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Deel 1
1888–1932

Hoofdstuk 1: pag. 23 
'Een vlijtig, vlug jongetje met groote droomoogen, dat altijd mooie rapporten had' 

(1888–1906)
De Midden-Javaanse vorstenhuizen. Noto Soeroto's jeugd. Noto Dirodjo. Slot. 

Hoofdstuk 2: pag. 31 
'Kunt gij ontkennen, dat Indië zich nu verheugt in zegeningen, welke het Nederlandsche 

bestuur heeft gebracht?'   
(1906–1913)

Student en journalist. Bandera Wolanda. De Indische Vereeniging. Kartini. De Indische 
Partij. De Indische Vereeniging: incidentele kritiek. Militaire dienst. Slot. 

Hoofdstuk 3: pag. 46 
'Ik zou het als een groot voorrecht beschouwen u te kunnen dienen'  

(1913–1920)
Soeparto. Amirati. Reiniera Roghair. De geëerde vorst. Jo Meijer. Javaanse kunstavonden. 

Afhankelijk en onderdanig. De Indische Vereeniging. Inmiddels in Indië. Slot. 

Hoofdstuk 4: pag. 64 
'Na lang overdenken is hij toen een uitgeverij en een boekhandel begonnen'  

(1920–1925)
Hadi Poestaka. Kopenhagen. Oedaya. Twee kwesties. Parijs. De Indonesische Vereeniging: 

het royement. Slot.

Hoofdstuk 5: pag. 75 
'Doch de nationale onafhankelijkheid blijkt niet de hoogste vrijheid te zijn'  

(1925–1932)
 'Nederland en Indonesië', een rede. Berlijn. 'Roeping', twee redevoeringen. Het 

Nederlandsch-Indonesisch Verbond van Jongeren-Organisaties (NIVJO). Kleurschakeeringen 
uit Oedaya. Het lustrumjaar 1928. Nieuwe gedachten en een nieuw verbond. De rijkseenheid.
Naar een nieuwe samenleving.  De aristo-democratie. Het Nederlands-Indonesisch Verbond 

in de aanval. Een bezoek aan Gandhi. Afscheid. Slot. 



Hoofdstuk 6: pag. 102 
Een mondaine stad achter de duinen (1) 

Den Haag, een karakteristiek. Verenigings- en sociëteitsleven. Kranten en tijdschriften. 
Muziek, theater en film. Slot. 

Hoofdstuk 7: pag. 117 
Een mondaine stad achter de duinen (2) 

Indische hoofdstad. Vereeniging Oost en West. Vereeniging van Indische Verlofgangers
 's-Gravenhage. Indonesiërs. Tijdschriften. Sociëteiten. Eten en drinken. Tentoonstellingen en 

manifestaties. Slot. 

Hoofdstuk 8: pag. 128 
'Het is een kortstondige arbeid geweest, waar ik met vreugde aan terugdenk' 

De eerste gedichten. Melatiknoppen (1915), Tagore. Tagore als opvoeder. Melatiknoppen 2e

druk (1919). De geur van moeders haarwrong (1916). Fluisteringen van den avondwind 
(1917). Bloeme-ketenen (1918). Lotos en morgendauw (1920). Nieuwe fluisteringen (1925). 

Wayang-liederen (1931. Beata van Helsdingen-Schoevers. Slot. 

Deel 2 
1932–1951

Hoofdstuk 9: pag. 171 
'Ik laat een groot stuk, het grootste en mooiste stuk van mijn leven achter bij Jo en de 

kinderen'  
(1932–1934)

Zich verscherpend nationalisme. De terugkeer. Batavia en Bandoeng april – mei 1932. Djokja 
en Solo, mei 1932 – januari 1934. Slot. 

Hoofdstuk 10: pag. 204 
'Je bent mijn levenslust, mijn levenshonger en mijn uitbundigheden' 

Noto Soeroto en Ben van Eysselsteijn, het ontstaan van een vriendschap. Van Eysselsteijn en 
Mangkoenegoro VII. De Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars. Het contact hersteld. 

Slot.

Hoofdstuk 11: pag. 218 
'Na het heengaan van Mangkoenegoro VII in 1944 heb ik jarenlang gescharreld om in mijn 

nooddruft te kunnen voorzien' 
(1936–1951)

1936–1942. Solo, maart–april 1942. Kempetai. Panti-poestaka en Sana-poestaka. Bersiap, 
Daulat en de Nederlands-Indonesische Oorlogen. Rawi. Jo Meijer. De laatste jaren: 1949–

1951. Het einde. Aandacht voor Noto Soeroto na zijn dood en het geval 'Het hoogtij der 
vogels'.  Slot. 
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