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NAWOORD

Mijn aardse leven vol moeite en strijd is de beschrijving en analyse van het leven van een 
Javaan die 26 jaar niet op Java woont. Over een man die zich op politiek terrein beweegt, 
maar geen politicus zegt te zijn. Over een man die zich op commercieel gebied manifesteert, 
maar geen zakenman is. Over een essayist en een in zijn tijd door velen bejubeld dichter die 
niet meer gelezen wordt. 

Noto Soeroto's naam staat tussen 1909 en 1932 met grote regelmaat in kranten en 
tijdschriften. Zijn het niet zijn gedichten zelf of de recensies van zijn dichtbundels, dan zijn 
het wel zijn artikelen over de relatie tussen Nederland en de kolonie in de oost, of de 
besprekingen ervan. Hij geeft talrijke interviews en houdt lezingen voor uiteenlopende 
organisaties in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Tjecho-Slowakije. Noto Soeroto is 
een bevlogen man en staat in de genoemde jaren regelmatig in de belangstelling.  
 In 1911 slaagt hij voor zijn kandidaatsexamen rechten en aanvaardt in hetzelfde jaar het 
voorzitterschap van de in 1908 opgerichte Indische Vereeniging, die zich in die jaren geheel 
conformeert aan de zogenoemde associatiepolitiek. Het opkomend nationalisme brengt de 
verwijdering tussen Noto Soeroto en zijn landgenoten. Zijn uitgangspunt is dat werkelijk 
nationalisme verankerd dient te zijn in de Javaanse cultuur: poëtisch, het hogere zoekend, 
blijmoedig, zelfverwerkelijkend, vertrouwen schenkend, altruïstisch en rechtvaardig. De 
nationalisten verwijt hij hun eigenheid uit het oog te verliezen door de louter op overheersing, 
geweld en economie gebaseerde waarden van het westen toe te willen passen bij het nastreven 
van de zelfstandigheid van Indonesië. Met de door Noto Soeroto aan de Javaanse cultuur 
toegedichte eigenschappen verwoordt hij meer een gewenste werkelijkheid dan de realiteit. Er 
bestaat geen volk dat aan al deze kwalificaties voldoet. Het zijn eigenschappen die een 
individu in zich zou kunnen verenigen, maar zeker niet een geheel volk. De controverse met 
zijn nationalistische landgenoten, ook in Nederland, leidt in 1924 tot zijn royement uit de 
Indonesische Vereeniging, zoals de Indische Vereeniging inmiddels heet. Zijn in 1923 
opgerichte tijdschrift Oedaya laat vanaf dat moment een meer gepolitiseerd geluid horen. Een 
ander podium om zijn opvattingen te ventileren, vindt hij in het Nederlandsch-Indonesisch
Verbond (NIV) dat in 1924 wordt opgericht met Noto Soeroto als ere-voorzitter. Het NIV 
verenigt gematigde Nederlanders en Indonesiërs. In de loop van 1927 groeit het verbond 
sterk. Als in 1930 de neergang inzet, begint Noto Soeroto een wanhoopsoffensief met als 
belangrijkste wapen de zogenoemde 'rijkseenheid'. In dit concept, waarin Nederland en 
Indonesië op termijn een 'tweeheid' zouden moeten vormen onder het Nederlands vorstenhuis, 
maar met zelfstandigheid van de samenstellende delen, zal Nederland voorlopig de 
staatkundige, economische en geestelijke ontwikkeling van Indonesië dienen te bevorderen. 
Tot zijn teleurstelling krijgen zijn ideeën slechts bijval uit conservatief koloniale kringen. 
Voor zijn sterk Javanistisch betoog over de staatkundige opbouw van Indonesië in Van
overheersching naar zelfregeering (1931) is weinig belangstelling.
 Noto Soeroto's besluit om in 1932 naar Indonesië te vertrekken, wordt ingegeven door een 
aantal samenhangende factoren: ontgoocheling, heimwee, geldgebrek en de wil om de 
'Indonesische solidariteit' te bevorderen.  Maar op Java wordt zijn heimwee ingewisseld voor 
een ander verlangen: dat naar de hereniging met vrouw en kinderen. Het geldgebrek wordt 
niet opgelost, integendeel. In Solo lijkt Noto Soeroto zich als particulier secretaris van 
Mangkoenegoro VII het meest thuis te voelen. In het culturele hofleven kan hij zich geheel en 
al manifesteren als Javaan.  

Het beschrijven van tragiek was niet te vermijden. Zowel in Noto Soeroto's privéleven als in 
het najagen van zijn maatschappelijk doel vonden er gebeurtenissen plaats die men niemand 
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zou toewensen. De wisselwerking tussen zijn falen in de 'zaak van Indië' en zijn persoonlijk 
leven bepaalt deze tragiek in hoge mate, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt. De 
ontgoocheling over de mislukking van zijn missie in Nederland is een belangrijk motief voor 
zijn vertrek. Het blijkt tevens de opmaat te zijn naar de definitieve breuk met vrouw en 
kinderen. De martelingen die hij door de Kempeitai, de Japanse geheime dienst, in 1944 moet 
ondergaan, vloeien voort uit het feit dat hij als 'vriend van Europa' wordt beschouwd.  
 En dan zijn er nog de drama's in Nederland. Zijn vrouw Jo Meijer wordt in 1944 wegens 
het verspreiden van illegale kranten opgepakt en naar het beruchte vrouwenkamp 
Ravensbrück overgebracht. Zij overleeft de verschrikkingen ternauwernood. Rawi, de oudste 
zoon, wordt al in 1941 wegens verzetsactiviteiten gearresteerd en sterft in november 1945 aan 
de gevolgen van zijn verblijf in een tuchthuis te Lüttringhausen.  
             
In de inleiding zijn controleerbaarheid en terughoudendheid als uitgangspunten genoemd. 
Veronderstellingen en te gemakkelijke verklaringen heb ik daarom vermeden. De weg om 
Noto Soeroto zelf veel aan het woord te laten, leek mij hiertoe het meest geëigend. Het was 
echter niet altijd mogelijk zijn woorden te vergelijken met meningen of getuigenissen van 
derden. Deze beperking gold minder voor de uiteenzettingen van politieke standpunten, 
formuleringen van bestuursstructuren en historische beschrijvingen, maar des te meer voor de 
inhoud van zijn dagboeken en brieven, waarop deze biografie voor een belangrijk deel steunt. 
Deze teksten vormden het materiaal waar de biograaf het veelal mee moest doen. 
 Om Noto Soeroto uiteindelijk te 'interpreteren', vormen de samenvattingen en conclusies 
aan het eind van elk hoofdstuk het uitgangspunt. Twee briefcitaten, respectievelijk uit 1929 en 
1951, vormen belangrijke bronnen. Zij bevatten terugblikken van Noto Soeroto op zijn leven. 
Het eerste citaat is afkomstig uit een brief aan Willem Kloos, waarin hij schrijft:         

Ik ben een Javaan, een Aziaat, die door het lot aangewezen is om vrij intensief 
deel te nemen aan het geestesleven van den Europeaan. De breede visie op het 
leven, hierdoor verkregen, en ook, als gevolg van dien ruimen kijk, de 
menschenliefde, welke zich niet kan beperken tot het eigen volk of ras, brengt een 
smartelijke verscheurdheid met zich mede, als men zich rekenschap geeft van de 
eeuwigdurende botsingen en misverstanden tusschen de rassen en beschavingen, 
tusschen de volken en naties onderling.
Aan den anderen kant wordt iemands leven, door het inzicht in die verschillende 
werelden en juist door die smartelijke ervaringen, onnoemelijk rijk. Als ik mijn 
leven van die zijde beschouw, acht ik het dan ook gezegend.1

Zou iemand anders het beter kunnen zeggen? Primair ziet hij zichzelf als een Javaan, een 
Aziaat. Als deelnemer aan het Europese geestesleven worstelt hij met een smartelijke 
verscheurdheid die paradoxaal genoeg verrijkend is.
 Uit zijn lezingen en artikelen in kranten en tijdschriften blijkt een grote kennis van de 
hindoeïstische en boeddhistische geschiedenis, terwijl hij zijn land toch al op achttienjarige 
leeftijd heeft verlaten. De inspanningen van zijn vader om hem door huisonderwijs wegwijs te 
maken in vele facetten van de Javaanse cultuur en de eigen ervaringen met wajang, dans en 
gamelan in de Pakoealaman leggen voor deze kennis ongetwijfeld de basis. Het Europese 
onderwijs brengt hem tegelijkertijd in aanraking met de westerse cultuur. Zijn positie tussen 
oost en west ervaart hij dus reeds in de periode voor zijn vertrek naar Nederland. Vijftien jaar 
na zijn aankomst in Nederland kijkt hij in zijn verhandeling Rabindranath Tagore's 
opvoedingsidealen (1921) terug op het proces dat hem uiteindelijk heeft geleid naar zijn 

1 Brief Noto Soeroto aan Willem Kloos, 3 mei 1929. Archief LM Den Haag. 
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stellingname tussen de Javaanse en de Europese cultuur. In deze publicatie gebruikt Noto 
Soeroto de term 'denationalisatie' als aanduiding voor ontwikkelde landgenoten die min of 
meer vervreemd zijn geraakt van de Javaanse cultuur.1 Ook zichzelf beschouwt hij 'wellicht 
min of meer het slachtoffer' van deze denationalisatie.2 Hij herinnert zich dat hij vooral in de 
eerste jaren van zijn hbs-tijd hiermee bezig is geweest. Sarvepalli Radhakrishan, hoogleraar 
aan het Maharajah's College te Mysore in India, rijkt hem tenslotte het instrument aan om 
positie te kiezen ten opzichte van deze kwestie. Noto Soeroto citeert de hoogleraar die in zijn 
The philosophy of Rabindranath Tagore3 een karakterisering geeft van de moderne bewoner 
van India:

De modern ontwikkelde Indiër is een valsche copie van zijn Westerschen 
tijdgenoot. Zijn stem is een echo, zijn leven een citaat, zijn ziel zuiver intellect en 
zijn vrije geest is een slaaf van zakelijkheden. De producten van Westersche 
educatie zijn geen personen, doch schaduwen. Er is noch kunst in hun leven, noch 
muziek in hunne ziel. De moderne opvoeding heeft een slavenziel in hen 
gekweekt.
De modern ontwikkelde Indiër maakt er zich geen zorg van te weten wat waar is, 
maar wat hem aanzienlijk en onderscheiden kan maken. Niet wetenschap ter wille 
van de wetenschap, maar wetenschap ter wille van succes op examens is het 
richtinggevend beginsel van zijn geheele studie. Hij heeft niet geleerd de diepte 
en het geheimenis van de menschelijke ziel te peilen en te interpreteren, de 
menschelijke ziel, die besloten ligt in zijn groote literatuur. De getuigenissen van 
het in-geestelijke leven van het Indische ras zijn volkomen verwaarloosd. […] 
Indische jongelieden zijn hun verleden vergeten en zijn niet in staat hun eigen 
natuur te verstaan.4

Het is deze analyse, voortkomend uit Tagore's gedachte dat de opvoeding van de Indiër lijdt 
onder de invloed die zij van het westen heeft ondergaan, waaraan Noto Soeroto zijn  
levenshouding ontleent. Hij transponeert Tagore's idee naar de situatie waarin zijn 
landgenoten verkeren door de woorden 'de moderne Indiër' te vervangen door 'de moderne 
Indonesiër', die eveneens de ware kennis van en de liefde voor het eigene dreigt te ontberen. 
Deze constatering geldt volgens hem ook voor de Europeaan. Het materialisme prevaleert bij 
hen boven het geestelijke. Noto Soeroto's levenshouding is een persisterend pleidooi voor het 
samengaan van oosterse en westerse wijsheid dat de volheid van het leven dichterbij kan 
brengen en waarvan de kern is gelegen in wederzijdse liefde. De basis van deze liefde is 
kennis van de eigen ziel. Slechts dan is erkenning en waardering mogelijk. Al in 1912, 
wanneer hij Tagore leert kennen, heeft deze opvatting bij hem postgevat. Zoals reeds 
opgemerkt, brengt zijn overtuiging hem in een isolement wanneer zijn landgenoten in 
toenemende mate kiezen voor het militante Indonesische nationalisme, wat hij een westerse 
oriëntatie vindt. Nederlanders die vasthouden aan koloniale denkbeelden, veroordeelt hij 
eveneens, ondanks zijn orangisme. Wanneer de tegenstellingen tussen beide groepen zich 
verscherpen, blijkt Noto Soeroto's 'middenweg' in de politieke realiteit geen enkele kans te 
maken.  
 In 1951, het jaar van zijn overlijden, blikt hij nog éénmaal terug op zijn leven in een brief 
aan zijn vriend Ben van Eysselsteijn. In hoofdstuk 10 is reeds gerefereerd aan deze brief, maar 
vanwege het sleutelkarakter verdient het ook een plaats in dit slotwoord.

1 Noto Soeroto: Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 12. 
2 Ibidem. 
3 London 1918. 
4 Noto Soeroto: Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen, p. 12, 13. Zie ook Boehmer 1995, p. 110. 



239

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 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.1

Een kernachtiger samenvatting van zijn eigen cultureel geïnspireerde positie tussen oost en 
west, heeft Noto Soeroto nergens gegeven. Zijn sterke gerichtheid op de (eigen) cultuur vormt 
ook de grondslag van zijn poëzie. Al vanaf zijn debuutbundel Melatiknoppen (1915) blijkt de 
beïnvloeding door Tagore, zowel naar vorm als inhoud. In zijn laatste bundel, Wayang-
liederen (1931), laat hij een eigen geluid horen. Hier is Noto Soeroto inderdaad 'ein Dichter 
zwischen Europa und Asiën'. De gedichten zijn autobiografisch. Zij tonen zijn overtuiging en 
de moeite en strijd die het kost zijn landgenoten van zijn visie te overtuigen door 
vergelijkingen te trekken met figuren uit de in het wajangspel verbeelde hindoe-Javaanse 
heldenverhalen. Op deze wijze brengt hij een synthese tot stand tussen de door hem 
geïnternaliseerde Javaanse cultuur en zijn visie op de eigen positie tussen oost en west. Zo 
blijkt het Javaans culturele erfgoed oplossingen in zich te dragen voor de actuele controverse 
tussen Noto Soeroto en zijn militante landgenoten. 
 Deze sterke gerichtheid op de eigen cultuur vormt ook de grondslag van het aristo-
democratisch concept. Zijn adellijke afkomst en hetgeen hij in Plato's Politeia had
aangetroffen, kunnen een belangrijke invloed hebben gehad op de rol die hij de aristocratie 
toewijst in de 'opheffing' van de Javaan en in het nastreven van welvaart voor Java. Het aristo-
democratisch model lijkt de optelsom te zijn van de waarden die hij van huis heeft 
meegekregen, van wat hij heeft aangetroffen bij de contemporaine, oosterse Tagore en bij de 
antieke Plato. In de aristo-democratie krijgt, evenals in de Wayang-liederen, de idee gestalte 
dat wat goed is voor Indonesië ook Indonesisch dient te zijn. Voor Nederland gelden 
Nederlandse culturele waarden. In samenwerking, met behoud van het cultureel eigene, ziet 
Noto Soeroto de kansen en mogelijkheden voor vooruitgang. In de huidige discussie over de 
multiculturele samenleving zou hij met dit standpunt zeker zijn zegje hebben gedaan.  
 In de Haagse artistieke coterie meent hij de gezochte aansluiting tussen oost en west door 
wederzijdse culturele erkenning te hebben gevonden in zijn overtuiging dat in de kunst het 
beste in de mens naar boven komt. Maar sommigen in de elitaire kunstenaarskring zien hem, 
mede door het karakter van zijn poëzie als een exotische mascotte. Opnieuw verkeert hij in 
gezelschap van de geestelijke aristocratie, wat zijn blik op de politieke realiteit enigszins 
verengt.
     In Mangkoenegoro VII ziet Noto Soeroto niet alleen een geestverwant die kan bijdragen 
aan de verwezenlijking van zijn idealen. Zijn adoratie voor de prins rechtvaardigt de 
veronderstelling dat Noto Soeroto in hem de ideale, aristocratische, rechtvaardige, cultureel 
onderlegde, ontwikkelde, Javaanse leider van zijn dromen ziet. Ongetwijfeld delen zij de 
liefde voor de cultuur van Java en de waarde van associatie. Maar de vorst heeft een 
beduidend scherper inzicht in de mogelijkheden en kansen voor zijn rijk in het ingewikkelde 
krachtenspel waarin hij als zelfbestuurder moet manoeuvreren tussen het koloniaal bewind en 
de conservatieve Javaanse elite. Als centrum van Javaanse cultuur en als middel tot 
verwerving van een bescheiden inkomen is de Mangkoenegaran tenslotte Noto Soeroto's 

1 Brief Noto Soeroto aan Ben van Eysselsteijn, 3 september 1951. Archief Noto Soeroto Den Haag. 
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veilige haven, als blijkt dat Indië hem niet brengt wat hij hoopt. Bovendien verleent zijn baan 
als secretaris van de Mangkoenegoro hem de geambieerde status. Status is belangrijk voor 
Noto Soeroto. Het blijkt uit zijn orangisme en de bewondering voor zijn prinselijke 
werkgever. Met betrekking tot 'het volk' koestert hij romantische gevoelens, maar zijn 
aristocratische opvattingen blokkeren het werkelijke inzicht in de noden van het volk dat niet 
de primaire behoefte heeft aan aristo-democratische structuren.  
  Om zijn idealen te bereiken legt Noto Soeroto een grote gedrevenheid en werkracht aan 
de dag. Naast de publicatie van zeven dichtbundels schrijft hij in uitstekend Nederlands ruim 
240 tijdschrift- en krantenartikelen, maakt deel uit van tijdschriftredacties, studeert, gaat in 
militaire dienst, richt een uitgeverij en een eigen tijdschrift op en bekleedt verschillende 
bestuursfuncties. Zijn vele doorwrochte publicaties en lezingen over de muziek, het toneel, de 
dans en de beeldende kunst van Java, waaronder de onuitgegeven artikelenserie Facetten der 
Javaansche cultuur, zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt nog steeds van belang. Al deze 
activiteiten staan in dienst van de grote idealen die hij bijna obsessief nastreeft. Het is de eigen 
keuze voor een leven vol moeite en strijd, waaraan zelfs het gezinsleven en tenslotte hijzelf  
ten onder gaat.
 In de processen die uiteindelijk leiden tot de onafhankelijkheid van Indonesië, speelt Noto 
Soeroto een zeer bescheiden rol. Hij voedt echter tot in de dertiger jaren met zijn standpunten 
regelmatig de discussie, maar maakt geen school. Het bijzondere alternatief van zelfkennis, 
waardering en erkenning van de ander, dat naar zijn mening op termijn eveneens tot de 
onafhankelijkheid van Indonesië zal leiden en waarin hij onvoorwaardelijk tot aan zijn dood 
is blijven geloven, verdient sympathie. Maar in de ontwikkelingsgang naar de zelfstandigheid 
van Indonesië blijkt het een even naïeve als kansloze missie.  
 Zelf beschouwt hij de gebeurtenissen in zijn leven als zijn 'lot'. Het blijkt onder andere uit 
het eerste citaat in dit nawoord. Dit 'lot' kan uitgelegd worden als de door Allah uitgezette 
weg van zijn leven, hoewel hij slechts op zeer incidentele momenten in zijn leven uitspraken 
doet die wijzen op een (islamitische) geloofsovertuiging. Zeer opmerkelijk is dat hij in 1908, 
wanneer hij zich vanuit Leiden in Den Haag inschrijft, als Nederlands Hervormd genoteerd 
staat.1 Dit moet een vergissing van de ambtenaar zijn geweest, want in latere noteringen staat 
hij als 'mohammedaan' vermeld.2 In 1925, in zijn rede 'Nederland en Indonesië', spreekt hij, 
waar het gaat om het eigene van het Indonesische volk, van 'de bewuste aanvaarding van een 
bestemming, welke ons door God is opgelegd'.3 Wanneer hij zich in zijn Dagboek-
Aanteekeningen beklaagt over zijn lusteloosheid, zegt hij dat hij 'het noodlot niet kan 
ombuigen'.4 Bij het verrichten van handenarbeid in huis en tuin, huldigt hij de mening dat dit 
'het eenige juiste gebed en de enige juiste dank is jegens het Opperwezen'.5 Ook in zijn poëzie 
noemt hij met enige regelmaat God, de Almachtige of de Allerhoogste Wil.6 Tenslotte, tijdens 
de begrafenis van Soebandrio, de broer van Prangwedono VII, op 13 november 1918 in Den 
Haag, wordt de koran meegedragen door Noto Soeroto en zijn neef Soewardi (zie hoofdstuk 
3). Over moskeebezoek en dagelijkse gebeden spreekt hij nergens. Zijn geloof is zeker 
aanwezig, maar van een dominante, praktizerende, islamitisch religieuze levenshouding is 
geen sprake.   

1 Gemeentearchief Den Haag. Burgelijke stand, boekdeel 174, blad 172. 
2 Ibidem, in ieder geval na 1928, blad 0326627. 
3 Oedaya 2 (1925), nr. 23, p. 222.  Zie ook hoofdstuk 5: 'Nederland en Indonesië', een rede.  
4 Dagboek-Aanteekeningen, 21 december 1932. 
5 Ibidem, 24 februari 1933. 
6 Zie onder andere 'Waarom ik jou mijn troetelzuster noem' en 'Wanneer hebt ge 't luisteren naar gamelan-tonen 
geleerd' in Melatiknoppen.
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Tot slot. De uitgave van een keuze uit Noto Soeroto's poëzie is het overwegen waard. In deze 
bundel verdient ook een aantal fabels in hun originele vorm, dus niet in de verminkte vorm 
waarin Ben van Eysselsteijn deze heeft opgenomen in Goden, mensen en dieren (1956), een 
plaats. De artikelen die Noto Soeroto schreef met het doel de kennis van de cultuur van Java 
te verbreiden, hebben nog steeds waarde. De publicatie van een selectie hieruit zal een breed 
en interessant beeld opleveren van de Javaanse cultuur en haar geschiedenis. Noto Soeroto 
was een fervent brievenschrijver. Helaas ontbreekt nog een inventarisatie van deze brieven die 
over diverse archieven zijn verspreid. Het is gewenst een selectie van dit epistolaire werk uit 
te geven, te beginnen met de briefwisseling met Ben van Eysselsteijn.           


