nederland reizen, waar 
zij wordt opgenomen in het Diaconessehuis te Naarden. Gelukkig is zij nog net op tijd om 
haar zoon Rawi voor diens overlijden te kunnen begroeten. Door bemiddeling van het 
voormalig verzet vestigt Jo zich, na haar genezing, in een flat aan de Hogenhoucklaan 48 te 
Den Haag.
 Ook Dewi Noto Soeroto is actief in de illegaliteit. Voor haar werk als koerierster in Den 
Haag is haar door prins Bernhard persoonlijk het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt.
De laatste jaren: 1949–1951

1 De gegevens over Rawi zijn voor een belangrijke deel afkomstig van Trisnawati Noto Soeroto, die beschikt 
over Rawi's schoolrapporten, getuigschriften, huwelijksaankondiging, de tekening van Henri Pieck, het schilderij 
met het trouwboeket en brieven van de Buitengewone Pensioenraad van 23 juli 1948 en 18 augustus 1949, 
waaruit de juistheid van de genoemde feiten kan worden geverifieerd. De gegevens over de verzetsgroep zijn 
afkomstig van het NIOD. Van de arrestatie van Rawi wordt melding gemaakt door de illegale krant Het parool
op 30 november 1941 onder de kop 'Van het binnenlandsch front'. 
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Met het verdriet om het verlies van zijn zoon en de ernstige zorgen om zijn vrouw moet Noto 
Soeroto verder. Het armoedige huisje in de kampong verwisselt hij voor een woning aan de 
Bromantakan 41 in westelijk Solo. Van daaruit tracht hij midden 1949 een uitgeverij te 
beginnen. Een naam heeft hij al: 'Mataram', naar de Midden-Javaanse dynastie die in de 17e

eeuw de oorsprong had gevormd van de huidige Vorstenlanden. De naam, verkort tot de letters 
M.T.R., inspireert hem tot de zinspreuk Mater Terra Regenerat (moeder aarde [Indonesia] 
regenereert).1 Het opnieuw uitgeven van Udaya is de eerste activiteit van de uitgeverij. In mei 
1949 verschijnt het eerste nummer. Vol elan presenteert Noto Soeroto de hergeboorte van zijn 
blad. In de 'Inleiding' in het eerste nummer ziet hij terug op Oedaya en presenteert Udaya:

Het oude tijdschrift "Oedaya", dat zijn bestaan in Nederland voerde in de jaren 
1924–1931, was het orgaan van een kleine kring van onafhankelijk gezinde 
menschen, die de algemeene richtlijnen waren toegedaan van rassenerkenning, 
wederzijdsche waardering en wederzijdsch begrijpen tusschen Oost en West en 
van geestelijke toenadering tusschen de volkeren. De bijzondere richtlijnen waren 
die van samenwerking tusschen de verschillende volksgroepen in Indonesië en 
van saamhorigheidsgevoel van Nederland en Indonesië op voet van volkomen 
evenwaardigheid. Onafscheidelijk van het laatste streven was het pleiten voor  een 
radicale wijziging in de verhouding Nederland-Indonesië langs legale wegen, 
terwijl ook een Indonesisch staatsburgerschap werd voorgestaan, dat zich zou 
uitstrekken tot allen, ongeacht ras en geloof, die Indonesië als hun vaderland 
beschouwen. Oedaya was onmiskenbaar nationaal-Indonesisch van karakter, maar 
opgevat in een ruimen geest.  
Dezen strijd heeft "Oedaya" verloren; het tijdschrift werd opgeheven en de 
redacteur is in het voorjaar van 1932 naar zijn land van herkomst teruggegaan, 
van alles beroofd, doch blijkbaar niet van moed en vertrouwen. […] 
Thans Mei 1949, acht ondergetekende het tijdstip aangebroken om zijn arbeid, 
welke hij vanwege de onwrikbaarheid der koloniale verhoudingen meer dan 
vijftien jaren lang heeft moeten onderbreken, weer op te nemen. Hij is van 
oordeel, dat met de eventueele stichting van de "Souvereine Federatieve 
Republiek der Vereenigde Staten van Indonesië", het hoofddoel, zij het onder een 
anderen naam, waarnaar het tijdschrift "Oedaya" streefde, verwezenlijkt zal 
worden.2

Noto Soeroto denkt dus de draad weer te kunnen opnemen. Hij is ervan overtuigd dat hij de 
nationale gedachte kan helpen vormgeven door vanuit de Oedaya-filosofie arbeid te verrichten 
op 'cultureel, economisch, sociaal en binnenlandsch-staatkundig gebied' met Udaya als een 
belangrijk platform met zowel artikelen in het Nederlands als in het Indonesisch.3
   Door papierschaarste, prijsstijgingen, onvoldoende abonnees en adverteerders wordt het een 
mislukking. Udaya verschijnt slechts elf keer. Van mei tot en met december 1949 lukt het nog 
om maandelijks een editie uit te brengen, maar met ingang van 1950 moet hij zijn toevlucht 
nemen tot tweemaandelijkse dubbelnummers. In juni 1950 is Udaya ter ziele. 
 Veel nieuws brengt het blad niet. Naast bijdragen over onder andere muziek, lichamelijke 
opvoeding, kredietverschaffing voor de middenstand, astrologie, industriële wederopbouw, 
handelsgeest en wajang, schrijft Noto Soeroto zelf voor elke editie een beschouwend artikel, 
waarin hij de oude, bekende stokpaardjes berijdt, nu toegepast op de eenheid van de nieuwe 
republiek. Uiteraard ontbreekt een aantal verhandelingen over culturele onderwerpen niet.

1 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 14 augustus 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 'Inleiding'. In: Udaya 1 (1949), nr. 1, p. 1-2. 
3 Ibidem. 
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Eveneens in 1949 roept de Mangkunegaran hem terug, hoewel de ambtenarenformatie meer 
dan vol is. Men wil ad hoc van zijn diensten gebruik maken, zodat hij niet in de formatie 
behoeft te worden opgenomen. Een zeer kleine maandelijkse toelage kan er wel van af.1
 Na de Japanse capitulatie duurt het nog een aantal jaren voordat er in Indonesië weer 
Nederlandse kranten verschijnen. De oorzaken zijn geld- en materiaalgebrek, papierschaarste 
en het wegvallen van adverteerders en abonnees.2 De locomotief verschijnt  voor het eerst na 
de oorlog op 2 september 1949, gevolgd door De Java-bode op 1 oktober 1949. De Java-bode
neemt eind augustus contact op met Noto Soeroto om hem voor te stellen medewerker te 
worden voor culturele aangelegenheden. J.B.M. Schilte, redacteur, kent Noto Soeroto uit diens 
geschriften reeds ruim dertig jaar en heeft het volste vertrouwen in een toezegging.3 Uiteraard 
krijgt hij die. Al is het maar voor de f 75,- per geplaatst artikel.4 Tot en met december 1950 
levert Noto Soeroto een kleine dertig bijdragen aan de krant. De onderwerpen variëren van 
Javaanse dans en muziek, Gandhi en Tagore, gedachten over macht, vrijheid en democratie, de 
éénheid van Indonesië in rijke verscheidenheid en Tagore's brieven over Bali.   
 Met De locomotief herstelt Noto Soeroto zelf het contact door middel van de inzending van 
een artikel aan de redactie. De hoofdredacteur, A.W. Colijn, reageert met insteming op het 
initiatief en hoopt op 'dezelfde prettige samenwerking als voor de oorlog'.5 Per geplaatst 
artikel ontvangt Noto Soeroto f 40,-. Veel van de bijdragen voor De locomotief verschijnen 
ook in de Indische courant voor Nederland. Tot en met februari 1951 levert hij ruim dertig 
artikelen aan De locomotief. De inhoud varieert van een pleidooi voor het behoud van de 
zelfbesturen, de zedelijke taak van de staat, sociale rechtvaardigheid en Javaanse dans. Noch 
de artikelen in De Java-bode, noch die in De locomotief  bevatten nieuwe inzichten.
 Ondanks de vergoedingen voor zijn bijdragen aan de kranten blijft de financiële situatie van 
Noto Soeroto zorgelijk. Naast de journalistieke bezigheden heeft hij een kleine batikhandel die 
erg slecht loopt en af en toe heeft hij wat inkomsten van de Mangkunegaran. Toch kan hij af 
en toe wat geld naar Jo en Indro overmaken. Voor Dewi behoeft geen geld meer te worden 
gestuurd, omdat zij in 1947 in het huwelijk was getreden.     
 Het overmaken van geld naar Nederland verloopt niet zonder problemen. De economische 
situatie in Indonesië is slecht en er is een groot gebrek aan vreemde valuta. Als Indonesiër 
komt Noto Soeroto al helemaal niet in aanmerking om hierover te beschikken. De 
Indonesische wet blijkt een uitzondering te maken voor de verplichting tot het betalen van 
alimentatie. Het is om deze reden dat Jo Meijer en Noto Soeroto besluiten hun huwelijk te 
ontbinden. Of de echtscheiding inderdaad om deze strategische reden is ingezet, blijft onzeker.  
Het is de motivatie die Jo haar kinderen vertelt.6 Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank 
te Den Haag wordt de echtscheiding op 25 augustus 1950 uitgesproken en op 18 september te 
Eindhoven ingeschreven.  
 Inmiddels woont hij aan in Kampong Baron 52, ook in het westelijk deel van Solo. Hij 
heeft er een flink stuk grond, waarop drie huisjes staan. Het grootste bewoont hij zelf. In één 
van de kleinere zijn bediende Moekiran. Er is geen telefoon, geen elektriciteit en geen 
waterleiding.7
 Eén van de werkzaamheden die hem in 1951 door de Mangkunegaran wordt opgedragen, is 
het zitting nemen in het sub-comité van ontvangst der gasten bij het huwelijk van Gusti Raden 

1 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 14 augustus 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Sens 2005, p. 67. 
3 Brief van J.B.M. Schilte, redacteur van De Java-bode, aan Noto Soeroto, 29 augustus 1949. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
4 Brief Noto Soeroto aan J.B.M. Schilte, 7 oktober 1949. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
5 Brief van A.W. Colijn, hoofdredacteur van De locomotief, aan Noto Soeroto, 15 februari 1949. Archief Noto 
Soeroto Den Haag. 
6 Brief Indro Noto Soeroto aan René Karels, 12 december 2006. 
7 Brief Noto Soeroto aan R.A. Baudisch, 18 juli 1950. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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Ajeng Siti Koesoemowardhani, de dochter van de Mangkoenegoro VII, die als jong meisje ter 
gelegenheid van het huwelijk van Bernard en Juliana in 1937 in Den Haag de serimpi had 
gedanst. Noto Soeroto's taak is het samenstellen van de lijst van niet-Indonesische gasten. Het 
huwelijk vindt plaats op 24 maart. Na de plechtigheden verzucht Noto Soeroto dat het heerlijk 
was weer eens een 'feodale' ceremonie te hebben meegemaakt 'met al haar sacrale tendenties'.1

Naast het werk voor de Java-bode en De locomotief zet hij zich aan het schrijven van Facetten
der Javaansche cultuur, een bundeling van negen beschouwingen over de geschiedenis, 
muziek, dans, literatuur en toneel van Java. Gaarne ziet hij de bundel in Nederland uitgegeven 
en spant zich via Nederlandse relaties in om uitgevers in Nederland ervoor te interesseren. Het 
leidt tot niets.       
 Zeven artikelen die eerder in De locomotief waren verschenen, geeft hij in 1950 zelf uit 
onder de titel Pro swapradja (Voor de zelfbesturen). Het is een pleidooi tot handhaving van de 
zelfbesturen binnen de Republiek Indonesië. Hij signaleert de loyaliteit van de Javaanse 
vorsten aan de regering, die op haar beurt groot voordeel van deze 'feodale' instellingen zal 
kunnen hebben, omdat de zelfbesturen waarmee hij vooral de Solose bedoelt en daarvan 
uiteraard het Mangkunegarase rijk, als 'innerlijk georganiseerde gemeenschappen' kunnen 
meewerken aan de hoge doeleinden van vrede, gerechtigheid en welvaart voor de gehele 
natie.2 Bovendien, zo betoogt hij, zijn het bij uitstek de cultuurcentra van Indonesië, die de 
historische Indonesisische cultuur bevorderen en uitdragen. Hij veroordeelt de revolutionairen, 
en vooral de communisten, die zich vijandig tegenover het zogenoemde feodalisme opstellen 
en de bevolking ophitsen om de zelfbesturen te zien als uitzuigers en onderdrukkers van het 
volk.3 Naar Noto Soeroto's mening hebben de zelfbesturen ook onder de souvereiniteit van het 
het koloniaal bewind laten zien dat zij in bestuurlijk en cultureel opzicht een belangrijke rol 
kunnen spelen, hoewel hij bij bepaalde zelfbesturen veel tekortkomingen ziet zoals trots, 
bekrompen zelfgenoegzaamheid, verwaandheid en nalatigheid met betrekking tot het 
verlichten van de noden van het volk.4 De zelfbesturen, zo stelt hij vast, zijn goed in staat de 
souvereiniteit van de landsregering te erkennen. Maar in dit laatste argument ligt nu juist de 
basis van de revolutionaire kritiek. De zelfbesturen worden vanwege hun coöperatie met de 
kolonisator, hoewel er geen andere keuze was, gezien als een instrument van de onderdrukker.   
            

Het einde 

In juni 1951, hij is dan 63 jaar oud, begint het sukkelen met de gezondheid. De klachtenlijst is 
divers: iets met de lever, geen eetlust, slap gevoel, een gezwollen gezicht, bevende handen, 
kortademigheid en duizelingen na hoestbuien.5 In een laboratorium worden zijn urine en bloed 
bloed onderzocht. Na een gesprek met zijn arts blijkt er sprake te zijn van 'stuwing'. De vraag 
is nog of deze uitgaat van de lever of van de longen. Op 21 juli is een ziekenhuisopname in het 
Rumah Sakit Pusat noodzakelijk. Zelf denkt hij aan een algehele depressie, zowel moreel als 
lichamelijk.6 Eind september blijkt een nieuwe ziekenhuisopname noodzakelijk. De dertiende 
oktober wordt hij opgenomen in het Rumah Sakit Bethesda te Djokja met een ontsteking 
tussen de longkwabben, waardoor slijm in de luchtpijp de normale ademhaling belemmert. 
Ook zijn nieren blijken klachten te geven. Hij krijgt penicilline, tabletten met vitamine B en C 

1 Brief Noto Soeroto aan pater P.J. Zoetmulder, 3 april 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Pro swapradja, p. 31. 
3 Ibidem, p. 25. 
4 Ibidem, p. 19, 20. 
5 Brief Noto Soeroto aan G. Rodenburg, 7 juli 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
6 Brief Noto Soeroto aan J.C.L. Zuyderhoff, 10 augustus 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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en om de twee dagen leverinjecties. Nog steeds ontkent hij de ernst van de klachten door deze 
toe te schrijven aan zijn ouderdom. Langzamerhand nemen zijn depressieve gevoelens toe.1
Aan Wim Lemei schrijft hij dat hij zijn zoon Indro en zijn ex-vrouw Jo over zijn slechte 
gezondheidstoestand per brief heeft ingelicht.2 De diagnose lijkt nu gesteld: een tumor aan de 
longen, dichtbij de luchtpijp. Hij wordt begin november teruggestuurd naar Solo, deze maal 
naar het Rumah Sakit Kadipolo, waar hij wordt bestraald. De bestralingen, in die tijd nog niet 
zo gedoseerd als tegenwoordig, veroorzaken zijn loomheid en grote vermoeidheid.3 In die 
maand volgt ontslag uit het ziekenhuis. Naar alle waarschijnlijkheid zien de artsen het 
hopeloze van de situatie in.

Indro, Noto Soeroto's jongste zoon, werkt reeds een paar maanden in Indonesië. Hij tracht 
mogelijkheden te vinden om zijn vader te bezoeken. Door de slechte verbindingen lukt dit 
niet direct. Uiteindelijk slaagt hij erin op zaterdag 24 november 1951 van Semarang naar 
Solo te reizen. Hij verblijft bij zijn oom Soemardjo van wie hij verneemt dat zijn vader 
ernstig ziek is. Met de bediende van zijn oom rijdt hij 's avonds naar kampong Baron. Indro 
doet verslag:

Die rit zal ik nooit vergeten. Door het doodstille Solo, alleen hier en daar een 
olielampje bij een warung of de olielampjes van andere becaks, verder niets. Ik had 
geen flauw idee waar ik was, ook niet hoe ik Pappie aan zou treffen. Na misschien 
een half uur rijden reed de becakman op de aanwijzingen van de bediende van oom 
Soemardjo een kleine kampongweg in aan het eind waarvan ik een huis kon 
ontwaren, omdat er twee olielampjes op de veranda waren gezet. Ik was er. 
Ik werd naar binnen geleid en ik kan nu niet meer beschrijven wat er in me omging. 
Verwachtingen, hoop, angst en vrees, ik weet het niet meer. Ik zag Pappie op een 
baleh-baleh liggen, naar mij kijkend. Hij strekte zijn arm naar me uit en ik boog me 
over hem heen om hem voorzichtig te omhelzen. Hij mompelde iets van "wat fijn 
dat je er eindelijk bent. Ik heb de familie in Jakarta gevraagd om je te komen 
afhalen". Ik vertelde hem hoe ik afgehaald was en dat er goed voor me was 
gezorgd. Het praten ging hem moeilijk af. Eindelijk om me heen kijkend in de 
kamer waar hij lag, zag ik een groot portret van Mammie aan de wand hangen. 
Ernaast hing het schilderij, dat Jan Hoowij van mij, als jongetje van vijf of zes jaar 
had geschilderd. Op dat zelfde moment brak er iets in me. Ik barstte in snikken uit, 
ik kon het niet tegenhouden. Alle emoties die aan dit alles waren voorafgegaan, 
kwamen naar boven. Na geruime tijd bedaarde ik en keek door mijn tranen heen 
naar Pappie. "Ik heb je zoveel te vertellen Indro, heel veel, maar ik kan het niet. 
Misschien later." Ik hoorde dat hij in ademnood was en nauwelijks een aantal 
woorden achter elkaar kon zeggen. Ik drong niet aan. Wat moest ik vragen? Waar 
moest ik beginnen? […] 
Even later wees Pappie op een bediende die gehurkt de kamer was binnengekomen. 
"Dat is Moekiran, mijn bediende. Hij typt mijn brieven." Moekiran, een vrij jonge 
man van rond de 35 jaar, begreep duidelijk waar het over ging en grinnikte breed. 
Hij ging naar Pappies bed en hielp hem met wat drinken. Even later kwam 
Moekiran met wat thee voor mij. 
Ik denk dat het inmiddels half elf was en Pappie zei dat hij moe was en wilde 
slapen. Ik kon in een ander kamertje slapen. Moekiran wees mij de weg en op de 
een of andere geheimzinnige manier stond mijn koffertje ook al in dat kamertje. Er 

1 Brief Noto Soeroto aan J.C.L. Zuyderhoff, 28 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 Brief Noto Soeroto aan W.C. Lemei, 1 oktober 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
3 Analyse van Hans Harmsen, arts, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. 
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stond een klein olielampje op de grond naast het bed en er brandde "obat njamuk". 
Ik denk dat ik door vermoeidheid en alle emoties direct in een droomloze slaap ben 
gevallen.
De volgende ochtend had Moekiran al een soort ontbijt klaar gemaakt van nasi 
goreng en thee. Pappie at haast niets. Hij vroeg of ik goed geslapen had, wat ik 
bevestigde. Ik keek hem, denk ik, vragend aan, maar opnieuw herhaalde hij: "Ik 
moet  je zoveel vertellen en uitleggen, maar ik kan het niet. Het is een dubbeltje op 
zijn kant met mijn gezondheid." 
Ik was naar buiten gegaan om in de vroege ochtend even op de voorgalerij te zitten, 
toen Pappie, geholpen door Moekiran en steunend op hem, naar buiten kwam. "Ik 
zal je mijn orchideeën laten zien, maar laat mij op je leunen." Met zijn hand op mijn 
schouder schuifelden we langzaam de tuin in, waar overal aan de bomen 
orchideeplanten groeiden. 
Af en toe wees hij op een mooie bloem, maar zweeg. Ik zag dat hij moe werd en 
bracht hem terug naar het huisje, waar Moekiran zich verder over hem ontfermde.   
Tegen een uur of twaalf verscheen Oom Soemardjo, die met Pappie in het Javaans 
sprak. Even later kwam hij naar me toe en zei dat het beter was dat ik nu naar het 
huis van Soenoto, de oudste zoon van Oom Soedirdjo, zou gaan om daar de nacht 
door te brengen, zodat ik maandag weer op bezoek kon gaan bij Pappie. 
Dit was een hele rit per becak, naar Manahaan, een grote open stoffige vlakte, die in 
beter tijden gebruikt werd als racetrack voor de paarden van de Mangkoenegoro. Ik 
denk dat de Mangkoenegoro VII en Pappie, er samen veel hebben gereden. […] 
Het zal een uur of elf geweest zijn, toen Soenoto mij voorzichtig wakker maakte. 
Hij zei dat Moekiran was gekomen en dat het beter was als ik me aankleedde en 
met hem meeging naar Baron. Weer een rit door het doodstille, donkere, nachtelijke 
Solo. Ik had nu wel begrepen dat het niet lang meer kon duren. 
Toen we eindelijk bij het huisje aankwamen, zaten er een paar mensen gehurkt op 
het erf. Ik wist niet wie het waren en kon niets vragen. Binnengekomen zag ik dat 
Pappie mij al nauwelijks meer herkende. Ik ging op de rand van zijn bed zitten en 
pakte voorzichtig zijn hand. Iets als een flauwe glimlach trok over zijn gezicht. 
Even later was het gebeurd. Moekiran trok mij voorzichtig weg. Een vrouw bond 
een zakdoek onder de kin, zodat de opengevallen mond dicht zou blijven.1

Het is dan nog net zondag 25 november 1951. Die nacht komen en gaan verschillende 
onbekende mensen. Maandagmorgen vroeg arriveren Soenoto en Soemardjo. Dan wordt het 
drukker. Het bericht van het overlijden blijkt reeds aan alle familieleden te zijn doorgegeven. 
Zelfs de RRI (Radio Republik Indonesia) te Jakarta meldt het sterven van Noto Soeroto. Het 
is een drukte van belang rond het huisje in Kampong Baron. Indro wordt voorgesteld aan 
vele tantes, ooms, neven en nichten. Het duizelt hem. Iedereen is even aardig. 
 Niet veel later wordt Noto Soeroto's lichaam naar buiten gebracht en Indro krijgt de 
opdracht om samen met twee andere familieleden het lichaam ritueel te wassen. Het blijkt 
een eenvoudige handeling, die bestaat uit het besprenkelen van het lichaam met water, 
waarin een wittige vloeistof is opgelost, waarschijnlijk afkomstig van geurige planten of 
bloemen. Voordat de begrafenis zal plaatsvinden, wordt er nog op een aantal familieleden 
gewacht en op 'iemand' van de Mangkunagaran. Indro draagt samen met een paar neven de 
baar naar het graf, dat vlakbij is. Blijkbaar weet men waar zijn vader begraven wil worden. 
Noto Soeroto krijgt een plaats naast zijn vriend en buurman, de lurah (dorpshoofd) van 

1 Brief van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 8 februari 2004. 
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kampong Baron. Het lichaam, in witte doeken gewikkeld, wordt door enkele mannen in het 
graf neergelaten. Er wordt gebeden.
 Bij terugkeer in Noto Soeroto's huisje wordt er voor koekjes en drankjes gezorgd. 
Langzamerhand keren de familieleden naar huis terug. Een enkeling blijft achter, onder wie 
een niet zo'n oude Javaanse vrouw, die wat afzijdig was gebleven. Indro: 

Het was mij helemaal niet opgevallen, maar zij was niet aan mij voorgesteld en ik 
kreeg het gevoel dat ze me af en toe intens observeerde. Ik wist niet wie zij was, 
wilde ook niets vragen. Op een gegeven moment komt een tante naar me toe, pakt 
mijn arm en neemt me ter zijde, fluisterend: "Je moet oppassen voor die vrouw, 
wees voorzichtig." Ik had geen flauw benul waar ze het over had, ook geen enkel 
idee waarom dit werd gezegd. 
Pas veel later rezen er vermoedens bij mij en ik heb het lange wachten bij Oom 
Soemardjo, direct na eerste aankomst in Solo, in verband gebracht met het feit dat 
er een aantal dingen in Pappies huisje "in orde" gebracht moest worden. Ik heb 
Pappie geen enkel verwijt gemaakt in gedachten, want ik wist niet of die vrouw 
inderdaad en rol in zijn latere leven heeft gespeeld. En als het inderdaad zo was, wat 
dan nog? Mammie was immers van Pappie gescheiden. Niemand van de 
familieleden, ook Soenoto niet, met wie ik later veel zou praten, heeft er ooit een 
woord over gezegd.1

Indro schrijft kort na het overlijden van zijn vader een lange brief aan zijn moeder, waarin hij 
verslag doet van de emotionele gebeurtenissen. Deze brief zal een belangrijke rol gaan spelen 
bij de totstandkoming van Johan Fabricius' roman Schimmenspel (1958). In de bijlage wordt 
aan deze roman uitgebreid aandacht besteed.  

Halverwege de jaren tachtig wordt er in Solo een nieuwe verkeersweg aangelegd. Het 
geplande tracé loopt over het terrein waar Noto Soeroto is begraven. De familie vraagt de 
Paku Alaman toestemming voor een herbegrafenis op de begraafplaats Sonyaragi te 
Yogyakarta. Sonyaragi is één van de drie begraafplaatsen van het huis Paku Alam waar 
uitsluitend leden van de Paku Alamse familie en vermoedelijk ook hun bedienden begraven 
liggen. De toestemming wordt verkregen en de familie brengt het geld bijeen voor de 
opgraving, de vervoerskosten, het delven van een nieuw graf, de aankoop van een steen en een 
'selamatan' (religieuze maaltijd). 

Aandacht voor Noto Soeroto na zijn dood en het geval 'Het hoogtij der vogels' 

Na zijn dood wordt Noto Soeroto niet geheel vergeten. In 1956 verschijnt de Duitse vertaling 
van de Wayang-liederen onder de titel Göttliches Schattenspiel van de hand van de 
Osnabrückse dichter Ludwig Bäte.2 In 1978 volgt eveneens van Bäte de vertaling van 
Fluisteringen van de avondwind onder de titel Flüstern des Abendwinds.
 Halverwege de jaren vijftig krijgt Ben van Eysselsteijn van Jo Meijer het verzoek om een in 
de nalatenschap aangetroffen manuscript van twintig fabels te bewerken. Onder de titel 'Het 
hoogtij der vogels' neemt hij deze op in de bundel Goden, mensen en dieren samen met de 
'Wayang-liederen'. De bundel verschijnt in 1956 met een een inleiding van Van Eysselsteijn. 
In een aantal fabels zijn elementen uit het leven van Noto Soeroto aan te wijzen. In 
'Overpeinzingen van Hanoeman' gaat het over de albino-aap die in het dierenpark van 

1 Brief van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 8 februari 2004. 
2 Herdrukt in 1974 en 1976. 
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Mangkoenegoro VII verbleef en in 'De paarden' herkennen we Noto Soeroto als de 
paardenliefhebber en ruiter. Sommige van de 'levenslessen', eigen aan het genre, bevatten 
aspecten van de kritiek op de mensheid die Noto Soeroto ook in zijn journalistieke werk uitte. 
In 'Het paard en de olifant' bijvoorbeeld, waarin twee circusdieren, het paard Toerongga en de 
olifant Dirada, met elkaar in gesprek raken, zegt Dirada over het circuspubliek: 'De massa is 
zo grillig als een lichtzinnige vrouw … en even onbetrouwbaar. Het is verre van 
hartverheffend te moeten buigen voor haar bijval. […] Daarom begrijp ik sommige lieden niet, 
die ter wille van een ongewisse macht of voze populariteit zich vernederen tot clowns, daarna 
tot laffe vleiers en tenslotte tot willoze poppen in handen van de massa.'1 Het lijkt een speelse 
verwijzing naar zijn opvatting over het optreden van de nationalistische leiders.  
 Met betrekking tot 'Het hoogtij der vogels' wordt de lezer voor een probleem geplaatst. In 
de inleiding schrijft Van Eysselsteijn: 

Het manuscript van de 'Fabels' bereikte mij eerst veel en veel later [dan het 
overlijdensbericht van Noto Soeroto, RBK]. Het bleek wel volledig, doch in 
onvoltooide staat; hier en daar was merkbaar dat de dichter bij het zoeken naar 
woorden en zinswendingen had geweifeld: er bevonden zich dan in margine 
kanttekeningen in het Javaans of Maleis; zelden meer dan twee of drie woorden, 
soms een korte zegswijze. Zo moest het manuscript herschreven en bewerkt 
worden, waartoe de echtgenote van Raden Mas Noto Soeroto mij aanzocht.2

Nergens geeft Van Eysselsteijn aan waarom het manuscript herschreven 'moest' worden en op 
geen enkele wijze legt hij verantwoording af over de mate van ingrijpen in Noto Soeroto's 
teksten. Het is Jan Greshoff die scherp op deze onzorgvuldigheid wijst met de woorden: 'Het 
gaat niet aan het handschrift van een schrijver, door de dood weerloos gemaakt, te 
herschrijven en te bewerken zonder, ik zou haast zeggen over iedere wijziging, aanvulling, 
beknotting of "verbetering" rekening en verantwoording af te leggen.'3 Wie is in de fabels het 
meest aan het woord, Noto Soeroto of Ben van Eysselsteijn? De vraag kan nu worden 
beantwoord: Ben van Eysselsteijn. Zijn ingrepen in Noto Soeroto's teksten zijn enorm. De 
oorspronkelijke volgorde van de fabels is veranderd. Er zijn motto's boven sommige fabels 
geplaatst, dieren en personen hebben eigennamen gekregen en de tekst van alle fabels is zeer 
ingrijpend gewijzigd. Ter illustratie volgt hier het begin van 'De wijze eendvogel' van de hand 
van Noto Soeroto, gevolgd door de redactie van Ben van Eysselsteijn.

De wijze eendvogel 

Zich koesterend in de morgenzon stond een groote, trotsche kemphaan in zijn 
fraaie, uit gele bamboe gevlochten kooi zijn hoogste gekraai uit te kraaien. Hij 
had juist onder de handen van zijn baas en dobbelaar-supporter zijn dagelijksche 
lichamelijke behandeling ondergaan. Met een natte lap werden zijn kam, gezicht 
en snavel, vervolgens zijn hals en borst, en tenslotte zijn oksels, dijen en 
gespoorde poten gebet en schoon gewreven. Daarna werden dijen en poten 
gemasseerd. Al deze door die dagelijks herhaalde manipulaties geheel kaal 
geworden lichaamsdeelen gloeiden zoo rood als de overeenkomstige 
lichaamsdeelen van een kalkoen. Zijn ontbijt heeft hij binnen gekregen door 
rijstballen te moeten slikken ter grootte van een knikker, gewenteld in zemelen. 

1 Goden, mensen en dieren, p. 181, 182. 
2 Van Eysselsteijn 1956a, p. 13. 
3 Greshoff 1956. 
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Hierdoor is zijn keelgat in de loop van de tijd aanmerkelijk ruimer dan van nature 
geworden, zoodat hij bij het kraaien en straks in het gevecht over een ondenkbaar 
lange adem kon beschikken. Onze haan bevond zich dus op dien morgen in een 
uitstekende conditie, en zijn herhaaldelijk gekraai moest uiting geven aan zijn 
levenslust, zijn strijdvaardigheid en overmoed. Geïnspireerd door de hartstocht 
van zijn dobbelaar-supporter was de haan niet weinig met zichzelven ingenomen. 
 Daar kwam een woerd, vergezeld van eenige van zijn wijfjes, langs de kooi 
aangedribbeld. En de haan sprak: "Heer Woerd, wat loop je toch zonder ophouden 
heen en weer van het eene einde van het erf naar het andere. Men wordt duizelig 
bij het zien van je eeuwig gedrentel! Je gunt je geen tijd om het heerlijke leven 
eens luide te prijzen."1

De wijze eendvogel 

               Die heden wint, waant zich een held, 
               maar morgen wordt hij zelf geveld. 

De dag was begonnen. De krater van de hoge vulkaan ving het eerste zonlicht, 
dan volgden de bomen op de berghelling, dan de slanke palmen en eindelijk 
kwamen de mensen aan de beurt. De kampong ontwaakte. Het was nog koel. Een 
vette eend waggelde met zijn wijfjes achter zich aan over het erf, op zoek naar 
wormen. 
Zich koesterend in de morgenzon stond een trotse vechthaan in zijn fraaie, uit 
bamboe gevlochten kooi zijn schelste triomfkreten uit te kraaien. 
Ali, zijn meester en dobbelaar-supporter had hem juist verzorgd: met een natte lap 
waren kop, kam en snavel gereinigd, daarna hals en borst glad geveegd en 
tenslotte oksels, dijen en gespoorde poten gebet en gewreven. Dan nam Ali hem 
in zijn handen en masseerde dijen en poten. Door dagelijkse massage waren die 
lichaamsdelen kaal geworden en zij gloeiden zo rood dat het was of zij een 
kalkoen toebehoorden, in plaats van een haan. Ook zijn ontbijt had hij reeds 
binnen. Rijstballen zo groot als knikkers en gewenteld in zemelen had hij gulzig 
doorgeslikt; zijn keelgat was door dit dagelijks voer zo sterk uitgezet dat hij op 
den duur, zowel bij het kraaien als bij het vechten, over een verbluffend lange 
adem was gaan beschikken.  
Djago, de grote vechthaan stond fier en overmoedig in zijn kooi en zijn tartend 
gekraai schalde luid over het erf. 
'Het leven is heerlijk,' schalde hij. 'De morgen is schoon.' 
Toen zweeg hij verstoord, want juist op dat ogenblik scharrelde de woerd met de 
wijfjeseenden weer voorbij; zij hadden het zo druk, dat ze niet eens naar zijn 
machtig kraaien luisterden.2

Nader commentaar is na vergelijking van de beide citaten overbodig. Zou Greshoff zo zijn 
vermoedens hebben gehad? 
 Na Goden, mensen en dieren valt het stil tot 1968. In dat jaar kiest Roeli Koning Noto 
Soeroto als onderwerp voor haar doctoraalscriptie.1 Pas in de jaren tachtig neemt de 

1 'De wijze eendvogel'. In: Moderne fabels. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
2 'De wijze eendvogel'. In: Goden, mensen en dieren, p. 96, 97. 



234

belangstelling voor hem weer enigszins toe. Aan de Universitas Indonesia te Djakarta studeert 
Rosa Salim in 1981 af met een studie over de betekenis van de Wayang-liederen waaraan zij 
een vertaling van deze gedichten in het Bahasa Indonesia toevoegt.2 In hetzelfde jaar neemt 
ook A.M. Lonkhuyzen Noto Soeroto als onderwerp voor haar doctoraalscriptie.3 De aandacht 
voor Noto Soeroto krijgt een nieuwe impuls door de studies van Poeze en Djajadiningrat in 
respectievelijk 1986 en 1993.4 Na Rosa Salims doctoraalscriptie blijkt ook in Indonesië de 
interesse voor Noto Soeroto toe te nemen. In 2000 plaatst het Indonesisch interdisciplinair 
cultureel-wetenschappelijk tijdschrift Kalam een vertaling in het Indonesisch van 
Djajadiningrats artikel uit 1986 onder de titel 'Notosuroto: Aristo-democrat tanpa pendukung'. 
Als motivatie om deze vertaling op te nemen geeft de redactie het argument dat de jongere 
generatie intellectuelen meer aandacht wenst te besteden aan richtingen die niet rechtstreeks 
naar de bekende nationalistische lijn van Sjahrir, Hatta en Soekarno leiden.5 Rosa M.T. 
Kerdijk (Salim) tenslotte, plaatst in 2002 Noto Soeroto met de uitgave van Wayang-liederen.
Biografi Politik budaya Noto Soeroto, gebaseerd op haar scriptie uit 1981, en nu voorzien van 
een voorwoord van de aan de Universitas Indonesia te Djakarta verbonden Christina 
Suprihatin, opnieuw in de belangstelling.   

Slot

De eerste jaren na Noto Soeroto's vertrek in 1932 waren niet plezierig geweest, noch voor 
Noto Soeroto zelf, noch voor Jo en de kinderen. Maar de hoop op gezinshereniging bestond 
althans nog. Bij het afscheid in 1937 moet de gedachte hebben meegespeeld of het gezin ooit 
nog wel herenigd zou worden. Mocht deze verwachting toch nog hebben bestaan, dan zal het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deze hoop twijfelachtiger hebben gemaakt. 
Uiteindelijk wordt het gezin getroffen door de noodlottige gebeurtenissen gedurende de 
oorlog.
 De detentie van Jo, voordat zij op transport wordt gesteld naar Ravensbrück, valt nagenoeg 
samen met de periode dat Noto Soeroto wordt mishandeld door de Kempeitai. Rawi is dan al 
in Lüttringhausen. Zijn overlijden treft het gezin diep. Op het moment van de begrafenis 
verkeert Java in een chaos, terwijl Noto Soeroto, naar eigen zeggen, op de zwarte lijst van de 
pemoeda's staat.  
 Na de dood van Mangkoenegoro VII is Noto Soeroto zijn protectie kwijt, maar ook zijn 
status en zijn geliefde omgeving, doordrenkt van Javaanse cultuur. Zijn laatste jaren geven een 
dubbel beeld te zien. Hij brengt de moed en de werkkracht op om Udaya nieuw leven in te 
blazen en zijn brood te verdienen met het schrijven van kantenartikelen. Tegelijkertijd lijkt hij 
zich niet te realiseren dat voor Udaya geen plaats meer is in Indonesië en dat zijn 
medewerking aan de Java-bode en De locomotief werk is in de blessuretijd van de 
Nederlandse pers in Indonesië. Ook de Nederlandse journalisten en uitgevers in Indonesië 
verstaan de tekenen van de tijd niet.6 Noto Soeroto's schrijverij is een combinatie van het 
pragmatisme om wat geld te verdienen en een publiek te bereiken voor zijn ideeën.
 Zijn laatste 'actie', het pleidooi voor het behoud van de zelfbesturen, is vergeefs. Ook de 
door hem gewenste uitgave van Facetten der Javaansche cultuur komt er niet. Zijn 
correspondentie, vooral met Nederlandse vrienden en bekenden als Ben van Eysselsteijn, Nico 

1 Zie Inleiding. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem.  
5 E-mail van Madelon Djajadiningrat aan René Karels, 13 juli 2007.  
6 Sens 2005, p. 91. 
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Oosterbeek, Wim Lemei, Jaap Kunst, Georgette Sluyp, Gerrit Rodenburg, Theo Metz en Gijs 
Friedhoff tracht hij zo goed mogelijk bij te houden. Het zijn slechts schriftelijke contacten, 
hoofdzakelijk met getrouwen uit de voormalige Oedaya-kring. Aan het bericht van zijn 
overlijden schenkt de Nederlandse pers enige aandacht. In Het vaderland publiceert Nico 
Oosterbeek een niet al te sterk, maar ongewijfeld met respect geschreven gedicht dat treffend 
laat zien hoe de Haagse vriendenkring terugkijkt op Noto Soeroto's arbeid: 

Als prins en dichter kwam hij uit het Oosten 
waar 't Westen hem veel liefs bood en veel leed – 
Hij, die voor vriendschap van twee volken streed, 
moest zich veel offers voor zijn land getroosten, 
maar vond geen akker voor het zaad gereed 
waaruit zijn droom tot werklijkheid kon groeien –
Toch zag hij steeds de zon der toekomst gloeien, 
als d'avondwind hem fluist'rend huiv'ren deed.   

Als mens en wijze keerde hij van 't Westen 
naar 't Oosten weer, waar Moeders haarwrong geurt, 
en vond zijn dood er bij de pov're resten 
van wat aan steun en bijval werd verbeurd. 

Maar in zijn geest zullen de welgezinden 
in Oost en West eens vrede en vrijheid vinden. 

De belangstelling voor Noto Soeroto's werk in de eerste jaren na zijn overlijden is gering. Van 
Eysselsteijns poging om in 1956 opnieuw interesse voor zijn vriend op te wekken door de 
uitgave van Goden, mensen en dieren moet als half geslaagd worden aangemerkt. 'Het hoogtij 
der vogels' kan immers nauwelijks worden gezien als werk van Noto Soeroto. De laatste 
decennia lijkt de interesse voor Noto Soeroto toe te nemen. De Indonesische vertaling van het 
artikel van  Madelon Djajadiningrat in Kalam en de publicatie van Rosa Kerdijk (Salim) tonen 
aan dat Noto Soeroto van Indonesische zijde recente belangstelling ondervindt.


